


รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล 
เฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป  
ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ 
ทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี 
ท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวา 
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินของ
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 

 นิติ  จึงนิจนิรันดร 
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2554 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

 

 



หมายเหตุ
2553 2552 2553 2552

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 527,883,817 233,211,994 471,660,282 217,814,829
เงินลงทุนช่ัวคราว 4 836,656,972 1,154,019,724 644,321,450 916,417,271
ลูกหนี้การคา 5
กิจการที่เก่ียวของกัน 24 501,375,539 435,739,764 587,247,071 514,746,385
กิจการอ่ืน 18,638,229 17,298,504 14,556,236 14,080,877

520,013,768 453,038,268 601,803,307 528,827,262
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 6 98,600,000 140,000,000 95,000,000 130,000,000
เงินใหกูยืมระยะส้ันอ่ืน 7 3,200,000 4,600,000 3,200,000 4,600,000
สินคาคงเหลือ 8 733,104,031 760,885,149 605,480,812 634,165,011
สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 9 5,325,998 -              1,612,045 -              
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
วัสดุส้ินเปลือง 19,203,418 19,719,609 14,216,854 14,676,582
รายไดคางรับ 8,164,359 4,796,596 8,065,520 4,576,379
อ่ืนๆ 5,048,762 3,883,594 4,464,753 3,588,917

32,416,539 28,399,799 26,747,127 22,841,878
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,757,201,125 2,774,154,934 2,449,825,023 2,454,666,251

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท



หมายเหตุ
2553 2552 2553 2552

สินทรัพย (ตอ)
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 10 5,742,450 6,380,550 5,742,450 6,380,550
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน - 85,000,000 - 85,000,000
เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 122,035,600 122,035,600
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 2,059,360,534 1,586,128,109 2,043,865,534 1,571,408,109
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 13 758,043,591 785,892,830 636,888,238 656,665,915
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14 15,372,150 17,499,211 14,435,926 16,758,798
สิทธิการเชา - สุทธิ 15 11,280,542 12,500,136 11,280,542 12,500,136
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 16 12,456,664 12,315,683 11,339,689 11,267,188

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,862,255,931 2,505,716,519 2,845,587,979 2,482,016,296
รวมสินทรัพย 5,619,457,056 5,279,871,453 5,295,413,002 4,936,682,547

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท



หมายเหตุ
2553 2552 2553 2552

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 
กิจการที่เก่ียวของกัน 24 157,273,909 157,842,084 231,746,268 240,869,034
กิจการอ่ืน 118,976,870 101,754,107 96,103,686 88,084,833

276,250,779 259,596,191 327,849,954 328,953,867
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 53,674,866 35,547,197 44,025,755 24,344,539
โบนัสคางจาย 113,316,090 88,775,261 80,721,780 64,176,042
คาลิขสิทธ์ิคางจาย 24 35,982,689 37,854,303 35,982,689 37,854,303
สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสินคารับคืน 58,000,000 45,000,000 58,000,000 45,000,000
อ่ืน ๆ 45,734,046 35,763,332 32,908,424 23,950,351

306,707,691 242,940,093 251,638,648 195,325,235
รวมหนี้สินหมุนเวียน 582,958,470 502,536,284 579,488,602 524,279,102

รวมหนี้สิน 582,958,470 502,536,284 579,488,602 524,279,102

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท



หมายเหตุ
2553 2552 2553 2552

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 120,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1.00 บาท 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 120,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1.00 บาท ชําระครบแลว 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 297,190,000 297,190,000 297,190,000 297,190,000
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคา
  ของหลักทรัพยเผื่อขาย 12.3 632,339,996 549,619,887 629,882,976 547,289,294
กําไรสะสม

จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 18 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
สํารองทั่วไป  20 247,401,939 227,941,260 247,401,939 227,941,260

ยังไมไดจัดสรร 3,727,339,309 3,570,341,784 3,409,449,485 3,207,982,891
รวมสวนของบริษัทใหญ 5,036,271,244 4,777,092,931 4,715,924,400 4,412,403,445

สวนของผูถือหุนสวนนอย 227,342 242,238 -            -              
รวมสวนของเจาของ 5,036,498,586 4,777,335,169 4,715,924,400 4,412,403,445

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 5,619,457,056 5,279,871,453 5,295,413,002 4,936,682,547

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2553 2552 2553 2552

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 3,305,813,327 3,296,081,653 3,592,589,810 3,536,010,008
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (2,496,220,292) (2,442,643,759) (2,991,589,773) (2,902,564,155)
กําไรขั้นตน 809,593,035 853,437,894 601,000,037 633,445,853
เงินปนผลรับ 45,498,624 47,155,895 196,480,623 200,692,859
รายไดอ่ืน 22 209,928,621 109,150,467 206,329,060 104,618,044
กําไรกอนคาใชจาย 1,065,020,280 1,009,744,256 1,003,809,720 938,756,756
คาใชจายในการขาย (58,316,095) (46,915,202) (55,862,021) (45,642,612)
คาใชจายในการบริหาร (501,312,112) (458,996,896) (425,031,675) (383,952,485)
คาตอบแทนผูบริหาร (61,823,370) (57,084,401) (56,203,563) (51,540,613)
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนโอนกลับ 

(ตั้งเพ่ิม) 5,430,000 (9,714,487) 5,430,000 (9,714,487)
รวมคาใชจาย (616,021,577) (572,710,986) (531,667,259) (490,850,197)
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 448,998,703 437,033,270 472,142,461 447,906,559
ตนทุนทางการเงิน (73) (33) (73) (33)
กําไรกอนภาษีเงินได 448,998,630 437,033,237 472,142,388 447,906,526
ภาษีเงินได  32 (92,501,304) (81,762,126) (71,215,115) (58,692,938)
กําไรสุทธิสําหรับป 356,497,326 355,271,111 400,927,273 389,213,588

การแบงกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 356,458,204 355,225,664 - -
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 39,122 45,447 - -

356,497,326 355,271,111 - -

กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ
ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 2.97 2.96 3.34 3.24

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หุน 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ รวม รวม
สวนของบริษัทใหญ สวนของเจาของ

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 120,000,000 297,190,000 541,729,162 12,000,000 204,775,930 3,418,281,450 4,593,976,542 251,694 4,594,228,236
จายเงินปนผล 20 -              -               -               -                       -                  (180,000,000) (180,000,000) -            (180,000,000)
สํารองทั่วไป 20 -              -               -               -                       23,165,330 (23,165,330) -                            -            -                    
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
  หลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น -              -               7,890,725 -                       -                  -                   7,890,725 (727) 7,889,998
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย -              -               -               -                       -                  -                   -                            (54,176) (54,176)
กําไรสุทธิ -              -               -               -                       -                  355,225,664 355,225,664 45,447 355,271,111
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 120,000,000 297,190,000 549,619,887 12,000,000 227,941,260 3,570,341,784 4,777,092,931 242,238 4,777,335,169

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 120,000,000 297,190,000 549,619,887 12,000,000 227,941,260 3,570,341,784 4,777,092,931 242,238 4,777,335,169
จายเงินปนผล 20 -              -               -               -                       -                  (180,000,000) (180,000,000) -            (180,000,000)
สํารองทั่วไป 20 -              -               -               -                       19,460,679 (19,460,679) -                            -            -                    
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
  หลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น -              -               82,720,109 -                       -                  -                   82,720,109 183           82,720,292
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย -              -               -               -                       -                  -                   -                            (54,201) (54,201)
กําไรสุทธิ -              -               -               -                       -                  356,458,204 356,458,204 39,122 356,497,326
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 120,000,000 297,190,000 632,339,996 12,000,000 247,401,939 3,727,339,309 5,036,271,244 227,342 5,036,498,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

สวนนอย
มูลคาของ ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป

หลักทรัพยเผื่อขาย

จัดสรรแลว
กําไรสะสม

บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ทุนที่ออก กําไรสะสม กําไรสะสม สวนของผูถือหุน
และชําระแลว หุนสามัญ จากการเปลี่ยนแปลง ยังไมไดจัดสรร

สวนเกินมูลคา กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น
จัดสรรแลว



หมายเหตุ รวม
สวนของเจาของ

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 120,000,000 297,190,000 538,322,579 12,000,000 204,775,930 3,021,934,633 4,194,223,142
จายเงินปนผล 20 -                -                -                   -                   -                  (180,000,000) (180,000,000)
สํารองทั่วไป 20 -                -                -                   -                   23,165,330 (23,165,330) -                     
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
  หลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น -                -                8,966,715 -                   -                  -                    8,966,715
กําไรสุทธิ -                -                -                   -                   -                  389,213,588 389,213,588
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 120,000,000 297,190,000 547,289,294 12,000,000 227,941,260 3,207,982,891 4,412,403,445

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 120,000,000 297,190,000 547,289,294 12,000,000 227,941,260 3,207,982,891 4,412,403,445
จายเงินปนผล 20 -                -                -                   -                   -                  (180,000,000) (180,000,000)
สํารองทั่วไป 20 -                -                -                   -                   19,460,679 (19,460,679) -                     
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
  หลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น -                -                82,593,682 -                   -                  -                    82,593,682
กําไรสุทธิ -                -                -                   -                   -                  400,927,273 400,927,273
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 120,000,000 297,190,000 629,882,976 12,000,000 247,401,939 3,409,449,485 4,715,924,400

