


รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับ
งวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ      
ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง 
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจา้เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
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ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
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ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,236 167,711 36,229 126,923
เงินลงทุนชั่วคราว 5 243,288 400,776 170,756 255,259
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 6 865,780 798,974 1,019,648 920,390
เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้อ่ืน 7 21,530 21,530 21,530 21,530
สินค้าคงเหลือ 8 1,459,027 1,302,011 1,242,630 1,087,998
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 34,812 22,372 26,460 14,285

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,682,673 2,713,374 2,517,253 2,426,385

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพัน 9 - 2,061 - 2,061
เงินลงทุนเผ่ือขาย 10 1,448,351 1,503,861 1,436,276 1,491,411
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 152,048 152,048
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 182,684 176,689 182,510 182,510
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 861,802 796,552 858,532 793,282
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 697,164 709,980 698,569 714,513
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 1,220,911 1,227,763 1,096,828 1,089,001
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 40,181 39,319 40,093 39,187
สิทธิการเช่า 12,020 14,031 12,020 14,031
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 95,006 34,547 78,862 19,440

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,558,119 4,504,803 4,555,738 4,497,484
รวมสินทรัพย์ 7,240,792 7,218,177 7,072,991 6,923,869

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 14 739,555             683,488          810,984 707,390
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 15 92                      264                 92 264

ประมาณการหนีส้ินหมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 17.1 77,670               59,009            54,654 40,614

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 26,233               39,131            25,279 37,642
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินค้ารับคืน 33,800               25,000            33,800 25,000
ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 4,074                 7,075              3,524 5,890
อ่ืน ๆ 13,186               11,072            9,242 7,860

51,060 43,147 46,566 38,750
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 894,610 825,039 937,575 824,660

หนีส้ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 47,758 72,914 79,522 104,295
ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 17.1 629,538 509,130 449,697 328,528

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 677,296 582,044 529,219 432,823
รวมหนีส้ิน 1,571,906 1,407,083 1,466,794 1,257,483

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้

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

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว
หุน้สามัญ 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแล้ว 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 297,190 297,190 297,190 297,190
ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,000 12,000 12,000 12,000
ส ารองทัว่ไป  21 406,172 389,930 406,172 389,930

ยังไม่ได้จัดสรร 4,094,758 4,169,517 4,041,957 4,035,033
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 738,551 822,235 728,878 812,233

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,668,671 5,810,872 5,606,197 5,666,386
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 215 222 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,668,886 5,811,094 5,606,197 5,666,386
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,240,792 7,218,177 7,072,991 6,923,869

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายสินค้าและการใหบ้ริการ 18 1,276,640        1,115,797        1,383,996        1,186,893        
ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ 19 (845,245) (850,371) (996,041) (968,454)
ก าไรขั้นต้น 431,395           265,426           387,955           218,439           
เงินปันผลรับ 59,890             50,206             145,415           118,913           
รายได้อ่ืน 26,694             30,181             54,831             31,156             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 517,979           345,813           588,201           368,508           
ค่าใช้จ่ายในการขาย (210,762) (39,443) (209,508) (38,410)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (177,314) (167,323) (153,675) (147,189)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (29,918) (27,886) (21,632) (20,549)
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุน 1,600               (600) 1,600               (600)
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 13.2 521                  1,001               242                  707                  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 102,106           111,562           205,228           162,467           
ต้นทุนทางการเงิน (7) (22) (7) (20)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 2,320               2,209               - -
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 104,419           113,749           205,221           162,447           
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  20 (13,238) (8,921) (14,020) (8,682)
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 91,181             104,828           191,201           153,765           

การแบ่งปันก าไร
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 91,180             104,825           - -
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 1                      3                      - -

91,181             104,828           - -

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.76 0.87 1.59 1.28

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก หุ้น 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



2562 2561 2562 2561

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 91,181     104,828   191,201   153,765   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ (50,030)    - (50,030)    -
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง 10,006     - 10,006     -

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย (25,241)    (130,083)  (25,206)    (129,526)  

การแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 8              - - -
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง 5,046       26,016     5,041       25,905     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (60,211)    (104,067)  (60,189)    (103,621)  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,970     761          131,012   50,144     

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 30,969     758          - -
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 1              3              - -

30,970     761          - -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 18 2,416,227    2,178,473     2,618,817    2,308,281    
ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ 19 (1,630,761) (1,660,957) (1,919,450) (1,882,213)
ก าไรขั้นต้น 785,466       517,516        699,367       426,068       
เงินปันผลรับ 70,736         58,507          156,261       127,214       
รายไดอ่ื้น 48,737         52,365          77,656         54,678         
ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้าย 904,939       628,388        933,284       607,960       
คา่ใชจ่้ายในการขาย (342,848) (71,376) (340,523) (69,600)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (347,598) (321,442) (302,002) (283,573)
คา่ตอบแทนผู้บริหาร (42,915) (41,020) (31,738) (30,357)
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 2,200           (1,700) 2,200           (1,700)
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 13.2 1,264           1,929            836              1,392           
ก าไรกอ่นต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 175,042       194,779        262,057       224,122       
ต้นทุนทางการเงิน (17) (47) (17) (44)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 5,991           3,989            - -
ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 181,016       198,721        262,040       224,078       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20 (23,528) (18,742) (22,874) (18,573)
ก าไรสทุธิส าหรับงวด 157,488       179,979        239,166       205,505       

การแบ่งปันก าไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 157,483       179,970        - -
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ 5                  9                   - -

157,488       179,979        - -

ก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 1.31 1.50 1.99 1.71

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนัก หุ้น 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562
“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 157,488    179,979   239,166   205,505   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ (50,030)     - (50,030)    -
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง 10,006      - 10,006     -

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย (54,579)     (144,082)  (54,164)    (143,689)  

การแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 4               39            - -
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง 10,915      28,808     10,833     28,738     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (83,684)     (115,235)  (83,355)    (114,951)  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 73,804      64,744     155,811   90,554     

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 73,799      64,735     - -
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 5               9              - -

73,804      64,744     - -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รวม

หมายเหตุ ทุนที่ออก องค์ประกอบอ่ืน

และช าระแล้ว ทุนส ารอง ของส่วนของ

ตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 120,000         297,190        12,000           371,402         4,012,284 958,413 (33)                            (6,340)                                 952,040 5,764,916 219 5,765,135

จ่ายเงินปันผล 21 - - - - (180,000)      - - - - (180,000)           - (180,000)         

ส ารองทั่วไป 21 - - - 18,528           (18,528)        - - - - - - -

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - - - (14)                     (14)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 179,970 (115,266)                      31                             - (115,235)            64,735 9 64,744

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 120,000 297,190 12,000 389,930 3,993,726 843,147 (2)                              (6,340)                                 836,805 5,649,651 214 5,649,865

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 120,000 297,190 12,000 389,930 4,169,517 823,776 10                             (1,551)                                 822,235 5,810,872 222 5,811,094

