


 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ
งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผู้บริหารของกิจการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วันที ่11 พฤษภาคม 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”        “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 70,023 62,477 19,191 45,455

เงินลงทนุช่ัวคราว 4 226,283 303,933 78,613 137,903

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 5 744,703 662,296 849,495 750,795

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 6 50,000 99,000 50,000 99,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอ่ืน 7 51,600 51,600 51,600 51,600

สินค้าคงเหลือ 1,161,008 1,164,495 1,068,488 1,053,499

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

ภาษีซื้อรอขอคืน 234 237 - -

วัสดุสิ้นเปลือง 16,062 16,513 11,181 11,506

อ่ืนๆ 4,146 4,930 3,695 4,088

20,442 21,680 14,876 15,594

รวมสนิทรพัย์หมุนเวียน 2,324,059 2,365,481 2,132,263 2,153,846

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

        “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

สนิทรพัย์ (ต่อ)

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพัน 8 6,728 6,900 6,728 6,900

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงิน - 6,000 - 6,000

เงินลงทนุเผ่ือขาย 9 1,447,302 1,490,716 1,435,827 1,479,316

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 10 - - 132,032 132,032

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 11 58,024 58,134 58,046 58,046

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 898,583 661,983 895,313 658,713

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 680,495 681,654 685,506 686,708

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 1,346,376 1,274,394 1,148,466 1,068,292

สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 41,214 41,272 40,627 40,628

สิทธิการเช่า 4,588 4,889 4,588 4,889

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,989 5,236 3,458 3,381

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน 4,489,299 4,231,178 4,410,591 4,144,905

รวมสนิทรพัย์ 6,813,358 6,596,659 6,542,854 6,298,751

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

ณ วันที ่31 มีนาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

           “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”           “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี้สนิและสว่นของเจ้าของ

หนี้สนิหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 13 342,000 263,000 342,000 263,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 14 562,554 542,208 633,685 570,899

หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินทีถึ่งก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 15 392 378 224 215

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 28,791 13,268 27,275 12,338

หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินค้ารับคืน 30,000 30,000 30,000 30,000

ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 2,882 7,289 2,408 6,121

อ่ืน ๆ 4,153 5,213 361 1,177

37,035 42,502 32,769 37,298

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 970,772 861,356 1,035,953 883,750

หนี้สนิไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 15 981 1,084 763 823

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 16 73,667 68,913 103,171 98,020

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 491,511 485,153 333,748 330,584

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 566,159 555,150 437,682 429,427

รวมหนี้สนิ 1,536,931 1,416,506 1,473,635 1,313,177

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 มีนาคม 2559

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

          “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”          “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนี้สนิและสว่นของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 120,000,000 หุ้น

มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000

ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั 120,000,000 หุ้น

มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแล้ว 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 297,190 297,190 297,190 297,190

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,000 12,000 12,000 12,000

ส ารองทัว่ไป  338,135 338,135 338,135 338,135

ยังไมไ่ด้จัดสรร 3,771,261 3,693,351 3,566,013 3,500,486

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 9.2 737,581 719,227 735,881 717,763

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 5,276,167 5,179,903 5,069,219 4,985,574

ส่วนได้เสียทีไ่มม่อี านาจควบคุม 260 250 - -

รวมสว่นของเจ้าของ 5,276,427 5,180,153 5,069,219 4,985,574

รวมหนี้สนิและสว่นของเจ้าของ 6,813,358 6,596,659 6,542,854 6,298,751

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ณ วันที ่31 มีนาคม 2559
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 18 1,012,563        975,352         1,100,962      1,073,453      

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ (774,423) (731,512) (899,173) (875,853)

ก าไรขัน้ต้น 238,140 243,840         201,789 197,600

รายได้อ่ืน 31,849             28,641           32,044           29,871           

ก าไรกอ่นคา่ใช้จ่าย 269,989 272,481 233,833 227,471

คา่ใช้จ่ายในการขาย (22,702)           (20,253)         (21,402)          (19,408)          

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (137,929) (135,092) (116,410) (114,332)

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (12,592)           (11,481)         (11,900)          (10,856)          

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของเงินลงทุน (400)                 (6,900)           (400)               (6,900)            

ก าไรกอ่นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 96,366             98,755           83,721           75,975           

ต้นทุนทางการเงิน (2,018)              (1,073)           (2,007)            (1,059)            

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 (110)                 33                  - -

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 94,238             97,715           81,714           74,916           

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  19 (16,318)           (11,749)         (16,187)          (10,889)          

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 77,920             85,966           65,527           64,027           

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 77,910             85,956           - -

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 10                    10                  - -

77,920             85,966           - -

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน บาท 0.65 0.72 0.55 0.53

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก หุ้น 120,000,000   120,000,000 120,000,000  120,000,000  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2559
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



2559 2558 2559 2558

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 77,920      85,966      65,527      64,027      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรทียั่งไม่เกดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 22,942      1,181        22,647      1,160        

ภาษีเงินได้เกีย่วกบัรายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง (4,588)       (236)          (4,529)       (232)          

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 18,354      945           18,118      928           

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 96,274      86,911      83,645      64,955      

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 96,264      86,900      - -

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 10             11             - -

96,274      86,911      - -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2559
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



รวม รวม

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ ส่วนของ

หุ้นสามัญ ทุนส ารองตามกฎหมาย บรษัิทใหญ่ ไม่มีอ านาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 120,000      297,190          12,000              323,352       3,650,979 710,689 5,114,210 241 5,114,451

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 85,956 944 86,900 11 86,911

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 120,000 297,190 12,000 323,352 3,736,935 711,633 5,201,110 252 5,201,362

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 120,000      297,190          12,000              338,135       3,693,351 719,227 5,179,903 250 5,180,153

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 77,910 18,354 96,264 10 96,274

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 120,000 297,190 12,000 338,135 3,771,261 737,581 5,276,167 260 5,276,427

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ส ารองทั่วไป

จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสียที่

ของหลักทรัพยเ์ผ่ือขายและช าระแล้ว

ทุนที่ออก ยงัไม่ได้จัดสรร การเปล่ียนแปลงมูลค่า

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2559

ส่วนที่เป็นของก าไรสะสม

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท

ก าไรที่ยงัไม่เกิดข้ึนจาก



รวม
ทุนส ารองตามกฎหมาย ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 120,000 297,190 12,000 323,352 3,485,437 708,915 4,946,894
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 64,027 928 64,955
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 120,000 297,190 12,000 323,352 3,549,464 709,843 5,011,849

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 120,000 297,190 12,000 338,135 3,500,486 717,763 4,985,574
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 65,527 18,118 83,645
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 120,000 297,190 12,000 338,135 3,566,013 735,881 5,069,219

 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ของหลักทรพัย์เผ่ือขาย
ส่วนเกินมูลค่า

หนว่ย : พันบาท

ทุนที่ออก จัดสรรแล้ว
ส ารองทั่วไปและช าระแล้ว

ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่า

ก าไรสะสม

หุ้นสามัญ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยังไม่ได้จัดสรร

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 94,238      97,715      81,714        74,916      