และชําระแลว หุนสามัญ จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา จัดสรรแลว จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป

กําไรสะสม กําไรสะสมกําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

ของหลักทรัพยเผื่อขาย



2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 448,998,630 437,033,237 472,142,388 447,906,526
รายการปรับปรุง :

คาเส่ือมราคา 73,220,175 75,216,144 50,789,702 50,109,259
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนและสิทธิการเชา 5,496,569 5,064,456 5,221,891 4,832,325
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 138,707 43,730 138,707 -          
กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  (103,452,559) (548,519) (102,075,246) (331,048)
หนี้สงสัยจะสูญ -          177,631 -                177,631
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 684,330 3,224,166 684,330 3,224,166
เงินปนผลรับจากเงินลงทุน (45,498,624) (47,155,895) (196,480,623) (200,692,859)
คาตอบแทนจากผูออกหุนกูในการขอไถถอนหุนกู
กอนครบกําหนด (1,000,000) -              (1,000,000) -          

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) (5,430,000) 9,714,487 (5,430,000) 9,714,487
ผลขาดทุนจากสินคารับคืน (โอนกลับ) 13,000,000 (7,000,000) 13,000,000 (7,000,000)
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 59,643,457 56,173,838 58,339,407 53,345,858
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน (6,351,381) (3,871,871) (5,437,379) (2,944,741)
ดอกเบี้ยรับ (46,169,158) (52,127,988) (43,559,863) (47,584,064)
ดอกเบี้ยจาย 73 33 73 33

393,280,219 475,943,449 246,333,387 310,757,573

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลูกหนี้การคา (66,975,500) 49,192,454 (72,976,045) 61,996,416
สินคาคงเหลือ (31,862,339) 6,495,043 (29,655,208) (16,394,550)
ภาษีซ้ือรอขอคืน -          753,442 -          753,442
วัสดุส้ินเปลือง 516,191 931,312 459,728 453,515
รายไดคางรับ 458,735 1,067,312 179,604 314,783
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,165,168) 45,268,267 (875,836) 43,580,781

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิม (ลด)
เจาหนี้การคา 16,654,588 (33,833,931) (1,103,913) (24,098,245)
โบนัสคางจาย 24,540,829 (16,956,908) 16,545,738 (13,088,774)
คาลิขสิทธ์ิคางจาย (1,871,614) (1,559,926) (1,871,614) (1,559,926)
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 6,991,158 (1,800,261) 7,534,552 (1,487,087)
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 340,567,099 525,500,253 164,570,393 361,227,928
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 42,342,660 53,552,223 39,891,118 49,086,930
จายดอกเบี้ย (73) (33) (73) (33)
จายภาษีเงินได (74,373,635) (98,285,793) (51,533,899) (73,597,867)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 308,536,051 480,766,650 152,927,539 336,716,958

หนวย : บาท

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 414,558,265 57,683,938 368,775,722 87,205,570
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง (เพ่ิมขึ้น) 85,000,000 (35,000,000) 85,000,000 (35,000,000)
เงินสดรับจากการรับชําระเงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการที่เก่ียวของกัน 61,400,000 273,150,000 55,000,000 273,150,000

เงินสดจายเพ่ือใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการที่เก่ียวของกัน (20,000,000) (89,000,000) (20,000,000) (89,000,000)

เงินสดรับจากการรับชําระเงินใหกูยืมระยะส้ันอ่ืน 1,400,000 30,400,000 1,400,000 400,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 114,881,930 -              114,881,930 -          
เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (582,698,896) (59,490,998) (582,698,896) (59,490,998)
เงินสดรับจากการไถถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 21,000,000 -              21,000,000 -          
เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด (20,000,000) (297,506,568) (20,000,000) (297,506,568)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป 20,000 -              -          -          
เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนทั่วไป (10,379,300) (57,731,300) (10,109,300) (57,731,300)
เงินสดรับจากการลดทุน 2,250,000 6,820,244 2,250,000 6,820,244
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 107,834,955 1,638,762 105,846,321 976,322
เงินสดจายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (52,238,481) (147,042,767) (35,110,331) (131,126,670)
เงินปนผลรับ 45,498,624 47,155,895 196,480,623 200,692,859
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น (2,290,894) (3,471,442) (1,751,925) (2,676,888)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 166,236,203 (272,394,236) 280,964,144 (103,287,429)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)



2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัท (180,000,000) (180,000,000) (180,000,000) (180,000,000)
เงินปนผลจายแกผูถือหุนสวนนอย (54,201) (54,176) -          -          

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (180,054,201) (180,054,176) (180,000,000) (180,000,000)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด (46,230) (2,914,416) (46,230) (2,914,416)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 294,671,823 25,403,822 253,845,453 50,515,113
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 233,211,994 207,808,172 217,814,829 167,299,716
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 527,883,817 233,211,994 471,660,282 217,814,829

ขอมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด 642,020 447,797 558,569 356,168
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 527,241,797 232,764,197 471,101,713 217,458,661

527,883,817 233,211,994 471,660,282 217,814,829

รายการท่ีไมเกี่ยวกับเงินสด
เจาหนี้คาเคร่ืองจักรและเคร่ืองตกแตงติดตั้ง
  และอุปกรณสํานักงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,979,556 (268,568) 1,423,521 (369,192)
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคา
  ของหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น 82,720,109 7,890,725 82,593,682 8,966,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 

1. การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทยอย
เปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยไดแกการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป
โดยมีผลิตภัณฑหลักคือชุดช้ันในสตรี ท่ีต้ังของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
มีดังตอไปนี้ 

 

ชื่อบริษัท ท่ีต้ัง 
  
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 930/1 ซอยประดู1 ถนนสาธุประดิษฐ 

 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
 กรุงเทพมหานคร 10120 

บริษัทยอยทางตรง  
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด 173/2 หมูที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 

ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
  
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด 121, 121/1 หมูที่ 5 ถนนสุวรรณศร  

 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี 
 จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

  
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด 99, 99/4 หมูที่ 5 ถนนเล่ียงเมือง ตําบลปาสัก 

 อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000 
บริษัทยอยทางออม   

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

 

บริษัทมีรายการและความสัมพันธอยางมีสาระสําคัญกับบริษัทผูถือหุนใหญและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจไมแสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูหรือผลการดําเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ี
บริษัทไดดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธดังกลาว 
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2. เกณฑการเสนองบการเงิน 
2.1 งบการเงินของบริษัทไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการ

นําเสนองบการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2551 เปนตนไป และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2544  เร่ืองการจัดทําและสงงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไมแตกตาง
อยางมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552  เร่ืองกําหนด
รายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552  
 

2.2 บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐาน 
การบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

 

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมซ่ึงยังไมมีผล
บังคับใชในงวดปจจุบัน ดังตอไปนี้  
1)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 

   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)        กําไรตอหุน 



 
- 3 - 

 

 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40  (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

 

2) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2556  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 

ฝายบริหารของบริษัทจะนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ีเกี่ยวของกับบริษัทมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท
เม่ือมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดท่ีเร่ิมใชมาตรฐานดังกลาว ยกเวน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได และฉบับท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน  ซ่ึง
บริษัทพิจารณาวาจะมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ดังนั้นบริษัทจะตองจัดทํา 
งบการเงินดวยวิธีปรับยอนหลังสําหรับมาตรฐานการบัญชีดังกลาวเม่ือเร่ิมถือปฏิบัติ 

 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 49/2553 ลงวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2553 เกี่ยวกับการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีบางรายการใหม ซ่ึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 การอางอิงเลขระบุมาตรฐานการบัญชีใน
งบการเงินนี้จึงไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 
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2.4 งบการเงินรวมไดรวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดยได

ตัดรายการคาและยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญระหวางกัน  
 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทท่ีบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ไดเขาถือหุนโดยทางตรงและ
ทางออมเกินกวารอยละ 50 ของทุนท่ีออก หรือท่ีบริษัทไทยวาโก จํากัด (มหาชน) สามารถควบคุม
การกําหนดนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกิจการได 

 

บริษัทยอยซ่ึงแสดงอยูในงบการเงินรวม ไดแก 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2553  2552 
 อัตราการ  อัตราการ 
 ถือหุนรอยละ  ถือหุนรอยละ 

บริษัทยอย   
บริษัทยอยทางตรง   

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

บริษัทยอยทางออม (ถือหุนโดยบริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด)    
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด 99.93  99.93 

 

2.5 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไดมีการจัดประเภทรายการใหม
โดยแยกแสดงเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันจํานวน 6,380,550 บาท ภายใตสินทรัพยไม
หมุนเวียนซ่ึงเดิมไดแสดงรวมอยูในเงินลงทุนช่ัวคราวภายใตสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ือให
สอดคลองกับการแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามท่ี
ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองในการเปล่ียนมือซ่ึงจะถึงกําหนดภายในสามเดือน 
 

3.2 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
รายไดจากการขายจะรับรูเม่ือสิทธิความเปนเจาของสินคาไดโอนใหกับลูกคาซ่ึงตามปกติจะ
เกิดข้ึนทันทีท่ีไดสงสินคาไปใหลูกคาตามคําส่ังซ้ือของลูกคานั้น 
 