จ่ายเงินปันผล 21 - - - - (216,000)      - - - - (216,000)           - (216,000)         

ส ารองทั่วไป 21 - - - 16,242           (16,242)        - - - - - - -

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - - - (12)                     (12)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 157,483 (43,663)                        3                               (40,024)                               (83,684)              73,799 5 73,804

120,000 297,190 12,000 406,172 4,094,758 780,113 13                             (41,575)                               738,551 5,668,671 215 5,668,886

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ส่วนเกินมูลค่า ยังไม่ได้จัดสรร ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก การแปลงค่างบการเงิน ผลขาดทุนจากการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562

ส่วนที่เป็นของ รวม

ส่วนของ

หน่วย : พันบาท

พนักงานที่ก าหนดไว้

หุ้นสามัญ ส ารองทั่วไป การเปล่ียนแปลงมูลค่า จากการด าเนินงาน วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

บรษัิทใหญ่

ส่วนได้เสียที่

จัดสรรแล้ว

ไม่มีอ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ของหลักทรพัย์เผ่ือขาย ในต่างประเทศ



รวม
หมายเหตุ ทุนทีอ่อก องค์ประกอบอ่ืน รวม

และช าระแล้ว ของส่วนของ ส่วนของ
ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2561 120,000 297,190 12,000 371,402 3,908,712 956,763 (14,037)                              942,726 5,652,030
จ่ายเงินปันผล 21 - - - - (180,000)             - - - (180,000)       
ส ารองทัว่ไป 21 - - - 18,528 (18,528)              - - - -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 205,505 (114,951)                       - (114,951)                90,554

120,000 297,190 12,000 389,930 3,915,689 841,812 (14,037)                              827,775 5,562,584

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2562 120,000 297,190 12,000 389,930 4,035,033 821,483 (9,250)                                812,233 5,666,386
จ่ายเงินปันผล 21 - - - - (216,000)             - - - (216,000)       
ส ารองทัว่ไป 21 - - - 16,242 (16,242)              - - - -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 239,166 (43,331)                         (40,024)                              (83,355)                  155,811

120,000 297,190 12,000 406,172 4,041,957 778,152 (49,274)                              728,878 5,606,197

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2562

ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ก าไรทีย่ังไม่เกิดขึน้จาก
หุ้นสามัญ

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย พนักงานทีก่ าหนดไว้

ผลขาดทุนจากการ

บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป การเปล่ียนแปลงมูลค่า วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 181,016    198,721    262,040      224,078    
รายการปรับปรุง :

ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์ 47,341 46,874 31,081 29,835
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 5,192 3,803 5,147 3,727
ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - - (27,317)      -
ก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (3,788)      (435)          (4,045)        (364)          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (5,991)      (3,989)       - -
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 62             (51)            62               (51)            
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (70,736)    (58,507)     (156,261)    (127,214)   
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (2,200)      1,700        (2,200)        1,700        
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน 8,800        (5,000)       8,800          (5,000)       
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื 18,010      20,730      16,834        19,883      
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 13.2 (1,264)      (1,929)       (836)           (1,392)       
(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (570)         373           (570)           373           
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 17.1 31,393      23,307      20,107        18,217      
ดอกเบี้ยรับ (4,757)      (3,992)       (4,437)        (3,898)       
ดอกเบี้ยจ่าย 17             47             17               44             

202,525    221,652    148,422      159,938    
สินทรัพย์ด าเนินงานเพ่ิม

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน (66,334)    (93,695)     (85,749)      (110,547)   
สินค้าคงเหลอื (175,026)  (87,019)     (171,466)    (53,716)     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (12,440)    (3,349)       (12,175)      (2,747)       

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562
“ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 55,652      34,114      103,161      82,858      
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (3,001)      (2,701)       (2,366)        (2,071)       
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 2,114        11,899      1,382          10,013      
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 17.1 (23,095)    (12,916)     (15,669)      (9,383)       
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (19,605)    67,985      (34,460)      74,345      

จ่ายดอกเบี้ย - (1) - -
จ่ายภาษีเงินได้ (40,661) (17,253) (39,171) (16,047)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (60,266)    50,731      (73,631)      58,298      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 2,018        (3)              2,018          (3)              
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 130,224    124,105    56,851        34,371      
เงินสดจ่ายเพ่ือการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (20,000)    (20,000)     (20,000)      (20,000)     
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 20,000      40,020      20,000        40,020      
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป 6,950        139           6,950          139           
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายส่วนเกิน 29             229           29               229           
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - ตราสารหนี้ - (11,000)     - (11,000)     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย - ตราสารหนี้ - 10,000      - 10,000      
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่จะถอืจนครบก าหนด (70,000)    (20,000)     (70,000)      (20,000)     
เงินสดรับจากตราสารหนีท้ี่จะถอืจนครบก าหนด 30,000      20,000      30,000        20,000      
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - - 17,375        -
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,586)    (18,364)     (25,688)      (16,403)     
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,116      466           4,145          377           
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,043)      (4,368)       (4,043)        (4,368)       
เงินสดรับจากเงินปันผล 70,736      58,507      156,261      127,214    
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 4,284        3,877        3,929          3,776        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 20,283      (10,585)     21,318        667           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 167,011    173,023    199,145      165,019    

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562
“ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถอืหุน้ของบริษัท (216,000)  (180,000)   (216,000)    (180,000)   
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (12)           (14)            - -
เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.3 (189)         (272)          (189)           (189)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (216,201)  (180,286)   (216,189)    (180,189)   

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (19)           21             (19)             21             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (109,475)  43,489      (90,694)      43,149      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 167,711    32,993      126,923      18,430      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 4.1 58,236      76,482      36,229        61,579      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562
“ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ”



 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     
และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ การผลิต                  
และจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี โดยที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อย                     
มีดังต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 

  
บริษัทย่อยทางตรง  

บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด 173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 
 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด 121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี 
 อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
  บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด 99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลป่าสัก 

 อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000 
  บริษัท โทรา 1010 จํากัด 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 
  

บริษัทย่อยทางอ้อม   
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด 123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตําบลนนทรี 

 อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้
จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการดําเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย 
ไดด้ําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้จัดทําขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.2  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

2.3 ผลการดําเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีที่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินมิได้นํามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น  งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมนี้แล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้สอบทานแล้ว 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ได้รับการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทจะมีอํานาจควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อ ก) มีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน    
ข) มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ    
ค) มีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี ้



 
- 3 - 

 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่ 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561 
 อัตราการถือหุ้นร้อยละ  อัตราการถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย    
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด 99.96  99.96 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด 99.99  99.99 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด 99.99  99.99 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด 99.99  99.99 
    

บริษัทยอ่ยทางอ้อม    
(ถือหุ้นโดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด)    

บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด 99.95  99.95 
    

บริษัทร่วม    
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จํากัด 20.00  20.00 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้  จํากัด 40.00  40.00 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด 40.00  40.00 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สําหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา  
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า ที่ระบุให้
บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้รายได้เมื่อบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น เช่น  
เมื่ออํานาจควบคุมของสินค้าหรือบริการที่จะต้องปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นมีการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยนโยบายการบัญชีใหม่นี้ได้นํามาแทนนโยบาย
การรับรู้รายได้เดิม อย่างไรก็ตาม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะนํามาแทนมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติ
ในงบการเงินทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับเร่ืองสัญญาเช่าเมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เร่ือง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 
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สําหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เปน็สาระสําคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกําหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลสําหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา อย่างไรก็ตาม การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเร่ิมถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้  
โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบัติ 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

เงินสด 4,654  2,336  3,869  1,875 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 53,582  74,146  32,360  59,704 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,236  76,482  36,229  61,579 
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4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี ้

4.2.1 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม 1,873  1,130  1,709  1,097 

บวก  ค่าซื้อระหว่างงวด 38,044  23,622  30,164  21,246 
หัก  เงินสดจ่ายระหว่างงวด (37,629)  (22,732)  (29,731)  (20,771) 
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2,288  2,020  2,142  1,572 

4.2.2  เงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนชั่วคราว  เงินลงทุนเผ่ือขาย  เงินลงทุน 

ระยะยาวอื่น  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 400,776  1,503,861  796,552 
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (160,224)  (29)  63,050 
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 1,264  -  - 
กลับรายการจากการด้อยค่าของเงินลงทุน -  -  2,200 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง      

มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น (98)  (54,481)  - 
อื่นๆ 1,570  (1,000)  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 243,288  1,448,351  861,802 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนชั่วคราว  เงินลงทุนเผ่ือขาย  เงินลงทุน 

ระยะยาวอื่น  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 420,903  1,670,650  859,824 
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (124,105)  771  (139) 
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 1,929  -  - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน -  -  (1,700) 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง      

มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น (287)  (143,794)  - 
อื่นๆ 9,627  27,033  (37,033) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 308,067  1,554,660  820,952 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนชั่วคราว  เงินลงทุนเผ่ือขาย  เงินลงทุน 

ระยะยาวอื่น  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 255,259  1,491,411  793,282 
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (86,851)  (29)  63,050 
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 836  -  - 
กลับรายการจากการด้อยค่าของเงินลงทุน -  -  2,200 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง      

มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น (58)  (54,106)  - 
อื่นๆ 1,570  (1,000)  - 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 170,756  1,436,276  858,532 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนชั่วคราว  เงินลงทุนเผ่ือขาย  เงินลงทุน 

ระยะยาวอื่น  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 287,339  1,659,100  856,554 
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (34,371)  771  (139) 
รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 1,392  -  - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน -  -  (1,700) 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง      

มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น (45)  (143,644)  - 
อื่นๆ 9,627  27,033  (37,033) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 263,942  1,543,260  817,682 

4.3 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมจัดทําเงินสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
        

ณ วันที่ 1 มกราคม 284  745  284  662 
รายการกระแสเงินสด        
จ่ายชําระคืน (189)  (272)  (189)  (189) 
รวมรายการกระแสเงินสด (189)  (272)  (189)  (189) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 95  473  95  473 
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บริษัทไม่มีรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดสําหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดที่
ไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,368.63  1,368.63  1,272.90  1,272.90 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี 

4.4 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทได้รับโอนพนักงานจาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานเป็นจํานวน 
80.74 ล้านบาท และ 13.56 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 17.1) โดยบริษัทจะเรียกเก็บเงิน
จํานวนดังกล่าวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ในภายหลัง บริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 เป็นจํานวน 74.68 
ล้านบาท และ 13.11 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุข้อ 22) 

5. เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงินฝากประจํา 48,001  65,000  30,000  30,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพ่ือค้า - ตราสารทุน 4,080  3,799  4,080  3,799 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพ่ือค้า - ตราสารหนี้ 11,761  11,596  11,761  11,596 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 179,446  290,381  124,915  179,864 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี -  30,000  -  30,000 

 243,288  400,776  170,756  255,259 
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รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
 2562      2562 

หลักทรัพย์เพ่ือค้า        
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ 1,581  162  (20)  1,723 
- หน่วยลงทุน 1,740  617  -  2,357 
 3,321  779  (20)  4,080 

ตราสารหนี ้        
- หน่วยลงทุน 11,107  654  -  11,761 
 14,428  1,433  (20)  15,841 

 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561      2561 

หลักทรัพย์เพ่ือค้า        
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ 1,705  91  (97)  1,699 
- หน่วยลงทุน 1,740  360  -  2,100 
 3,445  451  (97)  3,799 

ตราสารหนี ้        
- หน่วยลงทุน 11,107  489  -  11,596 
 14,552  940  (97)  15,395 
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รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
 2562      2562 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารหนี ้        

- หน่วยลงทุน 178,128  311  -  178,439 
- หุ้นกู้ 1,008  -  (1)  1,007 
 179,136   311  (1)  179,446 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561      2561 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารหนี ้        

- หน่วยลงทุน 289,973  408  -  290,381 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
 2562      2562 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารหนี ้        

- หนว่ยลงทุน 123,800  108  -  123,908  
- หุ้นกู้ 1,008  -  (1)  1,007 
 124,808   108  (1)  124,915 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561      2561 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารหนี ้        

- หน่วยลงทุน 179,700  164  -  179,864 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561      2561 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
- หุ้นกู้ 30,000  308  -  30,308 

6. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 751,839  687,593  905,427  814,092 
 (ดูหมายเหตุข้อ 22)        

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น 69,851  87,100  65,551  84,118 
รวมลูกหนี้การค้า 821,690  774,693  970,978  898,210 

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 22) 9,100  2,802  20,562  3,081 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น 4,030  60  820  60 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 16,715  7,832  13,732  7,261 
เงินทดรองจ่าย 9,579  3,240  9,558  3,145 
รายได้ค้างรับ 2,865  9,019  2,258  7,401 
ดอกเบี้ยค้างรับ 1,801  1,328  1,740  1,232 

รวมลูกหนี้อื่น 44,090  24,281  48,670  22,180 
 865,780  798,974  1,019,648  920,390 
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บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 743,295  693,094  878,983  809,550 
เกินกําหนดชําระ        

ภายใน 3 เดือน 76,277  77,668  89,884  84,873 
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 764  3,720  757  3,576 
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,354  211  1,354  211 
12 เดือนขึ้นไป   -  -  -  - 

ลูกหนี้การค้า  821,690  774,693  970,978  898,210 

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 21.53 ล้านบาท เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นในรูปตั๋ว
สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน 

8. สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
สินค้าสําเร็จรูป 868,578  753,331  869,532  759,172 
สินค้าสําเร็จรูประหว่างทาง 18,268  14,331  17,408  7,301 
สินค้าระหว่างผลิต 156,210  139,903  99,031  86,076 
วัตถุดิบ 400,885  358,824  241,573  199,827 
วัตถุดิบระหว่างทาง 16,180  36,797  16,180  36,797 
รวมสินค้าคงเหลือ 1,460,121  1,303,186  1,243,724  1,089,173 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป (1,094)  (1,175)  (1,094)  (1,175) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,459,027  1,302,011  1,242,630  1,087,998 
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มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่                 
30 มิถุนายน 2562 จํานวน 1,614.39 ล้านบาท และ 1,913.34 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 : 3,366.11 ล้านบาท และ 3,895.98 ล้านบาท ตามลําดับ) 

บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ           
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 18.01 ล้านบาท 
และ 16.83 ล้านบาท ตามลําดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 48.88 ล้านบาท และ 45.97 ล้านบาท 
ตามลําดับ) 

9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เป็นเงินฝากประจําประเภทมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 0.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัทได้นําไป
ค้ําประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง บริษัทได้มีการไถ่ถอนการค้ํา
ประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2562 

10. เงินลงทุนเผื่อขาย 
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพย์หุ้นทุน        
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 995,732  1,052,539  983,657  1,040,089 
- บริษัทอื่น 464,407  462,168  464,407  462,168 
   หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (21,818)  (21,818)  (21,818)  (21,818) 

 442,589  440,350  442,589  440,350 
 1,438,321  1,492,889  1,426,246  1,480,439 

ตราสารหนี้ 10,030  10,972  10,030  10,972 
 1,448,351  1,503,861  1,436,276  1,491,411 
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10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้(ดูหมายเหตุข้อ 22) 

หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 กิจการ ความสัมพันธ์   ร้อยละ     ร้อยละ    
   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 
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562 2561 2562  2561  2562  2561 

                        
หลักทรัพย์เผื่อขาย                        

บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จํากัด ธุรกิจสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                       
 (มหาชน)  ถือหุ้นเกินกว่า 10% 108,000 108,000 18.15 18.15 64,615  64,615  250,865  270,464  18.15 18.15 64,615  64,615  250,865  270,464 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล ผู้จัดจําหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                       
จํากัด (มหาชน)  ถือหุ้นเกินกว่า 10% 290,634 290,634 3.92 3.92 144,640  144,640  458,732  472,978      3.82 3.82 134,815  134,815  446,657  460,528 

บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
จํากัด (มหาชน)   571,879 571,515 0.69 0.69 80,351  80,351  265,927  289,565  0.69 0.69 80,351  80,351  265,927  289,565 

บริษัท ธนูลักษณ์  จํากัด (มหาชน) ผลิตเสื้อผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                       
  ถือหุ้นเกินกว่า 10% 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809  27,809  19,200  18,500  0.83 0.83 27,809  27,809  19,200  18,500 

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ตัวแทนและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                       
จํากัด (มหาชน) ธุรกิจโฆษณา ถือหุ้นเกินกว่า 10% 77,500 77,500 0.08 0.08 400  400  1,008  1,032  0.08 0.08 400  400  1,008  1,032 
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย       317,815  317,815  995,732  1,052,539    307,990  307,990  983,657  1,040,089 
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10.2 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

ยอดต้นงวด 823,776  958,413  821,483  956,763 
ลดลง (43,663)  (134,637)  (43,331)  (135,280) 
ยอดปลายงวด 780,113  823,776  778,152  821,483 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 ณ วันที่       ณ วันที่  
 30 มิถุนายน      30 มิถุนายน 
 2562      2562 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 317,815  686,526  (8,609)  995,732 
- กิจการอ่ืน 145,655  306,196  (9,262)  442,589 

 463,470  992,722  (17,871)  1,438,321 
ตราสารหนี้        

- หุ้นกู้ 10,048  -  (18)  10,030 
 473,518  992,722  (17,889)  1,448,351 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 ณ วันที่      ณ วันที่  
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2561      2561 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 317,815  744,033  (9,309)  1,052,539 
- กิจการอ่ืน 145,655  305,303  (10,608)  440,350 

 463,470  1,049,336  (19,917)  1,492,889 
ตราสารหนี้        

- หุ้นกู้ 11,077  -  (105)  10,972 
 474,547  1,049,336  (20,022)  1,503,861 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 ณ วันที่       ณ วันที่  
 30 มิถุนายน      30 มิถุนายน 
 2562      2562 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 307,990  684,276  (8,609)  983,657 
- กิจการอ่ืน 145,655  306,196  (9,262)  442,589 

 453,645  990,472  (17,871)  1,426,246 
ตราสารหนี ้        

- หุ้นกู้ 10,048  -  (18)  10,030 
 463,693  990,472  (17,889)  1,436,276 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 ณ วันที่       ณ วันที่  
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2561      2561 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หลักทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 307,990  741,408  (9,309)  1,040,089 
- กิจการอ่ืน 145,655  305,303  (10,608)  440,350 

 453,645  1,046,711  (19,917)  1,480,439 
ตราสารหนี้        

- หุ้นกู้ 11,077  -  (105)  10,972 
 464,722  1,046,711  (20,022)  1,491,411 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน 
  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2562 2561  2562  2561 

บริษัทย่อย        
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด ผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป 20,000 20,000  22,052  22,052 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด ผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด ผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด จําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป 30,000 30,000  29,998  29,998 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     152,048  152,048 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 ของบริษัท โทรา 1010 จํากัด ได้มีมติ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 
5/2561 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งจํานวน โดยบริษัทได้ชําระเงินค่าหุ้น        
คร้ังแรกหุ้นละ 50 บาท หรือรวมเป็นจํานวน 20 ล้านบาทในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

     หน่วย : พันบาท 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  2562 2561 2562  2561  2562  2561 

บริษัทร่วม           
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จํากัด ผลิตเส้ือผ้าสําเร็จรูป        25,424 25,424 6,001  6,036  5,085  5,085 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จํากัด ผลิตเส้ือผ้าสําเร็จรูป 132,400 132,400 39,214  36,736  52,961  52,961 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผลิตเส้ือผ้าสําเร็จรูป 30,000 30,000 137,469  133,917  124,464  124,464 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    182,684  176,689  182,510  182,510 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จํากัด จํานวน 1,600 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจํานวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 20 
ของทุนจดทะเบียน  

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทไดร่้วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท เมียนมาร์ 
วาโก้ จํากัด” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจํานวน 40,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 52.96 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าว
จํานวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด จํานวน 1,200,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 103.72 บาท หรือคิดเป็นจํานวน 124.46 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจํานวนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่า 
ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมสําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามลําดับ 
ซึ่งยังมิได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จํานวน 2.32 ล้านบาท และจํานวน 2.21 
ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จํานวน 5.99 ล้าน
บาท และจํานวน 3.99 ล้านบาท ตามลําดับ  
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สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  
 2562  2561 