รายการปรับปรุง :

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์ 23,998 21,700 14,490 13,298

ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 2,050 1,344 1,992 1,273

ก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (795)          (18)            (395)            (10)            

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 110           (33)            - -

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จากอัตราแลกเปล่ียน 152           92 152             92             

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (7,494)       (6,744)       (7,494)         (6,744)       

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว 400           6,900        400             6,900        

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 13,583      14,002      12,903        12,854      

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (2,246)       (1,485)       (2,108)         (1,240)       

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า (2,734)       (45)            (2,734)         (45)            

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 14,716      12,912      10,541        8,879        

ดอกเบี้ยรับ (5,185)       (6,552)       (4,888)         (6,472)       

ดอกเบี้ยจ่าย 2,018        1,073 2,007          1,059

132,811    140,861    106,580      104,760    

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (83,413)     (41,365)     (99,725)       (53,671)

สินค้าคงเหลือ (10,096)     (42,443)     (27,892)       (33,592)     

ภาษีซื้อรอขอคืน 3               6,549        - 7,495        

วัสดุสิ้นเปลือง 451           155           325             75             

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,049        (368)          393             (453)          

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท

งบกระแสเงินสด
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 17,723      (42,494)     60,691 (895)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (4,407)       (4,034)       (3,713) (3,416)
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (1,060)       1,871        (817) 2,971
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (8,358)       (4,939)       (7,376)         (4,658)       
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 44,703      13,793      28,466        18,616      

จ่ายดอกเบี้ย (1,261) (550)          (1,262) (550)          
จ่ายภาษีเงินได้ (894) (844) (628) (554)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 42,548      12,399      26,576        17,512      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 91,949      13,514      73,230        (6,379)       
เงินสดรับจากการให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วข้องกัน 49,000      - 49,000        -
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 6,000        - 6,000          -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 144,281    51,924      144,281      51,924      
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (77,242)     (53,839)     (77,242)       (53,839)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนด - (10,000)     - (10,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนทั่วไป (247,000)   - (247,000)     -
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,864      437           10,459        426           
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (102,970)   (30,631)     (102,134)     (16,753)     
เงินสดรับจากเงินปันผล 7,494        6,744        7,494          6,744        
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 6,190        6,951        5,913          6,868        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ (2,444)       341           (1,767)         381           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (113,878)   (14,559)     (131,766)     (20,628)     

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 79,000 - 79,000 -

เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน (144)          (144)          (94)              (94)            

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 78,856      (144)          78,906        (94)            

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20             (8)              20               (8)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 7,546        (2,312)       (26,264)       (3,218)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 62,477      41,859      45,455        14,762      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 70,023      39,547      19,191        11,544      

ข้อมูลเพ่ิมเติม

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

เงินสด 638           792           458             651           

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 51,885      32,755      18,733        10,893      

ต๋ัวแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 17,500      6,000        - -

70,023      39,547      19,191        11,544      

รายการที่ไม่เก่ียวกับเงินสด

เจ้าหนี้ค่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองตกแต่งติดต้ัง
  และอุปกรณ์ส านักงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 1,921        (599)          1,393          (777)          
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
  ของหลักทรัพย์เผ่ือขายในส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึน้ 22,942      1,181        22,647        1,595        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

หน่วย : พันบาท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย



 

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 
“ยังไมไดตรวจสอบ” 

1. การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
บริษัทยอยเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย คือ การผลิตและ
จําหนายเส้ือผาสําเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑหลัก คือ ชุดช้ันในสตรี โดยท่ีตั้งของบริษัทและบริษัทยอย  
มีดังตอไปนี ้

ช่ือบริษัท ที่ต้ัง 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 930/1 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล 

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
  บริษัทยอยทางตรง  

บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด 173/2 หมูท่ี 5 ถนนสุขาภิบาล 8 
 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
  บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด 121, 121/1 หมูท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี 
 อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
  บริษัท วาโกลําพูน จํากัด 99, 99/4 หมูท่ี 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลปาสัก 

 อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000 
  บริษัท โทรา 1010 จํากัด 930/1 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล 

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
  บริษัทยอยทางออม   

บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด 123, 123/1 หมูท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี 
 อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการและความสัมพันธอยางมีสาระสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ดังนั้นงบการเงิน
นี้จึงอาจไมแสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูหรือผลการดําเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษัทและบริษัทยอยได
ดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธดังกลาว 
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2. เกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน            

การบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “งบการเงินระหวางกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนแบบยอ และมีการ
เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

2.2 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัต ิ
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
ใหมและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป เพ่ือจัดทําและนําเสนอ           
งบการเงินระหวางกาลดังตอไปนี ้

มาตรฐานการบัญชี 
 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)       การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)       สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)       งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)       นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
      และขอผิดพลาด   
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)     เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)     สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)     รายได 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)     ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 

    ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)     ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)     เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
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ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)    กําไรตอหุน 

 
มาตรฐานการบัญชี (ตอ)  
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
ฉบับท่ี 41 เกษตรกรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพือ่ขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การรวมการงาน 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลคายุติธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ท่ีไม มีความเกี่ ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจง 
     กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
     ของผูถือหุน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ  
 และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอม 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 
 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนข้ันตํ่า 
 และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี 
 ฉบับท่ี 19 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 
  
แนวปฏิบัติทางบัญชี 
แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและรับรูรายการของพืชเพื่อการใหผลิตผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึง
นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันซ่ึงไดตรวจสอบแลว 

2.4 ผลการดําเนินงานซ่ึงยังไมไดตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
มิใชเครื่องบงช้ีและมิใชการคาดการณถึงผลการดําเนินงานเต็มป 
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2.5 ขอมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูในงบการเงินประจําปท่ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน                     

การรายงานทางการเงินมิไดนํามาแสดงไว ณ ท่ีนี้ เนื่องจากมิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 จึงควรอานประกอบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดมีการตรวจสอบแลว 

2.6 งบการเงินรวมไดรวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยโดยได   
ตัดรายการคาและยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญระหวางกัน  

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทท่ีไดรับการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษัท ไทยวาโก จํากัด 
(มหาชน) โดยบริษัทจะมีอํานาจควบคุมผูไดรับการลงทุนเม่ือ ก) มีอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุน 
ข) มีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุน และ                               
ค) มีความสามารถในการใชอํานาจเหนือผูไดรับการลงทุนทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของผูลงทุน โดยผูลงทุนจะควบคุมผูไดรับการลงทุนไดตอเม่ือเขาเง่ือนไขท้ัง 3 ขอนี้ 

บริษัทยอยซ่ึงแสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดแก 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 อัตราการถือหุนรอยละ  อัตราการถือหุนรอยละ 