ในกรณีของการขายสงออก บริษัทรับรูรายไดจากการขายเม่ือมีการสงมอบสินคาใหแกผูรับจาง
ขนสงสินคา ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวแทนจากผูซ้ือ 
 

รายไดจากการใหบริการรับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแลว 
 

ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเม่ือมีการ
ประกาศจาย 
 

คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง   
 

3.3 ลูกหนี้การคา 
 ลูกหนี้การคาแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญกําหนดขึ้นโดยประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได 
การประมาณดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการ
พิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แตละรายดวย 
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3.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของ
สินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ี ผลขาดทุนจากการ         
ลดมูลคาสินคาคงเหลือเนื่องจากการลดลงของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับปรับปรุงกับราคาทุนของ
สินคาคงเหลือ 
 

ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา คํานวณจากคาวัสดุ คาแรงและคาโสหุยการผลิต มูลคาสุทธิ
ท่ีจะไดรับของสินคาประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยคาใชจายท่ี
จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคานั้นได 
 

3.5 เงินลงทุน 
หลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพยหุนทุนท่ีเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนใชราคาเสนอซ้ือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ ส้ินวันทําการสุดทาย
ของป มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value) มูลคายุติธรรม
ของพันธบัตรและหุนกูคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย 
 

หลักทรัพยเพื่อการลงทุนท่ัวไปและตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดแสดงดวยราคาทุน   
หักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขายรับรูในสวนของ 
ผูถือหุน ในกรณีท่ีมีการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกําไรขาดทุน 
 

ราคาทุนของหลักทรัพยท่ีจําหนายคํานวณตามวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
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3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคา
คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
  

คาปรับปรุงท่ีดิน 20  ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 20  ป 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 5  ป 
เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 5  ป 
ยานพาหนะ 5  ป 

                        
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายประจําป หรือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตแลวแตกรณี 
 

คาใชจายในการตอเติมและปรับปรุงสินทรัพย ซ่ึงมีผลทําใหอายุของสินทรัพยนั้นเพิ่มข้ึนถือเปน
คาใชจายฝายทุน คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพย ถือเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนในปท่ีเกิดข้ึน 
 

3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร เคร่ืองหมายการคา และคาสมาชิกสโมสรและ
สนามกอลฟ  
 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุสัญญาหรืออายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 3 - 10  ป 
เคร่ืองหมายการคา     10  ป 
คาสมาชิกสโมสรและสนามกอลฟ ตามอายุสัญญา 

 

3.8 สิทธิการเชา 
สิทธิการเชาของบริษัท แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชา
ของบริษัท กําหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง 
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3.9 รายการท่ีเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ 

บริษัทแปลงคารายการบัญชีในสกุลเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท ตามอัตราแลกเปล่ียน  
ณ วันท่ีเกิดรายการ เม่ือบริษัทรับหรือจายชําระหนี้บริษัทจะบันทึกกําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนเปนรายไดหรือคาใชจายเม่ือเกิดกําไรขาดทุนนั้น บริษัทแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ี
เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ณ วันท่ีในงบดุลเปนเงินบาทตามอัตราอางอิง
ของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเปนรายได
หรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 

3.10 สํารองเผ่ือผลขาดทุนจากสินคารับคืน 
บริษัทไดมีการต้ังสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการรับคืนสินคา ในสวนการขายท่ีมีขอตกลงกับ
ลูกคาวาสามารถคืนไดในกําหนดเวลาที่ตกลงรวมกัน ซ่ึงประมาณการจากขอมูลการรับคืน
สินคาในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังไดสํารองเผ่ือการลดลงของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคา
ดังกลาวดวย 

 

3.11 ตราสารอนุพันธทางการเงิน 
ตราสารอนุพันธทางการเงินประกอบดวยสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาซ้ือ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยแสดงอยูในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
หรือหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของ
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนารับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  

 

3.12 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ  

 

3.13 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดคํานวณจากเงินไดทางภาษีและบันทึกเปนคาใชจายตามจํานวนท่ีจายและท่ีไดต้ังคาง
จายไวสําหรับป 

 

3.14 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน  
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับป ดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกและ
ชําระแลว ณ วันส้ินป บริษัทและบริษัทยอยไมมีหุนสามัญเทียบเทาอ่ืนเพื่อนํามาคํานวณกําไรตอ
หุนปรับลด 
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3.15 ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน รวมท้ังการแสดงรายไดและ
คาใชจายของปบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผล
ภายใตเหตุการณ ณ ขณะน้ัน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น 

 
4. เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราว ดังนี้ 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2553 2552  2553  2552 

เงินฝากประจํา 399,000,000  132,000,000  250,000,000  20,000,000 
เงินลงทุนระยะส้ันในหลักทรัพยเผ่ือขาย - ตราสารทุน 103,669,622  370,434,689  60,334,100  244,832,236 
เงินลงทุนระยะส้ันในหลักทรัพยเผ่ือขาย - ตราสารหนี้ 184,122,462  459,667,087  184,122,462  459,667,087 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดไมเกิน 1 ป 149,864,888  191,917,948  149,864,888  191,917,948 

 836,656,972  1,154,019,724  644,321,450  916,417,271 

 
รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยเผ่ือขายระยะส้ันมีดังนี้ 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หนวยลงทุน 103,277,031  392,591  -  103,669,622 
ตราสารหนี้        

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 159,555,662  -  (780,616)  158,775,046 
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 10,172,229  -  (36,220)  10,136,009 
- หุนกู 15,250,660  -  (39,253)  15,211,407 
 184,978,551  -  (856,089)  184,122,462 
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หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2552 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หนวยลงทุน 367,145,571  3,289,118  -  370,434,689 
ตราสารหนี้        

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 459,645,765  21,322  -  459,667,087 
 

หนวย : บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หนวยลงทุน 60,000,000  334,100  -  60,334,100 
ตราสารหนี้        

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 159,555,662  -  (780,616)  158,775,046 
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 10,172,229  -  (36,220)  10,136,009 
- หุนกู 15,250,660  -  (39,253)  15,211,407 
 184,978,551  -  (856,089)  184,122,462 

 

หนวย : บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2552 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
ตราสารทุน        

- หนวยลงทุน 242,000,000  2,832,236  -  244,832,236 
ตราสารหนี้        

- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 459,645,765  21,322  -  459,667,087 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดไมเกิน 1 ป มีดังนี้ 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31  ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
หุนกู 90,143,889  641,641  -  90,785,530 
ต๋ัวแลกเงิน 59,720,999  -  -  59,720,999 
 149,864,888  641,641  -  150,506,529 

 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2552 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
หุนกู 77,157,819  1,092,376  -  78,250,195 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 14,998,227  139,535  -  15,137,762 
ต๋ัวแลกเงิน 99,761,902  -  -  99,761,902 
 191,917,948  1,231,911  -  193,149,859  

 

5. ลูกหนี้การคา 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ดังนี้ 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552  2553 2552 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 500,502,674  427,423,037  570,632,817  493,988,536 
เกินกําหนดชําระ        

ภายใน 3 เดือน 12,786,306  18,653,695  24,524,661  27,888,344 
ระหวาง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,321,045  1,292,930  1,242,086  1,281,775 
ระหวาง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,403,952  3,722,770  5,403,952  3,722,771 
12 เดือนขึ้นไป 177,422  2,123,467  177,422  2,123,467 

รวมลูกหนี้การคา 520,191,399  453,215,899  601,980,938  529,004,893 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (177,631)  (177,631)  (177,631)  (177,631) 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 520,013,768  453,038,268  601,803,307  528,827,262 
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6. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ประกอบดวย 
หนวย : บาท 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  รับชําระ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2553 

งบการเงินรวม        
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

- บริษัท ไหมทอง จํากัด 10,000,000 - (6,400,000) 3,600,000 
- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด 50,000,000 - (45,000,000) 5,000,000 
- บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จํากัด 80,000,000 20,000,000 (10,000,000) 90,000,000 
รวม 140,000,000 20,000,000 (61,400,000) 98,600,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ        
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด 50,000,000 - (45,000,000) 5,000,000 
- บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จํากัด 80,000,000 20,000,000 (10,000,000) 90,000,000 
รวม 130,000,000 20,000,000 (55,000,000) 95,000,000 

 
บริษัทมีความสัมพันธกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวโดยมีผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ10 
 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวคิดดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา
ธนาคารบวกอัตราท่ีบริษัทกําหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบ้ียตอ
ปท่ีบริษัทและบริษัทยอยคิดกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาวอยูระหวางรอยละ 3.25 ถึง 4.50 ตอป               
(บริษัท : รอยละ 3.25 ถึง 3.50 ตอป) และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 อยูระหวางรอยละ 2.75 ถึง 4.50 
ตอป (บริษัท : รอยละ 2.75  ถึง 3.25 ตอป) 
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7. เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเปนเงินใหกูยืมแกบริษัทแหงหนึ่งในรูปต๋ัวสัญญาใชเงินประเภทเม่ือทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย    
รอยละ 5.50 ตอป 
 

8. สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552  2553 2552 
สินคาสําเร็จรูป 360,970,818  368,070,764  355,851,514  353,768,160 
สินคาระหวางผลิต 172,825,298  172,541,936  123,368,307  124,141,694 
วัตถุดิบ 175,376,758  202,019,758  102,329,834  138,002,466 
วัตถุดิบระหวางทาง 23,931,157  18,252,691  23,931,157  18,252,691 
 733,104,031  760,885,149  605,480,812  634,165,011 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 สินคาคงเหลือท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 95.68 ลานบาท และ 73.15 ลานบาท ตามลําดับ (2552: 130.31 ลานบาท และ 
100.95 ลานบาท ตามลําดับ) 
 
บริษัทรับรูคาใชจายจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือจากการลดลงของมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 59.64 ลานบาท 
และ 58.34  ลานบาท ตามลําดับ (2552: 56.17 ลานบาท และ 53.35 ลานบาท ตามลําดับ) 
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9. สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย 

เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2553 บริษัทไดมีการทําสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินและส่ิงปลูกสรางของบริษัทและ
บริษัทยอยกับบริษัทแหงหนึ่ง (“ผูซ้ือ”) ในราคาประมาณ 183 ลานบาท โดยบริษัทไดรับเงินลวงหนา
สําหรับคาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางดังกลาวแลวจํานวน 105 ลานบาท เนื่องจากการรังวัดโฉนดท่ีดินเพื่อ
แบงแยกอยูในระหวางดําเนินการ บริษัทจึงไดมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสราง
ดังกลาว โดยทําสัญญาเขาถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินและสัญญาชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน
กับผูซ้ือเพิ่มเติม เพื่อใหผูซ้ือเขาถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินสวนหนึ่งของบริษัท โดยกําหนดราคาคาท่ีดิน
และคาชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสินเปนจํานวนเงินรวม 105 ลานบาท ท้ังนี้เม่ือวันท่ี  
23 ธันวาคม 2553 บริษัทไดทําการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินสวนดังกลาวใหกับผูซ้ือ โดยถือเอา
เงินรับลวงหนาคาขายสินทรัพยดังกลาวขางตนเปนการชําระราคา บริษัทจึงไดบันทึกกําไรจากการจําหนาย
สินทรัพยสําหรับสวนของท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีไดโอนขายโดยใหมีการถือกรรมสิทธ์ิรวมดังกลาว
จํานวน 100.45 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาเขาถือกรรมสิทธ์ิรวมใน
ท่ีดินดังกลาว โดยตกลงท่ีจะใหผูซ้ือถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัท
ยอยเพิ่มเติมอีกในภายหลังสําหรับสวนท่ีเหลือ ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยจึง
ไดจัดประเภทที่ดินและส่ิงปลูกสรางสวนท่ีจะโอนตอไปดังกลาวเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงมีราคาตามบัญชีจํานวน 5.33 ลานบาท และ 1.61 ลานบาท ตามลําดับ 
(ดูหมายเหตุขอ 13) 
 

10. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เปนเงินฝากประจําประเภทมีกําหนดระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 1.5 ลานเหรียญฮองกง ซ่ึง
บริษัทไดนําไปคํ้าประกันสินเช่ือจากสถาบันการเงินใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุขอ 
27) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

     หนวย : บาท 

   สัดสวนการถือหุน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนชําระแลว รอยละ วิธีราคาทุน 

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

ธันวาคม 
31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

  2553 2552 2553 2552 2553  2552 

บริษัทยอย        
บริษัท เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 20,000,000 20,000,000 99.94 99.94 22,037,000 22,037,000 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,300 49,999,300 
บริษัท วาโกลําพูน  จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,300 49,999,300 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย         122,035,600 122,035,600 
 
 

12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552  2553 2552 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
หุนทุน     
- บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 663,478,148 599,776,155 651,253,148 588,076,155 
- บริษัทอ่ืน 318,835,334 287,231,742 318,835,334 287,231,742 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) 
 315,835,334 284,231,742 315,835,334 284,231,742 
ตราสารหนี้  474,363,763 39,976,223 474,363,763 39,976,223 

รวม 1,453,677,245 923,984,120 1,441,452,245 912,284,120 
เงินลงทุนท่ัวไป     

หุนทุน     
- บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 287,870,674 277,761,374 287,870,674 277,761,374 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (39,253,942) (37,123,942) (39,253,942) (37,123,942) 

 248,616,732 240,637,432 248,616,732 240,637,432 
- บริษัทอ่ืน 127,426,544 129,426,544 124,156,544  126,406,544 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (27,859,987) (35,419,987) (27,859,987) (35,419,987) 

 99,566,557 94,006,557 96,296,557 90,986,557 
รวม 348,183,289 334,643,989 344,913,289 331,623,989 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     
หุนกู 257,500,000 327,500,000 257,500,000 327,500,000 
 257,500,000 327,500,000 257,500,000 327,500,000 

 2,059,360,534 1,586,128,109 2,043,865,534 1,571,408,109 
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12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

 
หนวย : บาท 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม  สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม 
 กิจการ ความสัมพันธ   รอยละ     รอยละ    

   2553 2552 2553 2552 2553  2552  2553  2552  2553 2552 2553  2552  2553  2552 
   พันบาท พันบาท               

                        
หลักทรัพยเผื่อขาย                        
บริษัท เท็กซไทล เพรสทีจ จํากัด                        

 (มหาชน) ธุรกิจสิ่งทอ ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 108,000  108,000  16.91 16.91 51,365,100  51,365,100  169,852,875  136,064,937  16.91 16.91 51,365,100  51,365,100  169,852,875  136,064,937 
  ถือหุนเกินกวา 10%                      

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล                        
จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนาย ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 290,634 290,634 3.81 3.81 130,209,863  130,209,863  451,085,793  431,714,010  3.71 3.71 120,384,863  120,384,863  438,860,793  420,014,010 
  ถือหุนเกินกวา 10%                      

บริษัท สหพัฒนา อินเตอร โฮลดิ้ง                        
จํากัด (มหาชน) การลงทุน ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 494,034 494,034 0.45 0.37 32,821,579  25,803,367  42,539,480  31,997,208  0.45 0.37 32,821,579  25,803,367  42,539,480  31,997,208 

       รวมหลักทรัพยเผื่อขาย       214,396,542  207,378,330  663,478,148  599,776,155    204,571,542  197,553,330  651,253,148  588,076,155 
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12.1  รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย (ตอ) 

หนวย : บาท 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
     รอยละ  ราคาตามบัญชี*  ราคาตามบัญชี*  เงินปนผลรับ  เงินปนผลรับ 

   2553 2552 2553 2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
   พันบาท พันบาท                  

เงินลงทุนทั่วไป                       
บริษัท เอส. ที. จี. ซี. จํากัด วิจัยสิ่งทอ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 2,500 2,500 13.00 13.00  355,812  355,812  355,812  355,812  - - - - 
บริษัท แกรนดสตาร อินดัสตรี จํากัด สิ่งทอ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 20,000 20,000 17.80 17.80  3,560,000  3,560,000  3,560,000  3,560,000  712,000  1,780,000  712,000  1,780,000 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 30,000 30,000 14.67 14.67  11,611,400  11,611,400  11,611,400  11,611,400  1,760,000  1,320,000  1,760,000  1,320,000 
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด ธุรกิจฟอกยอม ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 324,000 270,000 18.72 18.72  68,854,841  58,745,541  68,854,841  58,745,541  1,516,392  505,464  1,516,392  505,464 
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จํากัด ผลิตยางยืด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 160,000 160,000 10.75 10.75  10,258,080  10,258,080  10,258,080  10,258,080  1,720,000  344,000  1,720,000  344,000 
บริษัท ไทยแน็กซิส  จํากัด ผลิตแถบตรา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 20,000 20,000 16.46 16.46  2,865,803  2,865,803  2,865,803  2,865,803  444,285  115,185  444,285  115,185 
บริษัท วีน จํากัด ธุรกิจขายตรง ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 10,000 10,000 17.90 17.90  10,772,367 10,772,367  10,772,367 10,772,367 1.074,000  1,074,000  1.074,000  1,074,000 
บริษัท ราชาอูชิโน  จํากัด ผลิตผาขนหนู ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 81,000 81,000 4.47 4.47  2,847,410  2,847,410  2,847,410  2,847,410  724,800  724,800  724,800  724,800 
บริษัท แชมปเอช  จํากัด ผลิตเสื้อผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 40,000 40,000 10.00 10.00  4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
บริษัท ไทยมอนสเตอร  จํากัด ผลิตเสื้อผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 20,000 20,000 5.00 5.00  600,000  1,000,000  600,000  1,000,000  -  -  -  - 
บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย)  จํากัด ธุรกิจขายตรงและอินเตอรเน็ต ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 80,000 80,000 11.63 11.63  -  - -  -  -  -  -  - 
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ  จํากัด ผลิตเสนใยสแปนเด็กซ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00  27,000,000  27,000,000  27,000,000  27,000,000  -  2,129,341  -  2,129,341 
บริษัท มอรแกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย) จํากัด จัดจําหนายสินคามอรแกน ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 25,000 25,000 12.00 12.00  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  300,000  -  300,000  - 
บริษัท ไฟวสตาร พลัส  จํากัด ผลิตเสื้อหนังสัตว ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 50,000 50,000 17.00 17.00  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษัท แฮร เซอรวิส((ไทย)  จํากัด รานตัดผม ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 25,000 25,000 15.00 15.00  614,000  614,000  614,000  614,000  -  -  -  - 
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอมเมอรเชียล  โคออดิเนชั่น (ฮองกง) ตัวแทนขาย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 8,805 8,805 18.00 18.00  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบวลิ่ง  จํากัด โบวลิ่ง ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 47,000 47,000 4.26 4.26  770,000  1,090,000  770,000  1,090,000  -  -  -  - 
บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปง  จํากัด ธุรกิจขายตรงและอินเตอรเน็ต ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 30,000 30,000 5.67 5.67  122,000  432,000  122,000  432,000  -  -  -  - 
บริษัท อินโดนีเซียวาโก จํากัด ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 108,472 108,472 6.00 6.00  6,508,176 6,508,176 6,508,176  6,508,176  514,434  471,637  514,434  471,637 
บริษัท โดม คอม โพสิต จํากัด ผลิตชิ้นสวนอุปกรณรถยนต ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 72,500 72,500 10.34 10.34  1,200,000 2,200,000 1,200,000  2,200,000  -  -  -  - 
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด สถาบันการศึกษา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 56,000 56,000 7.14 7.14  4,000,000 4,000,000 4,000,000  4,000,000  -  -  -  - 
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จํากัด สถาบันสอนการออกแบบ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 25,000 25,000 8.00 8.00  430,000 530,000 430,000  530,000  -  -  -  - 
บริษัท ซันรอยแปด จํากัด คาปลีก ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  - - -  -  -  -  -  - 
บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตจักรเย็บผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 88,000 88,000 7.73 7.73  15,393,680 15,393,680 15,393,680  15,393,680  1,700,000  1,842,120  1,700,000  1,842,120 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด ปนดายและทอผา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 181,832 181,832 15.18 15.18  63,853,163 63,853,163 63,853,163  63,853,163  -  -  -  - 
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส จํากัด ผลิตและสงออกถุงเทา ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนเกินกวา 10% 102,300 102,300 12.22 12.22  10,000,000 10,000,000 10,000,000  10,000,000  -  -  -  - 