สินทรัพย์รวม 934.70  957.68 
หนี้สินรวม (354.67)  (373.34) 
สินทรัพย์สุทธิ 580.03  584.34 

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2562  2561  
รายได้รวม 190.83  202.17 
กําไรสุทธสํิาหรับงวด 5.88  5.86 
ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 2.32  2.21 

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2562  2561  
รายได้รวม 377.82  392.06 
กําไรสุทธสํิาหรับงวด 14.90  10.39 
ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 5.99  3.99 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
เงินลงทุนทั่วไป        

หุ้นทุน        

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 667,677  674,627  667,677  674,627 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (78,040)  (78,640)  (78,040)  (78,640) 
 589,637  595,987  589,637  595,987 

- บริษัทอื่น 121,162  121,162  117,892  117,892 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (18,997)  (20,597)  (18,997)  (20,597) 
 102,165  100,565  98,895  97,295 
 691,802  696,552  688,532  693,282 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หุ้นกู้ 170,000  100,000  170,000  100,000 

 861,802  796,552  858,532  793,282 
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13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้(ดูหมายเหตุข้อ 22) 
หน่วย : พันบาท 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ร้อยละ  ราคาตามบัญชี*  ราคาตามบัญชี* 

    ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

   2562 2561 2562 2561  2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนทั่วไป               

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จํากัด ธุรกิจฟอกย้อม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 324,000 324,000 18.72 18.72  68,855  68,855  68,855  68,855 

บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จํากัด ผลิต,จําหน่ายยางยืด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 160,000 160,000 10.75 10.75  10,258  10,258  10,258  10,258 

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ธุรกิจขายตรง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 30,000 30,000 17.90 17.90  14,352  14,352  14,352  14,352 

บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด ผลิตผ้าขนหนู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 121,500 121,500 4.47 4.47  4,660  4,660  4,660  4,660 

บริษัท แชมป์เอช จํากัด ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 10.00 10.00  4,000  4,000  4,000  4,000 

บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จํากัด* ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 5,000 5,000 5.00 5.00          100          100          100          100 

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จํากัด ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00  27,000  27,000  27,000  27,000 

บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย) จํากัด จัดจําหน่ายสินค้ามอร์แกน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 12.00 12.00  4,800  4,800  4,800  4,800 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)*  ตัวแทนขาย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 21,456 21,456 18.00 18.00  1,477  1,477  1,477  1,477 

บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จํากัด ผลิตเส้ือผ้าสําเร็จรูป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 108,472 108,472 6.00 6.00  6,508  6,508  6,508  6,508 

บริษัท  คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จํากัด* ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 590,000 590,000 8.33 8.33  39,467  38,767  39,467  38,767 

บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 20,000 20,000 7.14 7.14  1,429  1,429  1,429  1,429 

บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จํากัด * สถาบันสอนการออกแบบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 6,250 25,000 8.00 8.00  430  530  430  530 

บริษัท ซันร้อยแปด จํากัด ค้าปลีก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 450,000 450,000 5.00 5.00  22,500  22,500  22,500  22,500 

บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตจักรเย็บผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 97,400 97,400 7.73 7.73  19,254  19,254  19,254  19,254 

บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จํากัด ปั่นด้ายและทอผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 621,463 621,463 16.23 16.23  119,892  119,892  119,892  119,892 

บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จํากัด ผลิตและส่งออกถุงเท้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 161,780 161,780 15.14 15.14  24,600  24,600  24,600  24,600 

บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด * จําหน่ายด้ายเย็บ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  2,110  2,110  2,110  2,110 

บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด* ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,000,000 1,000,000 19.00 19.00  130,000  130,000  130,000  130,000 

บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 300,000 300,000 19.00 19.00  57,000  57,000  57,000  57,000 

บริษัท สหเอเซีย แปซิฟิค จํากัด การเช่าและดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการ 150,268 187,835 18.50 18.50  29,538  36,488  29,538  36,488 

บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จํากัด ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในและธุรกิจโฆษณา มีกรรมการร่วมกัน 16,000 16,000 7.69 7.69  1,019  1,019  1,019  1,019 

บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จํากัด ผลิตเส้ือผ้าสําเร็จรูป มีกรรมการร่วมกัน 1,000 1,000 9.00 9.00  388  388  388  388 

รวมเงินลงทุนทั่วไป        589,637  595,987  589,637  595,987 

* ราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนทั่วไปในบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จํากัด ได้อยู่ระหว่างการ
ชําระบัญชี โดยบริษัทได้เงินรับล่วงหน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจํานวน  17.20 ล้านบาท       
(ดูหมายเหตุข้อ 22) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนทั่วไปในบริษัท สหนําเท็กซ์ไทล์ จํากัด ได้อยู่ระหว่างการชําระ
บัญชี โดยบริษัทได้รับเงินล่วงหนา้จากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจํานวน 0.75 ล้านบาท 

13.2 กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุน        

- หลักทรัพย์เพื่อค้า (22)  3  (22) (22)  3 
- หลักทรัพย์เผื่อขาย 543  998  264  704 

รวมกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 521  1,001  242  707 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายเงินลงทุน        
- หลักทรัพย์เพื่อค้า (13)  87  (13)  87 
- หลักทรัพย์เผื่อขาย 1,277  1,842  849  1,305 

รวมกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 1,264  1,929  836  1,392 

13.3 ระยะเวลาที่จะครบกําหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 
ระยะเวลาที่จะถึงกําหนดชําระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
1 ปี - 5 ปี 150,000  80,000  150,000  80,000 
เกิน 5 ปี 20,000  20,000  20,000  20,000 

        รวม 170,000  100,000  170,000  100,000 



 
- 23 - 

 
รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน      30 มิถุนายน 
 2562      2562 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
- หุ้นกู้ 170,000  3,078  -  173,078 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2561      2561 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
- หุ้นกู้ 100,000  1,720  -  101,720 

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 22) 164,701  192,277  325,792  318,383 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น 192,127  198,460  140,655  145,267 

รวมเจ้าหนี้การค้า 356,828  390,737  466,447  463,650 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,346  5,349  14,295  5,286 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น 42,298  34,906  37,023  30,769 
โบนัสค้างจ่าย 98,096  138,229  71,538  98,802 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 22) 31,957  57,845  31,957  57,845 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 81,948  36,119  75,986  31,094 
รายได้รับล่วงหน้า  18,434  17,971  18,400  17,931 
รายได้รับล่วงหน้าค่าที่ดิน(1) (ดูหมายเหตุข้อ 22) 92,490  -  92,490  - 
เงินประกันรับล่วงหน้า 3,158  2,332  2,848  2,013 

รวมเจ้าหนี้อื่น 382,727  292,751  344,537  243,740 
 739,555  683,488  810,984  707,390 
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(1)  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัททําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแก่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นจํานวน 924.90 ล้านบาท ราคาที่ดินดังกล่าวมาจากการ
ประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ โดยบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากการขายที่ดินงวดแรกในเดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 92.49 ล้านบาท งวดที่สองจะได้รับชําระภายในเดือนธันวาคม 2562 และงวด
สุดท้ายจะได้รับชําระภายในเดือนเมษายน 2563 