บริษัทยอย   
บริษัทยอยทางตรง   

บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด 99.94 99.94 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด 99.99 99.99 
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด 99.99 99.99 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด 
 

99.97 99.97 

       บริษัทยอยทางออม 
        (ถือหุนโดยบริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด) 

บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด 

       บริษัทรวม 
บริษัท ภัทยา เมียนมาร จํากัด 
บริษัท เมียนมาร วาโก  จํากัด 

 
 

99.93 

 
20.00 
40.00 

 
 

99.93 

 
20.00 
40.00 
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2.7 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจ

ของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รวมท้ังการแสดงรายไดและ
คาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผล
ภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
งบการเงินระหวางกาลจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

4. เงินลงทุนชั่วคราว 
 
เงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

เงินฝากประจํา 38,000  54,000  23,000  23,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเพ่ือคา - ตราสารทุน 19,657  33,153  19,657  33,153 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - ตราสารทุน 132,670  135,030  -  - 
เงินลงทนุระยะสั้นในหลักทรัพยเผื่อขาย - ตราสารหนี ้ 25,956  41,750  25,956  41,750 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไมเกิน 1 ป 10,000  40,000  10,000  40,000 

 226,283  303,933  78,613  137,903 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยเพ่ือคามีดังนี้ 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม      ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
 2559      2559 

หลักทรัพยเพื่อคา        
ตราสารทุน        

- หุนสามัญ 19,145  512  -  19,657 
 19,145  512  -  19,657 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพยเพื่อคา        
ตราสารทุน        

- หุนสามัญ 35,374  2,465  (4,686)  33,153 
 35,374  2,465 (4,686)  33,153 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยเผ่ือขายระยะส้ันมีดังนี ้
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม      ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
 2559      2559 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        
      - หนวยลงทุน 132,193  477  -  132,670 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 19,937  19  -  19,956 
- หุนกู 6,000  -  -  6,000 
 25,937  19  -  25,956 
 158,130  496  -  158,626 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หนวยลงทุน 134,774  256  -  135,030 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรรัฐบาล 4,000  2  -  4,002 
- หุนกู 37,111  637  -  37,748 
 41,111  639      -  41,750 
 175,885  895  -  176,780 
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หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม      ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
 2559      2559 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 19,937  19  -  19,956 
- หุนกู 6,000  -  -  6,000 
 25,937  19  -  25,956 

หนวย : พันบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรรัฐบาล 4,000  2  -  4,002 
- หุนกู 37,111  637  -  37,748 
 41,111  639  -  41,750 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดไมเกิน 1 ป มีดังนี้ 
 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม      ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
 2559      2559 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
- หุนกู 10,000  155  -  10,155 
 10,000  155  -  10,155 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
- หุนกู 40,000  224 -  40,224 

 40,000  224 -  40,224 

5. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 656,897 599,152  766,535 693,157 
 (ดูหมายเหตุขอ 20)        

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น 57,554  48,644  53,708  43,566 
รวมลูกหนี้การคา 714,451  647,796  820,243  736,723 

ลูกหนี้อื่น - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1,324  5,492  1,502  5,666 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น 63  15  63  15 
คาใชจายจายลวงหนา 11,863  2,390  10,830  1,909 
เงินทดรองจาย 6,689  206  6,682  205 
รายไดคางรับ 8,285  3,364  8,276  3,354 
ดอกเบ้ียคางรับ 2,028  3,033  1,899  2,923 

รวมลูกหนี้อื่น 30,252  14,500  29,252  14,072 
 744,703  662,296  849,495  750,795 
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บริษัทมีลูกหนี้การคาแยกอายุหนี้ ดังนี ้

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 678,121  521,710  782,522  601,372 
เกินกําหนดชําระ        

ภายใน 3 เดือน 26,818  93,350  28,320 102,716 
ระหวาง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 7,671  28,999  7,560  28,898 
ระหวาง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,841  3,737  1,841  3,737 
12 เดือนข้ึนไป 178  178  178  178 

รวมลูกหนี้การคา 714,629  647,974  820,421  736,901 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (178)  (178) (178)  (178) 
ลูกหนี้การคา  714,451  647,796  820,243  736,723 

6. เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558 

    
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 20)   

- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด -  9,000 
- บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด 50,000  90,000 

รวม 50,000  99,000 

บริษัทมีความสัมพันธกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวโดยมีผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนตั้งแต     
รอยละ 10  



 
- 11 - 

 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวคิดดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา
ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทกําหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ อัตราดอกเบ้ียตอปท่ีบริษัทคิดกับกิจการท่ี
เกี่ยวของกันดังกลาว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 อยูระหวางรอยละ 4.15 ถึง 4.50 
ตอป 

7. เงินใหกูยืมระยะส้ันอื่น 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทอ่ืนในรูปตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเม่ือทวงถาม  
โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.50 ถึง 6.25  ตอป  

8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงินฝากประจําประเภทมีกําหนดระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 1.5 ลานเหรียญ
ฮองกง ซึ่งบริษัทไดนําไปค้ําประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง                          
(ดูหมายเหตุขอ 22) 

9. เงินลงทุนเผื่อขาย 
เงินลงทุนเผ่ือขาย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน     

- หลักทรัพยหุนทุน     
- บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 836,149 834,835 824,674 823,435 
- บริษัทอื่น 547,066 523,517 547,066 523,517 

 1,383,215 1,358,352 1,371,740 1,346,952 
ตราสารหนี้ 64,087 132,364 64,087 132,364 

รวม 1,447,302 1,490,716 1,435,827 1,479,316 
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9.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ (ดูหมายเหตุขอ 20) 

หนวย : พันบาท 
     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
 กิจการ ความสัมพันธ   รอยละ     รอยละ    
   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559 2558 2559  2558  2559  2558 

                        
หลักทรัพยเผื่อขาย                        

บริษัท เท็กซไทล เพรสทีจ จํากัด ธุรกิจสิ่งทอ ผูถือหุนรายใหญของบริษัท                       
 (มหาชน)  ถือหุนเกินกวา 10% 108,000 108,000 18.15 18.15 64,615  64,615 295,943 295,943 18.15 18.15 64,615 64,615 295,943 295,943 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล ผูจัดจําหนาย ผูถือหุนรายใหญของบริษัท                       
จํากัด (มหาชน)  ถือหุนเกินกวา 10% 290,634 290,634 3.92 3.92 144,640  144,640 435,938 433,089 3.82 3.82 134,815 134,815 424,463 421,689 

บริษัท สหพัฒนา อินเตอร โฮลด้ิง การลงทุน ผูถือหุนรายใหญของบริษัท                      
จํากัด (มหาชน)   494,034 494,034 0.68 0.68 53,318  53,318  80,468  81,803  0.68 0.68 53,318  53,318  80,468  81,803 

บริษัท ธนูลักษณ  จํากัด (มหาชน) ผลิตเสื้อผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัท                       
  ถือหุนเกินกวา 10% 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809  27,809 23,800 24,000 0.83 0.83 27,809 27,809 23,800 24,000 