รวมเงินลงทุนทั่วไป        248,616,732 240,637,432 248,616,732  240,637,432  11,465,911  11,306,547  11,465,911  11,306,547 
* สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 
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12.2 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน ประกอบดวย 
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552  2553 2552 

     กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน        
- หลักทรัพยเผ่ือขาย 6,351,381  3,066,767  5,437,379  2,139,637 
- เงินลงทุนทั่วไป -  805,104  -  805,104 

     รวมกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 6,351,381  3,871,871  5,437,379  2,944,741 

 
12.3 กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย  

กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขายระยะส้ันและระยะยาว ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552  2553  2552 

     ยอดตนป   549,619,887  541,729,162  547,289,294  538,322,579 
     เพ่ิมขึ้น  82,720,109  7,890,725  82,593,682  8,966,715 
     ยอดปลายป 632,339,996  549,619,887  629,882,976  547,289,294 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยเผ่ือขายระยะยาว มีดังนี ้

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดข้ึน  ท่ียังไมเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลักทรัพยเผื่อขาย        
หลักทรัพยหุนทุน        
- กิจการท่ีเก่ียวของกัน 214,396,542  449,081,606  -  663,478,148 
- กิจการอื่น 133,427,114  185,502,820       (3,094,600)  315,835,334 
              รวม 347,823,656  634,584,426  (3,094,600)  979,313,482 
ตราสารหนี้        
- หุนกู 402,902,017  480,732  (1,640,793)  401,741,956 
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 63,070,990  -  (441,877)  62,629,113 
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 10,075,617  -  (82,923)  9,992,694 
              รวม 476,048,624  480,732  (2,165,593)  474,363,763 

 823,872,280  635,065,158       (5,260,193)  1,453,677,245 
 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน/  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
  ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดข้ึน  ท่ียังไมเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2552 

หลักทรัพยเผื่อขาย         
หลักทรัพยหุนทุน         

- กิจการท่ีเก่ียวของกัน  207,378,330  392,397,825  -  599,776,155 
- กิจการอื่น  130,343,685  157,228,877  (3,340,820)  284,231,742 

              รวม  337,722,015  549,626,702  (3,340,820)  884,007,897 
ตราสารหนี้         

- หุนกู  20,000,000  491  -  20,000,491 
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  19,951,369  24,363  -  19,975,732 

                         รวม  39,951,369  24,854  -  39,976,223 
  377,673,384  549,651,556  (3,340,820)  923,984,120 
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หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ราคาทุน/  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดข้ึน  ท่ียังไมเกิดข้ึน   
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
  2553      2553 

หลักทรัพยเผื่อขาย         
หลักทรัพยหุนทุน         

- กิจการท่ีเก่ียวของกัน  204,571,542  446,681,606  -  651,253,148 
- กิจการอื่น  133,427,114  185,502,820  (3,094,600)  315,835,334 

               รวม  337,998,656  632,184,426  (3,094,600)  967,088,482 
ตราสารหนี้         

- หุนกู  402,902,017  480,732  (1,640,793)  401,741,956 
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  63,070,990  -  (441,877)  62,629,113 
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห  10,075,617  -  (82,923)  9,992,694 

รวม  476,048,624  480,732  (2,165,593)  474,363,763 
  814,047,280  632,665,158  (5,260,193)  1,441,452,245 

 
หนวย : บาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมเกิดข้ึน  ท่ียังไมเกิดข้ึน   

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2552 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยหุนทุน     

- กิจการท่ีเก่ียวของกัน  197,553,330  390,522,825  -  588,076,155 
- กิจการอื่น  130,343,685  157,228,877  (3,340,820)  284,231,742 

               รวม  327,897,015  547,751,702  (3,340,820)  872,307,897 
ตราสารหนี้         

- หุนกู  20,000,000  491  -  20,000,491 
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  19,951,369  24,363  -  19,975,732 

รวม  39,951,369  24,854      -  39,976,223 
  367,848,384  547,776,556  (3,340,820)  912,284,120 
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12.4 ระยะเวลาที่จะครบกําหนดของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ระยะเวลาท่ีจะถึงกําหนดชําระของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
กําหนดมีดังตอไปนี้ 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 
    1 ป - 5 ป 237,500,000  307,500,000  237,500,000  307,500,000 
เกิน 5 ป 20,000,000 20,000,000  20,000,000  20,000,000 
รวม 257,500,000  327,500,000  257,500,000  327,500,000 

 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด มีดังนี้ 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

                           ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
                             หุนกู 257,500,000  4,012,945  (242,498)  261,270,447 

 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  กําไรข้ันตน  ขาดทุนขั้นตน  มูลคายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน  ท่ียังไมไดเกิดข้ึน   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552      2552 

                            ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด        
                            หุนกู 327,500,000  3,942,300  (1,716)  331,440,584 



 
- 22 - 

 

 
13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
ที่ดิน 433,645,501 - (2,738,750)  (1,612,028) 429,294,723 
คาปรับปรุงท่ีดิน 5,233,079 - (1,386,776)  (159,222) 3,687,081 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 480,716,043  - (17,355,014)  (11,589,110) 451,771,919 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน 450,953,684  4,926,057 (5,578,955) (8,670,108) 441,630,678 
เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช 897,793,270  10,914,106 (8,508,988) 3,708,899 903,907,287 
ยานพาหนะ 47,487,718  9,288,090 (3,489,780) - 53,286,028 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  2,315,829,295  25,128,253 (39,058,263) (18,321,569) 2,283,577,716 
        

คาเสื่อมราคาสะสม        
คาปรับปรุงท่ีดิน (2,456,885) (75,860) 1,386,774 159,219  (986,752) 
อาคารและส่ิงปลูกสราง (290,952,194) (20,286,403) 17,091,659 10,172,621  (283,974,317) 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน (374,204,619) (23,440,294)  5,147,180 15,124,910  (377,372,823) 
เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช (834,943,215) (26,379,790)  8,173,258 -  (853,149,747) 
ยานพาหนะ (39,152,951) (3,037,828)  2,817,354 -  (39,373,425) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (1,541,709,864) (73,220,175)  34,616,225 25,456,750  (1,554,857,064) 
สินทรัพยระหวางกอสรางและ        
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 11,773,399  30,089,784 (79,065)  (12,461,179)  29,322,939 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 785,892,830 (18,002,138)  (4,521,103) (5,325,998)  758,043,591 

      
คาเส่ือมราคาสําหรับป 75,216,144       73,220,175 
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หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2551        2552 

ราคาทุน      
ที่ดิน 370,593,684 - -  63,051,817 433,645,501 
คาปรับปรุงท่ีดิน 5,233,079 - -  - 5,233,079 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 447,256,958  - -  33,459,085 480,716,043 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน 434,673,718  4,738,163 (1,988,494) 13,530,297 450,953,684 
เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช 882,846,570  8,566,592 (6,177,889) 12,557,997 897,793,270 
ยานพาหนะ 44,288,163  3,199,555 - - 47,487,718 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  2,184,892,172  16,504,310 (8,166,383) 122,599,196 2,315,829,295 
        