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าการเงินสําหรับเครื่องมือเครื่องใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  
โดยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 95  284  95  284 
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (3)  (20)  (3)  (20) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  92  264  92  264 
        

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี 92  264  92  264 
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  -  -  - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 92  264  92  264 
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16. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 3,052  1,400  3,052  1,400 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป 219  235  219  235 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 23,771  24,211  23,771  24,211 
ประมาณการสินค้ารับคืน 6,760  5,000  6,760  5,000 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 113,593  102,145  81,335  70,185 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

ของหลักทรัพย์เพื่อค้า -  63  -  63 
 147,395  133,054  115,137  101,094 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ        

หลักทรัพย์เพื่อค้า (114)  -  (114)  - 
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ        

หลักทรัพย์เผื่อขาย (195,028)  (205,944)  (194,538)  (205,371) 
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน        

ในต่างประเทศ (4)  (3)  -  - 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (7)  (21)  (7)  (18) 
 (195,153)  (205,968)  (194,659)  (205,389) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (47,758)  (72,914)  (79,522)  (104,295) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2562  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2562 
 (ดูหมายเหตุข้อ 20)   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 1,400  1,652  -  3,052 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป 235  (16)  -  219 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 24,211  (440)  -  23,771 

    ประมาณการสินค้ารบัคืน 5,000  1,760  -  6,760 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 102,145  1,442  10,006  113,593 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า 63  (63)  -  - 

 133,054  4,335  10,006  147,395 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า -  (114)  -  (114) 
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (205,944)  -  10,916  (195,028) 
กําไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ (3)  -  (1)  (4) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (21)  14  -  (7) 
 (205,968)  (100)  10,915  (195,153) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (72,914)  4,235  20,921  (47,758) 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2561  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2561 
 (ดูหมายเหตุข้อ 20)   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 1,400  (200)  -  1,200 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป 225  (3)  -  222 
ค่าเผื่อการด้อยคา่ของเงินลงทุน 9,128  340  -  9,468 
ประมาณการสินค้ารับคืน 6,000  (1,000)  -  5,000 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 100,522  2,136  -  102,658 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า -  74  -  74 
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงานในต่างประเทศ 8  -  (8)  - 

 117,283  1,347  (8)  118,622 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า (167)  167  -  - 
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (239,603)  -  28,816  (210,787) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (41)  10  -  (31) 
 (239,811)  177  28,816  (210,818) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (122,528)  1,524  28,808  (92,196) 



 
- 27 - 

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2562  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2562 
 (ดูหมายเหตุข้อ 20)   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 1,400  1,652  -  3,052 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป 235  (16)  -  219 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 24,211  (440)  -  23,771 

    ประมาณการสินค้ารับคืน 5,000  1,760  -  6,760 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 70,185  1,144  10,006  81,335 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า 63  (63)  -  - 

 101,094  4,037  10,006  115,137 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า -  (114)  -  (114) 
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (205,371)  -  10,833  (194,538) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (18)  11  -  (7) 
 (205,389)  (103)  10,833  (194,659) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (104,295)  3,934  20,839  (79,522) 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
 2561  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2561 
 (ดูหมายเหตุข้อ 20)   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 1,400  (200)  -  1,200 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูป 225  (3)  -  222 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 9,128  340  -  9,468 

    ประมาณการสินค้ารับคืน 6,000  (1,000)  -  5,000 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 69,437  1,767  -  71,204 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า -  74  -  74 

 86,190  978  -  87,168 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า (167)  167  -  - 
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (239,191)  -  28,738  (210,453) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (33)  7  -  (26) 
 (239,391)  174  28,738  (210,479) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (153,201)  1,152  28,738  (123,311) 
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17. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

17.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน และตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็น
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธันวาคม 

2561 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน        
     สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 77,670  59,009  54,654  40,614 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน        
     สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 629,538  509,130  449,697  328,528 

รวม 707,208  568,139  504,351  369,142 

จํานวนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 8,550  8,736  5,397  7,351 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,996  2,834  1,955  1,861 
ต้นทุนบริการในอดีต 8,822  -  5,191  - 

 20,368  11,570  12,543  9,212 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 16,593  17,628  10,995  14,487 
ต้นทุนดอกเบี้ย 5,978  5,679  3,921  3,730 
ต้นทุนบริการในอดีต 8,822  -  5,191  - 

 31,393  23,307  20,107  18,217 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี ้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา           
ณ วันที่ 1 มกราคม 568,139  537,216  369,142  347,184 
บวก   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 16,593  17,628  10,995  14,487 

ต้นทุนดอกเบี้ย 5,978  5,679  3,921  3,730 
ต้นทุนบริการในอดีต 8,822  -  5,191  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก        

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ปรับปรุงจากการโอนพนักงาน 

50,030  -  50,030  - 

    (ดูหมายเหตุข้อ 4.4) 80,741  13,562  80,741  13,562 
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย (23,095)  (12,916)  (15,669)  (9,383) 

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป        
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 707,208  561,169  504,351  369,580 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สําคัญที่ใช้ในการคํานวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
อัตราคิดลด (ต่อปี) 1.89 % - 2.42 %  1.89 % - 2.42 %  2.04 %  2.21 % 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 0 % - 5.00 %  2.50 % - 5.00 %  0 % - 5.00 %  2.50 % - 5.00 % 
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ        
 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)        

- พนักงานรายเดือน 1 % - 30 %  1 % - 26 %  1 % - 30 %  1 % - 12 % 
- พนักงานรายวัน 1 % - 46 %  1 % - 46 %  3 % - 33 %  3 % - 35 % 

17.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนรวมและ
เฉพาะกิจการ จํานวน 8.82 ล้านบาท และ 5.19 ล้านบาท ตามลําดับ 
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18. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                      
30 มิถุนายน มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

รายได้จากการขายสินค้า 1,266,740  1,105,154  1,379,994  1,183,827 
รายได้จากการให้บริการ 9,900  10,643  4,002  3,066 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 1,276,640  1,115,797  1,383,996  1,186,893 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                      
30 มิถุนายน มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

รายได้จากการขายสินค้า 2,397,266  2,155,180  2,612,410  2,300,657 
รายได้จากการให้บริการ 18,961  23,293  6,407  7,624 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 2,416,227  2,178,473  2,618,817  2,308,281 

19. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ต้นทุนขายสินค้า 836,138  842,830  992,332  965,361 
ต้นทุนการให้บริการ 9,107  7,541  3,709  3,093 

รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 845,245  850,371  996,041  968,454 
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ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ต้นทุนขายสินค้า  1,614,390  1,644,422  1,913,338  1,875,053 
ต้นทุนการให้บริการ 16,371  16,535  6,112  7,160 

รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 1,630,761  1,660,957  1,919,450  1,882,213 