รวมหลักทรัพยเผื่อขาย       290,382  290,382  836,149  834,835    280,557  280,557  824,674  823,435 
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9.2 กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย 

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขายระยะส้ันและระยะยาว               
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2559 2558  2559 2558 
        

ยอดตนป 719,227  710,689  717,763  708,915 
เพิ่มข้ึน  18,354  8,538  18,118  8,848 
ยอดปลายป 737,581  719,227  735,881  717,763 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยเผ่ือขายระยะยาว มีดังนี้ 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดขึ้น  ท่ียังไมเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2559      2559 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพยหุนทุน        
- กิจการที่เกี่ยวของกัน 290,382 549,776 (4,009) 836,149 
- กิจการอื่น 172,372 382,295 (7,601) 547,066 

รวม 462,754 932,071 (11,610) 1,383,215 
ตราสารหนี ้       

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 10,019 4 - 10,023 
- พันธบัตรรัฐบาล 15,161 104 - 15,265 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 11,193 211 - 11,404 
- หุนกู 26,692 703 - 27,395 

รวม 63,065 1,022 - 64,087 
 525,819 933,093 (11,610) 1,447,302 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดขึ้น  ท่ียังไมเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพยหุนทุน       
- กิจการที่เกี่ยวของกัน 290,382 548,262 (3,809) 834,835 
- กิจการอื่น 172,372 358,484 (7,339) 523,517 

รวม 462,754 906,746 (11,148) 1,358,352 
ตราสารหนี ้       

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 14,039 149 - 14,188 
- พันธบัตรรัฐบาล 18,455 170 - 18,625 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 11,212 153 - 11,365 
- หุนกู 86,116 2,072 (2) 88,186 

รวม 129,822 2,544 (2) 132,364 
 592,576 909,290 (11,150) 1,490,716 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดขึ้น  ท่ียงัไมเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2559      2559 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพยหุนทุน        
- กิจการที่เกี่ยวของกัน 280,557 548,126  (4,009) 824,674 
- กิจการอื่น 172,372 382,295  (7,601) 547,066 

รวม 452,929 930,421  (11,610) 1,371,740 
ตราสารหนี ้      

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 10,019 4  - 10,023 
- พันธบัตรรัฐบาล 15,161 104  - 15,265 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 11,193 211  - 11,404 
- หุนกู 26,692 703  - 27,395 

รวม 63,065 1,022  - 64,087 
 515,994 931,443  (11,610) 1,435,827 



 
- 15 - 

 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดขึ้น  ท่ียังไมเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพยหุนทุน        
- กิจการที่เกี่ยวของกัน 280,557 546,687  (3,809) 823,435 
- กิจการอื่น 172,372 358,484  (7,339) 523,517 

รวม 452,929 905,171  (11,148) 1,346,952 
ตราสารหนี ้      

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 14,039 149  - 14,188 
- พันธบัตรรัฐบาล 18,455 170  - 18,625 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 11,212 153  - 11,365 
- หุนกู 86,116 2,072  (2)  88,186 

    รวม 129,822 2,544  (2) 132,364 
 582,751 907,715  (11,150) 1,479,316 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน 
  ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2559 2558  2559  2558 

บริษัทยอย        
บริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 20,000 20,000  22,037  22,037 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท วาโกลําพูน  จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด จําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป 10,000 10,000  9,997  9,997 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย    132,032  132,032 
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11. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

     หนวย : พันบาท
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2559 2558 2559  2558  2559  2558 

บริษัทรวม           
บริษัท ภัทยา เมียนมาร จํากัด ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป       25,424 25,424 5,063  5,173  5,085  5,085 
บริษัท เมียนมาร วาโก  จํากัด ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 132,400 132,400 52,961  52,961  52,961  52,961 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม    58,024  58,134  58,046  58,046 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร จํากัด จํานวน 1,600 หุน 
มูลคาหุนละ 100 ดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนจํานวน 5.08 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนเปนจํานวนรอยละ 20 
ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทไดบันทึกสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม โดย
ใชขอมูลงบการเงินของบริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามลําดับ ซ่ึงยังมิไดผานการตรวจสอบและสอบทาน สวนแบงขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 0.11 ลาน
บาท  

เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2558 บริษัทไดรวมลงทุนกับผูถือหุนรายใหญในการจัดตั้งบริษัทช่ือ “บริษัท เมียน
มาร วาโก จํากัด” ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยมีทุนจดทะเบียนท้ังหมดจํานวน 40,000 หุน 
มูลคาหุนละ 100 ดอลลารสหรัฐ ซ่ึงบริษัทไดลงทุนในบริษัทดังกลาวจํานวน 16,000 หุน เปนมูลคา 
1,600,000 ดอลลารสหรัฐ โดยบริษัทไดจายชําระเงินลงทุนดังกลาวครบถวนแลว เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
52.96 ลานบาท ในป 2558 อยางไรกต็าม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทรวมดังกลาวยังไมไดเริ่มดําเนินงาน 
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2559 2558  2559 2558 
เงินลงทุนทั่วไป      

หุนทุน      
- บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 630,753 383,753  630,753  383,753 

หัก  คาเผื่อการดอยคา (9,250) (9,150)  (9,250)  (9,150)
 621,503 374,603  621,503  374,603 

- บริษัทอื่น 161,108 161,108  157,838  157,838 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (24,028) (23,728)  (24,028)  (23,728)

 137,080 137,380  133,810  134,110 
รวม 758,583 511,983  755,313  508,713 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
หุนกู 140,000 150,000  140,000  150,000 

รวม 140,000 150,000  140,000  150,000 
 898,583 661,983  895,313  658,713 
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12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ (ดูหมายเหตุขอ 20) 

หนวย : พันบาท 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     รอยละ  ราคาตามบัญชี*  ราคาตามบัญชี* 
   ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2559 2558 2559 2558  2559  2558  2559  2558 

เงินลงทุนทั่วไป               
บริษัท เอส. ที. จี. ซี. จํากัด * วิจัยส่ิงทอ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 2,500 2,500 13.00 13.00  316  316  316  316 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 30,000 30,000 14.67 14.67  11,611  11,611  11,611  11,611 
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด ธุรกิจฟอกยอม ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 324,000 324,000 18.72 18.72  68,855  68,855  68,855  68,855 
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จํากัด ผลิตยางยืด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 160,000 160,000 10.75 10.75  10,258  10,258  10,258  10,258 
บริษัท วีน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ธุรกิจขายตรง ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 30,000 30,000 17.90 17.90  14,352  14,352  14,352  14,352 
บริษัท ราชาอูชิโน  จํากัด ผลิตผาขนหนู ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 121,500 121,500 4.47 4.47  4,660  4,660  4,660  4,660 
บริษัท แชมปเอช  จํากัด ผลิตเส้ือผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 40,000 40,000 10.00 10.00  4,000  4,000  4,000  4,000 
บริษัท ไทยมอนสเตอร  จํากัด * ผลิตเส้ือผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 20,000 20,000 5.00 5.00  -  -  -  
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ  จํากัด ผลิตเสนใยสแปนเด็กซ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00  27,000  27,000  27,000  27,000 
บริษัท มอรแกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย) จํากัด จัดจําหนายสินคามอรแกน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 40,000 40,000 12.00 12.00  4,800  4,800  4,800  4,800 
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอมเมอรเชียล  โคออดิเนชั่น (ฮองกง) 
* 