คาเสื่อมราคาสะสม        
คาปรับปรุงท่ีดิน (2,381,025) (75,860) - -  (2,456,885) 
อาคารและส่ิงปลูกสราง (271,113,434) (19,838,760) - -  (290,952,194) 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน (354,681,073) (21,069,760)  1,546,214 -  (374,204,619) 
เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช (810,893,811) (29,768,740)  5,719,336 -  (834,943,215) 
ยานพาหนะ (34,689,927) (4,463,024)  - -  (39,152,951) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (1,473,759,270) (75,216,144)  7,265,550 -  (1,541,709,864) 
สินทรัพยระหวางกอสรางและ        
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 4,335,846  130,269,889 (233,140)  (122,599,196)  11,773,399 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 715,468,748 71,558,055  (1,133,973) -  785,892,830 

      
คาเส่ือมราคาสําหรับป 84,464,453       75,216,144 
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หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
ที่ดิน 397,195,506 - (2,738,750)  (1,612,028) 392,844,728 
คาปรับปรุงท่ีดิน 3,783,836 - (1,386,776)  (159,222) 2,237,838 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 323,261,111  - (17,355,014)  - 305,906,097 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน 300,799,400  3,542,766 (3,573,932) 4,780,186 305,548,420 
เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช 529,526,231  10,015,015 (3,399,359) 132,672 536,274,559 
ยานพาหนะ 35,762,792  6,705,525 (2,627,780) - 39,840,537 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  1,590,328,876  20,263,306 (31,081,611) 3,141,608 1,582,652,179 
        

คาเสื่อมราคาสะสม        
คาปรับปรุงท่ีดิน (2,456,885) (75,860) 1,386,774 159,219  (986,752) 
อาคารและส่ิงปลูกสราง (181,953,444) (12,787,162) 17,091,659 -  (177,648,947) 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน (237,466,578) (17,913,334)  3,153,588 1,563,464  (250,662,860) 
เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช (484,122,802) (18,376,275)  3,273,189 -  (499,225,888) 
ยานพาหนะ (30,766,066) (1,637,071)  2,266,619 -  (30,136,518) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (936,765,775) (50,789,702)  27,171,829 1,722,683  (958,660,965) 
สินทรัพยระหวางกอสรางและ        
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 3,102,814  16,270,546 -  (6,476,336)  12,897,024 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 656,665,915 (14,255,850)  (3,909,782) (1,612,045)  636,888,238 

      
คาเส่ือมราคาสําหรับป 50,109,259       50,789,702 
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หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2551        2552 

ราคาทุน        
ที่ดิน 334,143,689 - - 63,051,817 397,195,506 
คาปรับปรุงท่ีดิน 3,783,836 - - -  3,783,836 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 289,802,026  - - 33,459,085  323,261,111 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และอุปกรณสํานักงาน 288,008,066  2,529,360 (15,800)  10,277,774 300,799,400 
เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 517,277,858  7,834,003 (5,512,582)  9,926,952 529,526,231 
ยานพาหนะ 32,563,237  3,199,555 -  - 35,762,792 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  1,465,578,712  13,562,918  (5,528,382)  116,715,628 1,590,328,876 
          
คาเสื่อมราคาสะสม          
คาปรับปรุงท่ีดิน (2,381,025)  (75,860) - -  (2,456,885) 
อาคารและส่ิงปลูกสราง (169,664,954)  (12,288,490) - -  (181,953,444) 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน (221,516,627)  (15,965,750)  15,799 -  (237,466,578) 
เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช (470,498,888)  (18,682,816)  5,058,902 -  (484,122,802) 
ยานพาหนะ (27,669,723)  (3,096,343)  - -  (30,766,066) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (891,731,217)  (50,109,259)  5,074,701 -  (936,765,775) 
สินทรัพยระหวางกอสรางและ          

เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 2,815,475  117,194,560  (191,593)  (116,715,628) 3,102,814 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 576,662,970 80,648,219  (645,274)  -  656,665,915 

         
คาเส่ือมราคาสําหรับป 51,613,128       50,109,259 

 

ราคาทุนของสินทรัพยถาวรท่ีหักคาเส่ือมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 ของบริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนประมาณ 1,197.78  ลานบาท และ  1,157.79 ลานบาท ตามลําดับ 
(บริษัท: 726.00 ลานบาท และ 706.28 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดโอนท่ีดิน และส่ิงปลูกสรางของบริษัทและบริษัทยอย 
เปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดวยราคาตามบัญชีจํานวน 5.33 
ลานบาท และ 1.61 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2553 บริษัทมีการทําสัญญาจะซ้ือ
จะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสรางดังกลาวกับบริษัทแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุขอ 9) 
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14.   สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร 31,778,854 1,942,563 -  - 33,721,417 
อื่นๆ 4,444,729  8,000 (116,021)  18,912 4,355,620 

รวม 36,223,583  1,950,563  (116,021) 18,912 38,077,037 
        
คาตัดจําหนายสะสม       
โปรแกรมคอมพิวเตอร (18,475,227)  (3,882,236) - -  (22,357,463) 
อื่นๆ (2,231,448)  (394,740)  116,012  -  (2,510,176) 

รวมคาตัดจําหนายสะสม (20,706,675)  (4,276,976)  116,012 -  (24,867,639) 
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน 1,982,303  199,361 -  (18,912)  2,162,752 
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 17,499,211       15,372,150 

คาตัดจําหนายสําหรับป 3,846,066       4,276,976 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2551        2552 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร 28,139,676 3,217,498 -  421,680 31,778,854 
อื่นๆ 4,418,729  20,000 -  6,000 4,444,729 

รวม 32,558,405  3,237,498  - 427,680 36,223,583 
        
คาตัดจําหนายสะสม       
โปรแกรมคอมพิวเตอร (15,052,175)  (3,423,052) - -  (18,475,227) 
อื่นๆ (1,808,434)  (423,014)  -  -  (2,231,448) 

รวมคาตัดจําหนายสะสม (16,860,609)  (3,846,066)  - -  (20,706,675) 
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน 1,796,032  613,951 -  (427,680)  1,982,303 
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 17,493,828       17,499,211 

คาตัดจําหนายสําหรับป 3,345,698       3,846,066 
 



 
- 27 - 

 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร 30,105,312 1,472,073 -  - 31,577,385 
อื่นๆ 4,444,729  8,000 (116,021)  18,912 4,355,620 

รวม 34,550,041  1,480,073  (116,021) 18,912 35,933,005 
คาตัดจําหนายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร (17,542,099)  (3,607,558) - -  (21,149,657) 
อื่นๆ (2,231,447) (394,740)  116,012  -  (2,510,175) 

รวมคาตัดจําหนายสะสม (19,773,546) (4,002,298)  116,012 -  (23,659,832) 
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน 1,982,303  199,362 -  (18,912)  2,162,753 
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 16,758,798       14,435,926 

คาตัดจําหนายสําหรับป 3,613,935       4,002,298 
 

หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี         ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2551        2552 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร 26,971,694 2,711,938 -  421,680 30,105,312 
อื่นๆ 4,418,729  20,000 -  6,000 4,444,729 

รวม 31,390,423  2,731,938  - 427,680 34,550,041 
คาตัดจําหนายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร (14,351,178)  (3,190,921) - -  (17,542,099) 
อื่นๆ (1,808,433) (423,014)  -  -  (2,231,447) 

รวมคาตัดจําหนายสะสม (16,159,611) (3,613,935)  - -  (19,773,546) 
สินทรัพยไมมีตัวตนระหวางโอน 1,796,031  613,952 -  (427,680)  1,982,303 
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 17,026,843       16,758,798 

คาตัดจําหนายสําหรับป 3,124,931       3,613,935 
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15. สิทธิการเชา - สุทธิ 

สิทธิการเชา - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี        ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2552       2553 

สิทธิการเชา     
ราคาทุน 34,014,000 -         (260,000) 33,754,000 

    คาตัดจําหนายสะสม (21,513,864)              (1,219,593)         259,999 (22,473,458) 
สิทธิการเชา – สุทธิ 12,500,136             (1,219,593)                     (1) 11,280,542 

     
คาตัดจําหนายสําหรับป 1,218,390     1,219,593 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ลดลง   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี        ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2551       2552 

สิทธิการเชา     
ราคาทุน 34,014,000 - - 34,014,000 
คาตัดจําหนายสะสม (20,295,474)            (1,218,390) - (21,513,864) 
สิทธิการเชา – สุทธิ 13,718,526 (1,218,390)     - 12,500,136 

     
คาตัดจําหนายสําหรับป 1,218,390     1,218,390 

 
 

16. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสวนใหญ ไดแก เงินประกันคาเชาท่ีดินและยานพาหนะแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และเงินมัดจําอ่ืน  
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมชนิดไมมีหลักประกัน ดังตอไปนี้ 
 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552  2553 2552 
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,116.90 1,116.90 970.90 970.90 

 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินดังกลาวกําหนดอัตราดอกเบ้ียตอป
เทากับอัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีท่ีธนาคารคิดกับลูกคาช้ันดี 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทไมมียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 
 

18. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีหามมิใหนําไปจายเปนเงินปน
ผล 