20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (15,975)  (8,963)  (16,183)  (8,506) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

 ที่เกี่ยวกับผลต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด 2,737  42  2,163  (176) 
รวม (13,238)  (8,921)  (14,020)  (8,682) 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (27,763)  (20,266)  (26,808)  (19,725) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

 ที่เกี่ยวกับผลต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด 4,235  1,524  3,934  1,152 
รวม (23,528)  (18,742)  (22,874)  (18,573) 
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การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 104,419  113,749  205,221  162,447 
อัตราภาษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของกําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้กับ 
   อัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย (20,884)  (22,750)  (41,044)  (32,490) 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี        
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี 7,646  13,829  27,024  23,808 
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (13,238)  (8,921)  (14,020)  (8,682) 

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 181,016  198,721  262,040  224,078 
อัตราภาษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของกําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้กับ 
   อัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย (36,203)  (39,744)  (52,408)  (44,816) 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี        
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี 12,675  21,002  29,534  26,243 
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (23,528)  (18,742)  (22,874)  (18,573) 
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21. เงินปันผลและส ารองท่ัวไป 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรสํารองทั่วไปดังนี้ 

 ปี 2562 ปี 2561 

ชื่อบริษัท วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองทั่วไป 
 สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) 22 เม.ย. 1.80 216.00 16.24 23 เม.ย. 1.50 180.00 18.53 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด   1 เม.ย. 127.00 25.40 -   3 เม.ย. 137.00 27.40 - 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด            1 เม.ย. 69.00 34.50 -            3 เม.ย. 56.00 28.00 - 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด            1 เม.ย. 40.00 20.00 -            3 เม.ย. 22.50 11.25 - 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด            1 เม.ย. 112.00 22.40 -            3 เม.ย. 108.00 21.60 - 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด            1 เม.ย. 20.00 6.00 -            3 เม.ย. 24.00 2.40 - 

สําหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2561 เป็นการจัดสรรกําไรของปี 2560 บริษัทได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561  
โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัท วาโก้ลําพูน บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด และ บริษัท โทรา 1010 จํากัด ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2561 

สําหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2562 เป็นการจัดสรรกําไรของปี 2561 บริษัทได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2562 
โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัท วาโก้ลําพูน บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด และ บริษัท โทรา 1010 จํากัด ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2562 

บริษัทจัดสรรกําไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสํารองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิ จในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ
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22. รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจําหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของ
รายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือที่สําคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
  2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้การค้า         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 587  488  587  488 
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 10  9  10  9 
บริษัท วาโก้ ไชน่า จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% -  2  -  2 
Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 21  15  21  15 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% -  37  -  37 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
   โคออดิเนชั่น จํากัด (ฮ่องกง) ถือหุ้นเกินกว่า 10% 2  5  2  5 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 55  54  55  54 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 32  32  32  32 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จํากัด บริษัทร่วม 29  18  29  18 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 4  19  4  18 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  71  59 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  24  19 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด  บริษัทย่อย -  -  27  31 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  33  21 
อื่นๆ  12  9  10  6 

รวมลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 6)  752  688  905  814 

         
ลูกหนี้อื่น         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 7  3  7  3 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  13  - 
อื่นๆ  2  -  1  - 

รวมลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 6)  9  3  21  3 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  30 มิถนุายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

หลักทรัพย์เผ่ือขาย (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)  996  1,053  984  1,040 
เงินลงทุนท่ัวไป (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)  590  596  590  596 
         

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 75  17  75  17 

เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 3  4  2  3 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 33  33  21  18 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 58  68  31  30 
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 5  10  4  3 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 7  14  7  14 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 26  32  26  32 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้  จํากัด บริษัทร่วม 16  11  16  11 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 11  15  11  15 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  87  81 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  38  36 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด  บริษัทย่อย -  -  36  36 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  44  37 
อื่นๆ  6  5  3  2 

รวมเจ้าหนี้การค้า  (ดูหมายเหตุข้อ 14)  165  192  326  318 

         
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 14)         

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 32  58  32  58 
         

รายได้รับล่วงหน้า          
บริษัท ที.ยู.ซี อีลาสติค จํากัด (ดูหมายเหตุข้อ 13.1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ถือหุ้นเกินกว่า 10% 
 

17 
  

17 
  

17 
  

17 
บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
   (ดูหมายเหตุข้อ 14) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                   
92 

  
- 

  
92 

  
- 

รวมรายได้รับล่วงหน้า  109  17  109  17 
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 รายการค้าที่สําคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที ่30 มิถุนายน มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน          
ขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 768  660  768  660 
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 22  18  22  18 
บริษัท วาโก้ ไชน่า จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 9  14  9  14 
Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 23  13  23  13 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 4  5  3  4 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% -  21  -  21 
บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 6  5  6  5 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 198  156  198  156 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 59  91  59  91 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จํากัด บริษัทร่วม 23  14  23  14 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 4  11  4  11 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  49  31 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  22  20 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด  บริษัทย่อย -  -  25  18 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  25  15 
อื่นๆ  8  6  7  5 

รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป  1,124  1,014  1,243  1,096 

         
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         

บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 3  4  1  2 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 38  45  22  27 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 74  90  39  38 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 39  41  39  41 
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 2  3  2  3 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป (ต่อ)         
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 9  10  7  7 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 28  27  28  27 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จํากัด บริษัทร่วม 33  22  33  22 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 17  22  17  22 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  164  124 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  73  76 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด  บริษัทย่อย -  -  74  82 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  79  86 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด บริษัทย่อย -  -  1  9 
อื่นๆ  10  5  9  4 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป  253  269  588  570 

         
รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 3  3  3 3 3 

บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 3  -  -  - 
บริษัท ไทยกุลแซ่ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 2  2  -  - 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 1  2  -  - 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  1  2 
อื่นๆ  -  2  1  1 

รวมรายได้รับจ้างทําของและค่าเช่ารับ  9  9  5  6 

         
ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         

บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จํากัด มีกรรมการร่วมกัน 5  6  5  6 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 9  10  9  10 
อื่นๆ  3  -  3  1 

รวมค่าจ้างทําของและค่าเช่าจ่าย  17  16  17  17 

         
ค่าลิขสิทธิ์         

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 17  13  17  13 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  30  27  22  19 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  -  1  -  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร  30  28  22  20 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน         
ขาย (รับคืน) วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,487  1,307  1,487  1,307 

ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 23  21  23  21 
บริษัท วาโก้ ไชน่า จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 28  45  28  45 
Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท         
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 39  18  39  18 
UNE  NANA COOL CORP. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท         
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% -  3  -  3 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 7  8  5  5 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% (33)  60  (33)  60 
บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 11  10  11  10 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 386  310  386  310 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 108  144  108  144 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จํากัด บริษัทร่วม 41  26  41  26 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 14  23  14  23 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  99  55 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  45  38 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด  บริษัทย่อย -  -  42  36 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  43  29 
อื่นๆ  15  10  15  9 

รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป  2,126  1,985  2,353  2,139 

         
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         

บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

       

 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 5  8  3  4 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จํากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 74  100  46  57 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 152  171  85  66 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 112 108 84  112  84 
บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
      ถือหุ้นเกินกว่า 10% 3 6 7  3  7 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 21 20 18  13  14 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 66  51  66  51 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป (ต่อ)         
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จํากัด บริษัทร่วม 59  49  59  49 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 42  44  42  44 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  318  242 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  142  160 
บริษัท วาโก้ลําพูน จํากัด  บริษัทย่อย -  -  150  154 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จํากัด บริษัทย่อย -  -  159  172 
บริษัท โทรา 1010 จํากัด บริษัทย่อย -  -  36  9 
อื่นๆ  23  11  22  8 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป  557  543  1,256  1,121 

         
รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 5  6  5  6 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 6  1  -  - 
บริษัท ไทยกุลแซ่ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 5  4  -  - 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 2  5  1  1 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จํากัด บริษัทย่อย -  -  3  4 
อื่นๆ  1  2  2  2 

รวมรายได้รับจ้างทําของและค่าเช่ารับ  19  18  11  13 

         
ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         

บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จํากัด มีกรรมการร่วมกัน 11  11  11  11 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จํากัด บริษัทร่วม 1  1  1  1 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด บริษัทร่วม 19  20  19  20 
อื่นๆ  3  1  3  2 

รวมค่าจ้างทําของและค่าเช่าจ่าย  34  33  34  34 

         
ค่าลิขสิทธิ์         

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ลําดับสูงสุดของบริษัท 32  27  32  27 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  42  39  31  28 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1  2  1  2 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร  43  41  32  30 
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บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสําเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิด
กับลูกค้าทั่วไป  

บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกําไรตามที่ได้ตกลงกัน
ในอัตราร้อยละ 1 ถึง 2 

บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจาก
ผู้ขายทั่วไป 

บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์โดยคํานวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 23)  

บริษัทจา่ยค่าบริการอ่ืนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

23. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทําสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ 
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นลําดับสูงสุดของบริษัท  (ดูหมายเหตุข้อ 22) เพื่อใช้
เคร่ืองหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัท
ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

24. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกันให้     
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 78.84 83.53 78.84 83.53 

การให้ธนาคารค้ําประกันแทนบริษัท 18.15 16.59 17.33 15.31 
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร 0.92 1.30 0.63 1.30 
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25. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ                   
ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณา
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
รายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก กําไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกําไรขาดทุนตามส่วนงานกับกําไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน มีดังนี ้

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 924.29  796.77  352.35  319.03  1,276.64  1,115.80 
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 21.48  52.78  (8.09)  (21.66)  13.39  31.12 
ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน         -  (0.37) 

    โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุน         1.60  (0.60) 
เงินปันผลรับ         59.89  50.21 
รายได้อ่ืน         26.70  30.18 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน         0.52  1.00 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         2.32  2.21 
กําไรก่อนภาษีเงินได้         104.42  113.75 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  หน่วย : ลา้นบาท 
   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 1,762.07  1,588.59  654.16  589.88  2,416.23  2,178.47 
กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 65.55  124.11  (13.46)  (40.10)  52.09  84.01 
ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน         -  (0.38) 
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุน         2.20  (1.70) 
เงินปันผลรับ         70.74  58.51 
รายได้อ่ืน         48.74  52.36 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน         1.26  1.93 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         5.99  3.99 
กําไรก่อนภาษีเงินได้         181.02  198.72 
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26. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี ้
 

รายการ 
ชื่อบริษัท 

บจก.วาโก้ศรีราชา บจก.วาโก้ล าพูน บจก.วาโก้กบินทร์บุรี บจก.ภัทยากบินทร์บุรี 

โครงการที่ 2     
- บัตรส่งเสริม เลขที่ 2876(2)/2555 - - - 
- วันที่ออกบัตร 14 ธ.ค. 2555 - - - 
- ยกเว้นภาษีเงินได้  1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564 - - - 
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ของอัตราปกติ 5 ปี - - - - 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 - - - 
     
โครงการที่ 3     
- บัตรส่งเสริม เลขที่ - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วันที่ออกบัตร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเว้นภาษีเงินได้  - 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ของอัตราปกติ 5 ปี - 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร - 20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 

ทั้งนี้ทั้งสี่บริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
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27. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนําเงินรับชําระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชําระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 เงื่อนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ จ่ายช าระ จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

 (วัน) ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลารฮ่์องกง ยูโร หยวน บาท ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน บาท 
              

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - 6 2,218 - 3 9 957 6 2,218 - 3 9 957 
ลูกหน้ีการค้า 30 - 180 3,237 240,899 503 - - 168,827 3,237 240,899 503 - - 168,827 

  3,243 243,117 503 3 9 169,784 3,243 243,117 503 3 9 169,784 
เจ้าหน้ีการค้า 30 564 86,915 - 22 - 43,389 496 86,915 - 22 - 41,257 
              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - 7 2,158 44 3 4 1,144 7 2,158 44 3 4 1,144 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน - - - 502 - - 2,061 - - 502 - - 2,061 
ลูกหน้ีการค้า 30 - 180 2,428 234,754 1,133 - - 150,927 2,428 234,754 1,133 - - 150,927 

  2,435 236,912 1,679 3 4 154,132 2,435 236,912 1,679 3 4 154,132 
เจ้าหน้ีการค้า 30 1,538 143,179 - 13 - 93,158 1,323 143,179 - 13 - 86,128 
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28. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 
หนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ล าดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่ มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2562  31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

1.  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า 

สินทรัพย์ = 555 
หนี้สิน = 27 

 

สินทรัพย์ = 11 
หนี้สิน = 388 

 

สินทรัพย์ = 555 
หนี้สิน = 27 

 

สินทรัพย์ = 11 
หนี้สิน = 388 

 

ลําดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่สามารถสังเกต
ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา 
ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ 

2. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์   
   เพื่อค้า - ตราสารทุน 

4,080 3,799 4,080 3,799 ลําดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทําการสุดท้าย
ของงวดบัญชี 

3. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์  
เพื่อค้า - ตราสารหนี้ 

11,761 11,596 11,761 11,596 ลําดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                         
ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของงวดบัญชี 

4. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ 
   เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 

179,446 290,381 124,915 179,864 ลําดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                         
ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของงวดบัญชี 

5. เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ 
   เผื่อขาย - ตราสารทุน 

1,438,321 1,492,889 1,426,246 1,480,439 ลําดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ สิ้นวันทําการสุดท้าย
ของงวดบัญชี 

6. เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์    
   เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 

10,030 10,972 10,030 10,972 ลําดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          
ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของงวดบัญชี 
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29. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
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