ตัวแทนขาย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 8,805 8,805 18.00 18.00  290  290  290  290 

บริษัท อินโดนีเซียวาโก จํากัด ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 108,472 108,472 6.00 6.00  6,508  6,508  6,508  6,508 
บริษัท  คารบอน เมจิก (ประเทศไทย) จํากัด * ผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนต ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 590,000 590,000 8.33 8.33  46,567  46,567  46,567  46,567 
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด สถาบันการศึกษา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 44,800 44,800 7.14 7.14  3,200  3,200  3,200  3,200 
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จํากัด * สถาบันสอนการออกแบบ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 25,000 25,000 8.00 8.00  730  730  730  730 
บริษัท ซันรอยแปด จํากัด คาปลีก ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  5,000  5,000  5,000  5,000 
บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตจักรเย็บผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 97,400 97,400 7.73 7.73  19,254  19,254  19,254  19,254 
บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จํากัด ปนดายและทอผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 621,463 621,463 16.23 16.23  119,892  119,892  119,892  119,892 
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส จํากัด ผลิตและสงออกถุงเทา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 143,220 143,220 17.11 17.11  24,600  24,600  24,600  24,600 
บริษัท ฟูจิคซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด * จําหนายเสนดาย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  2,610  2,710  2,610  2,710 
บริษัท เอ เทค เท็กซไทล จํากัด ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 1,000,000 - 19.00 -  190,000  -  190,000  - 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 300,000 - 19.00 -  57,000  -  57,000  - 

รวมเงินลงทุนทั่วไป        621,503  374,603  621,503  374,603 
* ราคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผื่อ
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เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2559 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เอ เทค เท็กซไทล จํากัด 
จํานวน 1,900,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท หรือคิดเปนจํานวน 190 ลานบาท โดยบริษัทถือ
หุนในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 19 ของทุนจดทะเบียน และอีกบริษัท คือ บริษัท จี เทค 
แมททีเรียล จํากัด จํานวน 570,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท หรือคิดเปนจํานวน 57 ลานบาท 
โดยบริษัทไดถือหุนเปนจํานวนรอยละ 19 ของทุนจดทะเบียน 

12.2 กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน        

- หลักทรัพยเพื่อคา (673)  516  (673)  516 
- หลักทรัพยเผื่อขาย 2,919  987  2,781  724 

รวมกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 2,246  1,503  2,108  1,240 

12.3 ระยะเวลาท่ีจะครบกําหนดของตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด 
ระยะเวลาท่ีจะถึงกําหนดชําระของตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังตอไปนี ้

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
1 ป - 5 ป 120,000  130,000  120,000  130,000 
เกิน 5 ป 20,000  20,000  20,000  20,000 

        รวม 140,000  150,000  140,000  150,000 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด มีดังนี ้
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขัน้ตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2559      2559 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
หุนกู 140,000  9,607  -  149,607 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  กําไรขั้นตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น  ท่ียังไมไดเกิดขึ้น   
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
หุนกู 150,000  8,499  - 158,499 

13.     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทและบริษัทยอยมีตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเมื่อทวงถาม ซึ่งออกใหแกธนาคารพาณิชยเปน
จํานวนเงิน 342 ลานบาท และจํานวน 263 ลานบาท ตามลําดับ ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.70 - 1.75 ตอป 
และรอยละ 1.75 - 1.77 ตอป ตามลําดับ โดยไมมีหลักประกัน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมชนิดไมมี
หลักประกัน ดังตอไปนี ้

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,367.90  1,367.90 1,272.90 1,272.90 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินดังกลาวกําหนดอัตราดอกเบ้ียตอป
เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีท่ีธนาคารคิดกับลูกคาช้ันด ี
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14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2559 2558  2559 2558 
เจาหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 20) 197,494  169,568 331,462  275,008 
เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 189,713  139,679 149,664  109,073 

รวมเจาหนี้การคา 387,207  309,247 481,126  384,081 
เจาหนี้อื่น - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1,446  2,118 1,387  2,066 
เจาหนี้อื่น - บริษัทอื่น 38,730  34,523 35,094  30,847 
โบนัสคางจาย 44,926  129,260 31,475  91,812 
คาลิขสิทธิ์คางจาย 60,608  47,380 60,608  47,380 
ดอกเบ้ียคางจาย 874  172 874  172 
คาใชจายคางจาย 25,478  16,281 20,035  11,523 
รายไดรับลวงหนา 153  174 153  174 
เงินประกันรับลวงหนา 3,132  3,053 2,933  2,844 

รวมเจาหนี้อื่น 175,347  232,961 152,559  186,818 
 562,554  542,208 633,685  570,899 

15. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินสําหรับเครื่องมือเครื่องใชภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยหนี้สิน
ตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2559 2558  2559 2558 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1,756    1,900  1,325  1,420 
หัก ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี (383)  (438) (338)  (382) 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  1,373  1,462 987  1,038 
        
สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 392 378 224 215 
สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 981 1,084 763 823 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1,373 1,462 987 1,038 
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16. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558 2559  2558 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 36 36  36  36 
รายการสินคาฝากขาย 1,600 1,800 1,600 1,800 
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป 339 327  339  327 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา - 598  -  598 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป 6,655 6,575  6,655  6,575 
ประมาณการสินคารับคืน 6,000 6,000  6,000  6,000 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 96,330 95,251  66,750  66,117 
ขาดทุนสะสมยกไป 358 348  -  - 
 111,318 110,935 81,380 81,453 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา (547) -  (547) - 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย (184,395)  (179,807)  (183,970)  (179,441) 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (43)  (41)  (34)  (32) 
 (184,985)  (179,848)  (184,551)  (179,473) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (73,667)  (68,913)  (103,171)  (98,020) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังนี ้

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2559 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 

หรือขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 

2559 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 36 -  -  36 
รายการสินคาฝากขาย 1,800 (200)  -  1,600 
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป 327 12  -  339 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา         598 (598)  -  - 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป 6,575 80  -  6,655 

    ประมาณการสินคารับคืน 6,000 -  -  6,000 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 95,251 1,079  -  96,330 
ขาดทุนสะสมยกไป 348 10  -  358 

110,935 383  -  111,318 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา - (547)  -  (547) 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย (179,807) -  (4,588)  (184,395) 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (41) (2)  -  (43) 
 (179,848) (549)  (4,588)  (184,985) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (68,913) (166)  (4,588)   (73,667) 