 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชย บริษัทยอยตองจัดสรรกําไรสุทธิอยางนอยรอยละ 5 
เปนสํารองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจายเงินปนผล จนกวาสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนเทากับ 
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรเงินปนผลไมได 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2553 และ 2552 สํารองตามกฎหมายของบริษัทมีจํานวนเงินเทากับรอยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนแลว 

 

19. การจัดการสวนทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทเปนไปเพื่อการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน  
 

บริษัทมิไดใชอัตราสวนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแตจัดการใหมีระดับทุนเพียงพอ
สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเทานั้น 
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20. เงินปนผลและสํารองท่ัวไป 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยมีมติใหจายเงินปนผลและจัดสรรสํารองท่ัวไปดังนี้ 
 

 ป 2553 ป 2552 

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

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 26 เม.ย. 1.50 180.00 19.46 27 เม.ย. 1.50 180.00 23.17 
บริษัท  เอสอาร. ดับบลิว. การเมนท จํากัด 29 เม.ย. 400.00 80.00 2.87 23 เม.ย. 400.00 80.00 3.04 
บริษัท  วาโกกบินทรบุรี  จํากัด 29 เม.ย. 78.00 39.00 1.80 23 เม.ย. 78.00 39.00 2.05 
บริษัท  วาโกลําพูน จํากัด 29 เม.ย. 65.00 32.50 1.47 23 เม.ย. 70.00 35.00 1.83 
บริษัท  ภัทยากบินทรบุรี จํากัด 29 เม.ย. 200.00 40.00 1.92 23 เม.ย. 190.00 38.00 1.79 

 

เงินปนผลที่จายในป 2553 และ 2552 เปนการจัดสรรกําไรของป 2552 และ 2551 และจายในเดือนพฤษภาคม 
2553 และ 2552 ตามลําดับ 

 

บริษัทและบริษัทยอยจัดสรรกําไรสะสมสวนหนึ่งเปนสํารองท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
ดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิไดระบุวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ 

 

21. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหน่ึงและ
บริษัทจายสมทบอีกสวนหน่ึง กองทุนดังกลาว ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงบันทึกเปน
คาใชจายมีจํานวน 16.35  ลานบาท และ 16.68 ลานบาท ตามลําดับ (บริษัท: 10.81 ลานบาท และ 11.09 
ลานบาท ตามลําดับ) 

 

22. รายไดอ่ืน 
รายไดอ่ืน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 
ดอกเบ้ียรับ 46,169,158  52,127,988  43,559,863  47,584,064 
คาเชารับและคาบริการรับ 20,594,480  22,509,449  22,496,380  24,689,691 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,428,647  6,361,482  9,428,877  6,361,482 
กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 103,452,559  548,519  102,075,246  331,048 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 6,351,381  3,871,871  5,437,379  2,944,741 
รายไดอื่น 23,932,396  23,731,158  23,331,315  22,707,018 
 209,928,621  109,150,467  206,329,060  104,618,044 

 



 
- 31 - 

 

23. คาใชจายตามลักษณะ 
คาใชจายตามลักษณะสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 6,816,584  31,906,666  (1,309,967)  29,502,677 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ 64,023,169  49,760,854  1,193,588,918  1,178,199,668 
วัตถุดิบที่ใชไป 1,461,598,627  1,450,326,082  1,202,370,381  1,123,668,176 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,124,333,618  1,058,569,832  755,046,176  717,353,245 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 78,716,743  80,280,600  56,011,592  54,941,584 
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 59,643,457  56,173,838  58,339,407  53,345,858 
คาลิขสิทธิ์ 36,516,747  38,670,813  36,516,747  38,670,813 
คาสาธารณูปโภค 48,389,518  44,698,771  30,668,166  28,524,809 
คาตอบแทนผูบริหาร 61,823,370  57,084,401  56,203,563  51,540,613 

 

24. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ในการดําเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซ้ือสินคาจากบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซ้ือและขาย
วัตถุดิบสวนใหญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และใหบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนผูจัดจําหนาย งบการเงิน
แสดงถึงผลของรายการดังกลาวตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวางบริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  
 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญระหวางบริษัทกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

หนวย : ลานบาท 
 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553  2552  2553  2552 

ลูกหนี้การคา      
บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ       343          340  343  340 
          ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท วาโก อเมริกา บริษัทยอยของผูถือหุนใหญ         14            11  14  11 
บริษัท วาโก คอรปอเรชั่น ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ         18            11  18  11 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ         10             7  10  6 
          ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท วีน จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ         93            43  93  43 
          ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด บริษัทยอย           -             -  45  38 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย           -             -  16  15 
บริษัท วาโก ลําพูน จํากัด  บริษัทยอย           -             -  9  16 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย           -             -  18  12 
อื่นๆ          23            24  21  23 

รวมลูกหนี้การคา        501          436  587  515 
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หนวย : ลานบาท 

 ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553  2552  2553  2552 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน              99            140                                           

(ดูหมายเหตุขอ 6)       
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน       

- หลักทรัพยเผ่ือขาย (ดูหมายเหตุขอ 12.1)            663             600                                           

- เงินลงทุนท่ัวไป (ดูหมายเหตุขอ 12.1)            249             241                                           

 
เจาหนี้การคา 

        

บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ             85             85  56  67 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว. การเมนท จํากัด บริษัทยอย -              -  51  47 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย -              -  27  26 
บริษัท วาโก ลําพูน จํากัด  บริษัทยอย -              -  22  22 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย -              -  22  15 
บริษัท แกรนดสตาร อินดัสตรี จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ             34             28  19  20 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ               4               8  2  7 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท วาโก คอรปอเรชั่น ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ             13             20  13  20 
บริษัท วาโก อินเตอรเนชั่นแนล ฮองกง ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ             13              9  13  9 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
อื่นๆ               8              8  7  8 

รวมเจาหนี้การคา            157            158  232  241 

       
คาลิขสิทธิ์คางจาย       

บริษัท วาโก คอรปอเรชั่น ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ           36             38  36  38 
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รายการคาท่ีสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 ความสัมพันธ งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

             2553              2552               2553              2552 

ขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป        
บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 1,956  2,047  1,956  2,047 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท วาโก อเมริกา บริษัทยอยของผูถือหุนใหญ 350  277  350  277 
บริษัท วาโก คอรปอเรชั่น ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 534  516  534  516 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 32  21  32  21 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท วีน จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 193  197  193  197 
 ถือหุนเกินกวา 10%       
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด บริษัทยอย - -  171  139 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย - -  70  70 
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด  บริษัทยอย - -  46  47 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย - -  65  49 
อื่นๆ  92  81  88  80 

รวมขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  3,157  3,139  3,505  3,443 

ซ้ือวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป        
บริษัท เท็กซไทล เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 295  321  194  210 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท วาโก คอรปอเรชั่น ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 160  138  160  138 
บริษัท วาโก อินเตอรเนชั่นแนล ฮองกง ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 131  131  131  131 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท แกรนดสตาร อินดัสตรี จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 194  189  129  114 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 37  46  24  31 
 ถือหุนเกินกวา 10%       
บริษัท เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท จํากัด บริษัทยอย - -  482  461 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย - -  227  236 
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด  บริษัทยอย - -  200  207 
บริษัท ภัทยากบินทรบุรี จํากัด บริษัทยอย - -  246  236 
อื่นๆ  45  46  38  43 

รวมซ้ือวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  862  871  1,831  1,807 

รายไดรับจางทําของและคาเชารับ        
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 5  4  5  4 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
บริษัท ไทยกุลแซ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 13  16  -  - 
 ถือหุนเกินกวา 10%        
อื่นๆ  15  14  16  16 

รวมรายไดรับจางทําของและคาเชารับ  33  34  21  20 
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หนวย : ลานบาท 

 ความสัมพันธ งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

             2553              2552               2553              2552 

คาจางทําของและคาเชาจาย         
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 21  25  21  25 
 ถือหุนเกินกวา 10%       
บริษัท วาโกลําพูน จํากัด  บริษัทยอย - -  1  2 
อื่นๆ  14  14  15  15 

รวมคาจางทําของและคาเชาจาย  35  39  37  42 

คาลิขสิทธิ์         
บริษัท วาโก คอรปอเรชั่น ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 36  38  36  38 

ดอกเบี้ยรับ         
บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จํากัด ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 3  4  3  4 
 ถือหุนเกินกวา 10%        

 

บริษัทและบริษัทยอยขายสินคาสําเร็จรูปใหกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในราคาและเง่ือนไขเชนเดียวกับท่ี
คิดกับลูกคาท่ัวไป  
 

บริษัทขายวัตถุดิบใหกับบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในราคาทุนบวกดวยกําไรตามท่ีไดตกลงกัน  
 

บริษัทซ้ือวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในราคาและเง่ือนไขเชนเดียวกับท่ีซ้ือจาก 
ผูขายท่ัวไป 
 

บริษัทจายคาลิขสิทธ์ิ โดยคํานวณจากรอยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ 25) 
 

บริษัทจายคาบริการอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
 

25. สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2542 บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก 
คอรปอเรช่ัน ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัท เพื่อใชเคร่ืองหมายการคาและรับความชวยเหลือดาน
เทคนิคการผลิตสําหรับผลิตภัณฑตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทตองจายคาสิทธิในอัตรารอยละ 2 ของ
ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑดังกลาว สัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2547 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และตออายุไดอีก 5 ป ท้ังนี้ในป 2552 บริษัทไดตออายุสัญญาดังกลาว
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
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26. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่
ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทอาจมี
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือเนื่องจากลูกคาของบริษัทโดยสวนใหญคือบริษัทท่ี
เกี่ยวของกัน อยางไรก็ตาม บริษัทไมเคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของ
ลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และบริษัทคาดวาจะไมมีความเส่ียงทางดานการใหสินเช่ือ 

 

ในกรณีของการรับรูสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ซ่ึง
บันทึกในงบดุลถือเปนมูลคาสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 

26.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการที่อัตราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินงานแกบริษัทในงวดปจจุบันและในปตอๆ ไป อยางไรก็ตามผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยท่ีจะเปล่ียนแปลงไมมีสาระสําคัญตอบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ของบริษัทสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และบริษัทไมมีรายการเงินกูยืมท่ีมีสาระสําคัญ 

 

26.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบแกบริษัทในงวดปจจุบันและในปตอๆ ไป 
 

บริษัทใชตราสารอนุพันธซึ่งประกอบดวยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อลด
ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาปองกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนโดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศจะไดรับหรือตองจายชําระ จํานวนเงินของสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เม่ือไดรับหรือตองจายชําระจะหักลางกับมูลคาท่ีเปล่ียนไปของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา 
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มูลคาตามสัญญาและมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
มีดังตอไปนี้ 

หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2553 
 จํานวนเงินตามสัญญาไมเกิน 1 ป มูลคายุติธรรม 
 สกุลเงินตางประเทศ บาท สินทรัพย (หน้ีสิน) 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา    
- สัญญาขาย JPY 76,014,803 27,939,167 (292,690) 
 USD 6,669,876 198,929,638 (3,001,784) 

 
หนวย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2552 
 จํานวนเงินตามสัญญาไมเกิน 1 ป มูลคายุติธรรม 
 สกุลเงินตางประเทศ บาท สินทรัพย (หน้ีสิน) 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา    
- สัญญาขาย JPY 312,122 35,114,845 3,215 

 USD 1,058,066 116,265 (206,188) 
 

26.4 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะส้ัน และ
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันมีมูลคายุติธรรมเทากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด สําหรับเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยท่ีมิใชหลักทรัพยจดทะเบียน มูลคายุติธรรมประมาณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ
ของหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset 
value) มูลคายุติธรรมของพันธบัตรและหุนกูคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือลาสุดของ
สมาคมตราสารหน้ีไทย 
 

เจาหนี้การคา ราคาตามบัญชีมีจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินของบริษัทท่ีแตกตางไป
จากมูลคายุติธรรม มีดังนี้ 

หนวย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนในหุนกูและพันธบัตร    

- 2553 347,643,889  352,055,977 
- 2552 419,656,046  424,828,541 

 

27. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน 
หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาและภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
   หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันให      

- บริษัทที่เก่ียวของกัน  (ดูหมายเหตุขอ 10) 5.74 6.38 5.74 6.38 
- บริษัทอื่น 3.00 3.00 3.00 3.00 

   การใหธนาคารค้ําประกันแทนบริษัท 19.53 21.70 17.53 19.70 
 

28. ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 
ขอมูลของบริษัทและบริษัทยอย จําแนกตามสวนงานภูมิศาสตรไดดังตอไปนี้ 

หนวย : ลานบาท 
   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 

รายไดจากการขายสินคา          
และการใหบริการ 2,380.60  2,458.85 925.21  837.23  3,305.81  3,296.08 

ผลได (เสีย) ตามสวนงาน 222.88  270.21 (34.74)  20.23  188.14  290.44 
รายได (คาใชจาย) ของบริษัท            

ท่ีไมไดปนสวน         5.43  (9.71) 
เงินปนผลรับ         45.50  47.16 
รายไดอ่ืน         209.93  109.15 
ภาษีเงินได         (92.50)  (81.76) 
กําไรสุทธิสวนท่ีเปน            

ของผูถือหุนสวนนอย         (0.04)  (0.05) 
กําไรสุทธิ         356.46  355.23 



 
- 38 - 

 

 
หนวย : ลานบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 

รายไดจากการขายสินคา          
และการใหบริการ 2,667.37  2,698.78 925.22 837.23  3,592.59  3,536.01 

ผลได (เสีย) ตามสวนงาน 94.94  133.44 (31.03) 18.86  63.91  152.30 
รายได (คาใชจาย) ของบริษัท            

ท่ีไมไดปนสวน         5.43  (9.71) 
เงินปนผลรับ         196.48  200.69 
รายไดอ่ืน         206.33  104.62 
ภาษีเงินได         (71.22)  (58.69) 
กําไรสุทธิ         400.93  389.21 

 

อนึ่งบริษัทไมสามารถแยกสินทรัพยถาวรตามสวนงานได เนื่องจากบริษัทไดใชสินทรัพยถาวรรวมกันในการ
ผลิตสินคาดังกลาว 

 

29. สิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน 
บริษัทยอยของบริษัทไดรับสิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ดังนี้ 
 

รายการ  ชื่อบริษัท  

 วาโกลําพูน วาโกกบินทรบุรี ภัทยากบินทรบุรี 
- บัตรสงเสริม เลขท่ี 1075/2544 1074/2544 1649(1)/2544 
- วันที่ออกบัตร 24 ม.ค. 2544 24 ม.ค. 2544 11 ต.ค. 2544 
- ยกเวนภาษีเงินได 8 ป 1 ก.ค. 2544 -30 มิ.ย. 2552 1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552 1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553 
- ลดหยอนภาษีเงินได 50%    

 ของอัตราปกติ 5 ป 1 ก.ค. 2552 -30 มิ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2552 -31 พ.ค. 2557 1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558 
- ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร 24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546 24 ต.ค. 2544 -11 ต.ค. 2547 

 

ท้ังนี้บริษัทท้ังสามบริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขตาง  ๆตามท่ีกําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
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30. การรายงานรายไดสําหรับผูไดรับการสงเสริม 

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกําหนดวิธีการรายงานรายไดสําหรับผูไดรับการสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 
โดยใหบริษัทแสดงยอดรายไดจากการจําหนายในประเทศ และตางประเทศแยกจากกัน พรอมทั้งแยกเปนสวนที่ไดรับการสงเสริม และไมไดรับการสงเสริม รายการดังกลาว 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  มีดังนี้ 

หนวย : บาท 
งบการเงินรวม 2553  2552 

 กิจการที่ไดรับ  กิจการที่ไมได  รวม  กิจการที่ไดรับ  กิจการที่ไมได  รวม 
 การสงเสริม  รับการสงเสริม    การสงเสริม  รับการสงเสริม   

รายได        
รายไดจากการสงออก - 925,216,130 925,216,130  - 837,228,181 837,228,181 
รายไดจากการขายในประเทศ 1,531,198 2,379,065,999 2,380,597,197  541,229 2,458,312,243 2,458,853,472 

รวมรายไดจากการขาย 1,531,198 3,304,282,129 3,305,813,327  541,229 3,295,540,424 3,296,081,653 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 9,428,647 9,428,647  - 6,361,482 6,361,482 
เงินปนผลรับ - 45,498,624 45,498,624  - 47,155,895 47,155,895 
รายไดอื่น 72,185 200,427,789 200,499,974  92,219 102,696,766 102,788,985 

รวมรายได 1,603,383 3,559,637,189 3,561,240,572  633,448 3,451,754,567 3,452,388,015 
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31. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่อยูในรูปเงินตราตางประเทศ 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่อยูในรูปของเงินตราตางประเทศ โดยบริษัทและบริษัทยอยจะนําเงินรับชําระหนี้ 
คาขายสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราตางประเทศ เพื่อจายคาใชจายและชําระหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทและบริษัทยอยที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ มีดังนี้ 
 

  เงื่อนไขการรับ/ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ จายชําระ จํานวนเงิน 
 วัน ดอลลารสหรัฐ เยน ดอลลารฮองกง ยูโร หยวน รูป  ศรีลังกา บาท 

         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 9,386 1,506,157 4,180 3,835 11,533 5,000 1,051,616 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 1,500,000 - - - 5,742,450 
ลูกหนี้การคา 30-180 612,808 46,572,263 2,975,165 - - - 46,747,525 

  622,194 48,078,420 4,479,345 3,835 11,533 5,000 53,541,591 

เจาหนี้การคา 30 172,397 66,461,055 84,837 245 - - 30,434,993 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 10,087 1,817,884 450 355 13,860 5,000 1,071,975 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 1,500,000 - - - 6,380,550 
ลูกหนี้การคา 30-120 483,304 20,993,273 3,281,436 - - - 37,481,093 

  493,391 22,811,157 4,781,886 355 13,860 5,000 44,933,618 

เจาหนี้การคา 30 470,432 68,554,864 36,554 24,665 - - 42,177,578 
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32. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแต 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 ลาน
บาท เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 ดังนั้น บริษัทจึงไดใชอัตรา
ภาษีรอยละ 25 ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกลาวแลว 
 
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
แสดงภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีตองจายตํ่ากวาอัตราท่ีกําหนดตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทมี
รายไดบางรายการซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินได 

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2554 