 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2558 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 

หรือขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 

2558 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินคาฝากขาย 2,000  200  -  2,200 
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป 354  29  -  383 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป 4,895  1,380  -  6,275 

    ประมาณการสินคารับคืน 6,800  -  -  6,800 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 93,932  1,310  -  95,242 
ขาดทุนสะสมยกไป 397  (7)  -  390 

108,413 2,912  - 111,325 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา (3,079)  3,070  -  (9) 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย (177,672)  -  (237)  (177,909) 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (26)  -  -  (26) 
 (180,777)  3,070  (237)  (177,944) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (72,364)  5,982  (237)  (66,619) 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2559 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 

หรือขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 
2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 36  -  -  36 
รายการสินคาฝากขาย 1,800  (200)  -  1,600 
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป 327  12  -  339 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา 598  (598)  -  - 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป 6,575  80  -  6,655 
ประมาณการสินคารับคืน 6,000  -  -  6,000 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 66,117  633  -  66,750 

81,453 (73) -  81,380 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
กําไรที่ยังไมเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา -  (547)  -  (547) 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย (179,441)  -  (4,529)  (183,970) 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (32)  (2)  -  (34) 

 (179,473)  (549)      (4,529)  (184,551) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (98,020)  (622)  (4,529)  (103,171) 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม  
2558 

 รายการท่ีรับรู 
ในกําไร 

หรือขาดทุน 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 
2558 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินคาฝากขาย 2,000  200  -  2,200 
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาสําเร็จรูป 354  29  -  383 
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนทั่วไป 4,896  1,379  -  6,275 
ประมาณการสินคารับคืน 6,800  -  -  6,800 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 64,207  845  -  65,052 

78,292  2,453  -  80,745 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเพ่ือคา (3,079)  3,070  -  (9) 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย (177,229)  -  (232)  (177,461) 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (21)  (3)  -  (24) 

 (180,329)  3,067  (232)  (177,494) 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (102,037)  5,520  (232)  (96,749) 
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17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายพุนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงจัดเปนโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวท่ี
ไมไดจัดใหมีกองทุน 

จํานวนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานสําหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ตนทุนบริการปจจุบัน 11,575  8,930 8,419  6,223 
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,141  3,982  2,122  2,656 

 14,716  12,912  10,541  8,879 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชนยก
มา  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 

 
485,153 

  
474,244 

 
330,583 

  
321,037 

บวก ตนทุนบริการปจจุบัน 11,575  8,930  8,419  6,223 
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,141  3,982  2,122  2,656 

หัก   ผลประโยชนท่ีจาย (8,358)  (4,939)  (7,376)  (4,658) 
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชนยก
มา  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 
491,511 

  
482,217 

  
333,748 

  
325,258 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญท่ีใชในการคํานวณภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
อัตราคิดลด (ตอป) 2.49 % - 3.06 % 3.32 % - 3.70 % 2.62% 3.32 % 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ตอป) 1.50 % - 5.40 % 1.90 % - 5.00 % 1.85 % - 5.00 % 1.90 % - 5.00 % 
สัดสวนของพนักงานที่เลือกลาออกกอนเกษยีณอายุ 

(ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน) (ตอป) 
    

- พนักงานรายเดือน 1 % - 15 % 1 % - 22 % 1 % - 21 % 1 % - 15 % 
- พนักงานรายวัน 4 % - 67 % 2 % - 73 % 6 % - 42 % 3 % - 38 % 

18. รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                      
31 มีนาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

รายไดจากการขายสินคา 1,003,979  967,356  1,098,577  1,071,128 
รายไดจากการใหบริการ 8,584 7,996  2,385  2,325 

รวมรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 1,012,563 975,352  1,100,962  1,073,453 

19. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน       
คาใชจายภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน (16,152)  (17,730)  (15,565)  (16,408)

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

 ท่ีเกี่ยวกับผลตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวด (166)  5,981  (622)  5,519 
รวม (16,318)  (11,749)  (16,187)  (10,889) 

 

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไรทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินไดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 
31 มีนาคม มีดังนี้ 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

กําไรกอนภาษีเงินได 94,238 97,715 81,714 74,916 
อัตราภาษี 20% 20% 20% 20% 
ผลคูณของกําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดกับ 
   อัตราภาษี - คาใชจาย 

(18,848) (19,543) (16,343) (14,983) 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี     
   แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 2,530 7,794 156 4,094 
ภาษีเงินได - คาใชจาย (16,318) (11,749) (16,187) (10,889) 

20. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ในการดําเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซ้ือสินคาจากบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซ้ือและขาย
วัตถุดิบสวนใหญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และใหบริษัทท่ีเกี่ยวของกันเปนผูจัดจําหนาย งบการเงินแสดงถึง
ผลของรายการดังกลาวตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวางบริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญระหวางบริษัทกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

หนวย : ลานบาท 
 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี้การคา       
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ      
 ถือหุนเกินกวา 10% 449 389 449  389 
วาโก อเมริกา อินคอรปอเรช่ัน บริษัทยอยของผูถือหุนใหญ 42 31 42  31 
วาโก คอรปอเรช่ัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 21 30 21  30 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ      
 ถือหุนเกินกวา 10% 9 12 9  11 
บริษัท วีน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ      
 ถือหุนเกินกวา 10% 104 102 104  102 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล คอมเมอรเชียล ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ      
   โคออดิเนช่ัน จํากัด (ฮองกง) ถือหุนเกินกวา 10% 18 19 18  19 
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 39  34 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 21  24 
บริษัท วาโก ลําพูน จํากัด  บริษัทยอย                                   -                                   - 26  16 

 
 
 
 

หนวย : ลานบาท 



 
- 28 -  

 
 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 

ลูกหนี้การคา (ตอ)     
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 26  22 
อื่นๆ  14 16 12  15 

รวมลูกหนี้การคา (ดูหมายเหตุขอ 5)  657 599 767  693 
      

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10%                                   - 9                                   - 9 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 50 90 50 90 

  รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  
     (ดูหมายเหตุขอ 6) 

 
 

 
50 

 
99 

 
50 

 
99 

      

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวของกัน      
หลักทรัพยเผื่อขาย (ดูหมายเหตุขอ 9.1)  836 835 825 823 
เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุขอ 12.1)  375 375 375 375 

    

เจาหนี้การคา    
บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 43 89 31 60 
บริษัท เอ เทค เท็กซไทล จํากัด  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 50                                  - 30                                   - 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 47                                   - 29                                   - 
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 9 6 7 5 
วาโก คอรปอเรช่ัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 9 4 9 4 
บริษัท วาโก อินเตอรเนช่ันแนล ฮองกง จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 16 5 16 5 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ      
 ถือหุนเกินกวา 10% 2  38 2 26 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 10 13 10 13 
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 70 63 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 40 27 
บริษัท วาโก ลําพูน จํากัด  บริษัทยอย                     -                                   - 34 24 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 42 34 
อื่นๆ  11 15 11 14 

รวมเจาหนี้การคา  (ดูหมายเหตุขอ 14)  197 170 331 275 
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หนวย : ลานบาท 

 ความสัมพันธ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
คาลิขสิทธ์ิคางจาย     

วาโก คอรปอเรช่ัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 61 47 61 47 

รายการคาท่ีสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม มี
ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

ขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 636 615 636 615 
วาโก อเมริกา อินคอรปอเรช่ัน บริษัทยอยของผูถือหุนใหญ 108 97 108 97 
ฟลิปปนส วาโก คอรปอเรช่ัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 4 2 4 2 
วาโก คอรปอเรช่ัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 128 134 128 134 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 7 7 7 7 
บริษัท วีน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 30 37 30 37 
บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 6 8 6 8 

      บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด บริษัทยอย           -                                   - 35 40 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 20 25 
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด  บริษัทยอย                                   -                                 - 24 17 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 23 28 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด บริษัทยอย                                   -                -                                   - 14 
อื่นๆ  15 25 13 10 

รวมขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  934 925 1,034 1,034 
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หนวย : ลานบาท 

 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป      
บริษัท เท็กซไทล เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 21 90 15 56 
บริษัท เอ เทค เท็กซไทล จํากัด  ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 46        - 28              - 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 44                                  - 27                                  - 
วาโก คอรปอเรช่ัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 18 26 18 26 
บริษัท วาโก อินเตอรเนช่ันแนล ฮองกง จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 32 24 32 24 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 11 11 9 7 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษทัฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 20 59 14 38 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 13 17 13 17 
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด บริษัทยอย                                   -                - 129 129 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 76 65 
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด  บริษัทยอย                                   -                                   - 65 74 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย                                   -                                   - 82 85 
อื่นๆ  19 15 17 12 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  224 242 525  533 
      

รายไดรับจางทําของและคาเชารับ      
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 1 1 1 1 
บริษัท ไทยกุลแซ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ     
 ถือหุนเกินกวา 10% 2 1                                  -         - 
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด บริษัทยอย                                   -                                  - 2 2 
อื่นๆ  4 4  4  4 

รวมรายไดรับจางทําของและคาเชารับ  7 6  7  7 
      

คาจางทําของและคาเชาจาย         
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ        
 ถือหุนเกินกวา 10% 9  12  9  12 
บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ        
 ถือหุนเกินกวา 10%                                  -  7                                   -  7 
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด บริษัทยอย                                  -                                 -  1                                  - 
อื่นๆ  1  1  1  1 

รวมคาจางทําของและคาเชาจาย  10  20  11  20 
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หนวย : ลานบาท 

 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558  2559  2558 

คาลิขสิทธ์ิ       
วาโก คอรปอเรช่ัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 13 12 13  12 
       

ดอกเบ้ียรับ       
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ      
 ถือหุนเกินกวา 10% 1 1 1  1 
       

คาตอบแทนผูบริหาร         
ผลประโยชนระยะสั้น  13  11  12  11 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน  1  1  1                                  - 

รวมคาตอบแทนผูบริหาร  14  12  13  11 

บริษัทและบริษัทยอยขายสินคาสําเร็จรูปใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในราคาและเง่ือนไขเชนเดียวกับท่ี
คิดกับลูกคาท่ัวไป  

บริษัทขายวัตถุดิบใหกับบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในราคาทุนบวกดวยกําไรตามท่ีไดตกลงกัน 

บริษัทซ้ือวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในราคาและเง่ือนไขเชนเดียวกับท่ีซ้ือจาก
ผูขายท่ัวไป 

บริษัทจายคาลิขสิทธ์ิโดยคํานวณจากรอยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ 21)  

บริษัทจายคาบริการอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

21. สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก 
คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 20) เพ่ือใชเครื่องหมายการคาและรับความ
ชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตสําหรับผลิตภัณฑตามท่ีระบุในสัญญา โดยบริษัทตองจายคาสิทธิในอัตรา
รอยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑดังกลาว สัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแต
วันท่ี 1 มกราคม 2547 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และตออายุไดอีก 5 ป ท้ังนี้ในป 2552 บริษัทไดตออายุสัญญา
ดังกลาวจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดมีการตอสัญญา
ดังกลาวจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 
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22. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน 
หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 

หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกันให     
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 8) 6.73 6.90 6.73 6.90 

การใหธนาคารคํ้าประกันแทนบริษัท 19.12 19.43  17.45 17.32 
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร 2.07 3.99 2.07 3.92 

23. ขอมูลสวนงานดําเนินงาน 
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยคือ การผลิตและจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑหลักคือ                   
ชุดช้ันในสตรี ชุดเด็ก และชุดช้ันนอกสตรี ซ่ึงมีท้ังการขายในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้บริษัทพิจารณา
ขอมูลสวนงานดําเนินงาน โดยแยกเปนสวนงานขายในประเทศและตางประเทศ บริษัทและบริษัทยอยไมมี
รายไดระหวางสวนงาน ขอมูลรายไดจากบุคคลภายนอก กําไรขาดทุนตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย 
และรายการกระทบยอดระหวางผลรวมของกําไรขาดทุนตามสวนงานกับกําไรขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม มีดังนี้ 

  หนวย : ลานบาท 
   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการตามสวนงาน 768.26 722.89 244.30 252.46  1,012.56  975.35 
กําไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน 49.12 80.86 13.78 (4.92)  62.90  75.94 
รายได (คาใชจาย) ของบริษัทที่ไมไดปนสวน         (0.51)  (6.87) 
เงินปนผลรับ         7.49  6.74 
รายไดอื่น         24.36  21.90 
กําไรกอนภาษีเงินได         94.24  97.71 
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24. สิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน 
บริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดังนี้ 
 

รายการ ช่ือบริษัท 
 เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท วาโกลําพูน วาโกกบินทรบุรี ภัทยากบินทรบุรี 

โครงการที่ 2     
- บัตรสงเสริม เลขท่ี 2876(2)/2555 - - - 
- วันท่ีออกบัตร 14 ธ.ค. 2555 - - - 
- ยกเวนภาษีเงินได  1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564 - - - 
- ลดหยอนภาษีเงินได 50% ของอัตราปกติ 5 ป - - - - 
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 - - - 
     
โครงการที่ 3     
- บัตรสงเสริม เลขท่ี - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วันท่ีออกบัตร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเวนภาษีเงินได  - 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 
- ลดหยอนภาษีเงินได 50% ของอัตราปกติ 5 ป - 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร - 20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 

ท้ังนี้บริษัทท้ังส่ีบริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
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25. นโยบายการบริหารความเส่ียงสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่อยูในรูปเงินตราตางประเทศ 
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอยูในรูปของเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะนําเงินรับชําระหนี้ 
คาขายสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราตางประเทศ เพ่ือจายคาใชจายและชําระหนีสิ้นท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

รายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอยท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญ มีดังนี ้
หนวย : พันบาท 

 เง่ือนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ จายชําระ จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 (วัน) ดอลลาร
สหรัฐ 

เยน ดอลลาร
ฮองกง 

ยูโร หยวน บาท ดอลลาร
สหรัฐ 

เยน ดอลลาร
ฮองกง 

ยูโร หยวน บาท 

              
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559              

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 5,186 1,889,836 4,430 - - 785,575 5,186 1,889,836 4,430 - - 785,575 
   เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 1,500,000 - - 6,728,250 - - 1,500,000 - - 6,728,250 
   ลูกหนี้การคา 30 - 180 1,284,233 129,069,581 4,050,567 - - 102,993,694 1,284,233 129,069,581 4,050,567 - - 102,993,694 

  1,289,419 130,959,417 5,554,997 - - 110,507,519 1,289,419 130,959,417 5,554,997 - - 110,507,519 
   เจาหนี้การคา 30 431,305 72,339,753 - - - 38,182,104 431,305 72,339,753 - - - 38,182,104 

              
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558              

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 7,392 2,401,836 - - 2,080 986,254 7,392 2,401,836 - - 2,080 986,254 
   เงินลงทุนช่ัวคราว - - - 1,500,000 - - 6,900,450 - - 1,500,000 - - 6,900,450 
   ลูกหนี้การคา 30 - 180 1,123,219 94,347,246 4,170,006 - - 87,321,242 1,123,219 94,347,246 4,170,006 - - 87,321,242 

  1,130,611 96,749,082 5,670,006 - 2,080 95,207,946 1,130,611 96,749,082 5,670,006 - 2,080 95,207,946 
   เจาหนี้การคา 30 337,763 18,496,052 - - - 17,844,988 337,763 18,496,052 - - - 17,844,988 
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26. การวัดมูลคายุติธรรม 
รายการสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทยอยมีการวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
โดยตารางตอไปนี้แสดงถึงขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกลาว 

สินทรัพยทางการเงิน/ 
หนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ลําดับช้ันมูลคา
ยุติธรรม เทคนิคการประเมินมูลคา และขอมูลท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม (พันบาท) ณ วันท่ี มูลคายุติธรรม (พันบาท) ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
1.  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ 

ลวงหนา 
สินทรัพย = 23
หนี้สิน = 481 

หนี้สิน = 246 สินทรัพย = 23 
หนี้สิน = 481 

หนี้สิน = 246 ลําดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาที่สามารถสังเกต
ได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาตามสัญญา 
ซึ่งคิดลดดวยอัตราที่สะทอนถึงความเสี่ยงดานสินเช่ือของคูสัญญาตาง ๆ 

2. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย   
   เพ่ือคา - ตราสารทุน 

19,657 33,153 19,657 33,153 ลําดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นวันทําการสุดทาย
ของงวดบัญชี 

3. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย  
   เผื่อขาย - ตราสารทุน 

132,669 135,031 - - ลําดับ 1 มูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดบัญชี 

4. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย 
   เผื่อขาย - ตราสารหนี ้

25,956 41,750 25,956 41,750 ลําดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                        
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดบัญชี 

5. เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย 
   เผื่อขาย - ตราสารทุน 

1,383,215 1,358,352 1,371,740 1,346,952 ลําดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ณ สิ้นวันทําการสุดทาย
ของงวดบัญชี 

6. เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย    
   เผื่อขาย - ตราสารหนี ้

64,087 132,364 64,087 132,364 ลําดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                         
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดบัญชี 
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27. คดีฟองรอง 
เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดาฟองรองคดีแพงในขอหาเรียกทรัพยมรดกคืนและ
เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนท่ีดิน ซ่ึงบริษัทซ้ือท่ีดินดังกลาวมาในราคา 233.56 ลานบาท โดย
เจาพนักงานศาลไดปดหมายใหบริษัททราบในวันท่ี 2 กันยายน 2557 ตอมาวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษายกฟองคดีดังกลาว  หลังจากนั้นเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 โจทกไดยื่นอุทธรณ
คําพิพากษาของศาลช้ันตน ซ่ึงบริษัทไดยื่นคําแกอุทธรณในวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ศาลนัดฟงคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 อยางไรก็ตาม ตามความเห็นของฝายบริหารและฝายกฎหมาย
ของบริษัทเห็นวา บริษัทเปนบุคคลภายนอกท่ีไดซ้ือท่ีดินมาโดยสุจริตเสียคาตอบแทนและไดจดทะเบียนสิทธิ                     
โดยสุจริต ดังนั้น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทจึงมิไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในงบการเงิน 
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28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เงินปนผลและสํารองท่ัวไป 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีมติใหจายเงินปนผลและจัดสรรสํารองดังนี้ 
 ป 2559 ป 2558 

ช่ือบริษัท วันท่ีประชุม อัตราหุนละ จํานวนเงินรวม สํารองท่ัวไป วันท่ีประชุม อัตราหุนละ จํานวนเงินรวม สํารองท่ัวไป 
 สามัญผูถือหุน (บาท) (ลานบาท) (ลานบาท) สามัญผูถือหุน (บาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 25 เม.ย. 1.10 132.00 15.90 27 เม.ย. 2.40 288.00 14.78 
บริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด   7 เม.ย. 254.00 50.80 - 2 เม.ย. 215.00 43.00 2.21 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี  จํากัด            7 เม.ย. 77.00 38.50 1.74 2 เม.ย. 59.00 29.50 1.54 
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด            7 เม.ย. 56.00 28.00 1.40 2 เม.ย. 46.60 23.30 1.21 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด            7 เม.ย. 182.50 36.50 - 2 เม.ย. 187.50 37.50 - 

เงินปนผลท่ีจายในป 2558 เปนการจัดสรรกําไรของป 2557 และไดจายแลวในเดือนพฤษภาคม 2558 

โดยบริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด  บริษัท วาโกกบินทรบุรี  จํากัด และบริษัท วาโกลําพูน จํากัดไดมีการจายเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 
2558 นอกจากนั้นบริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด ไดจายเงินปนผลในเดือนเมษายน 2558 และมิถุนายน 2558 เปนจํานวน 25 ลานบาท และจํานวน 12.5 ลานบาท 
ตามลําดับ 

สําหรับเงินปนผลท่ีจายในป 2559 เปนการจัดสรรกําไรของป 2558 บริษัทจะจายในเดือนพฤษภาคม 2559 

โดยบริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด  บริษัท วาโกกบินทรบุรี  จํากัด บริษัท วาโกลําพูน จํากัด และบริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด ไดมีการจายเงินปน
ผลดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2559 

บริษัทและบริษัทยอยจัดสรรกําไรสะสมสวนหนึ่งเปนสํารองท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิไดระบุวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ
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29. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเ มื่อ

วันท่ี  
11 พฤษภาคม 2559 
 


