


 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม และงบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินรวมของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวาโก  ้จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงแสดงไวเ้พื่อการเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนั
ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานการตรวจสอบลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2554 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้

ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ
ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ี
กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่า
การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของบริษทั 

ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
เป็นตน้ไป เพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบังบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกลุ  
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ
2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339,969,357 527,883,817 267,961,702 471,660,282
เงินลงทุนชัว่คราว 5 1,224,424,674 836,656,972 1,101,202,927 644,321,450
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 530,507,502 501,375,539 642,060,257 587,247,071
กิจการอ่ืน 19,829,591 18,638,229 13,329,289 14,556,236

550,337,093 520,013,768 655,389,546 601,803,307
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 99,000,000 98,600,000 99,000,000 95,000,000
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน 8 2,500,000 3,200,000 2,500,000 3,200,000
สินคา้คงเหลือ 9 917,422,309 733,104,031 737,829,566 605,480,812
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 10 - 5,325,998 - 1,612,045
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
ภาษีซ้ือรอขอคืน 4,070,847 - 3,562,698 -
วสัดุส้ินเปลือง 18,318,443 19,203,418 13,371,988 14,216,854
รายไดค้า้งรับ 11,108,762 8,164,359 10,835,132 8,065,520
อ่ืนๆ 7,970,735 5,048,762 7,607,320 4,464,753

41,468,787 32,416,539 35,377,138 26,747,127
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,175,122,220 2,757,201,125 2,899,260,879 2,449,825,023

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์ (ต่อ)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 11 6,049,950 5,742,450 6,049,950 5,742,450
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 132,032,600 122,035,600
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 1,947,709,164 2,059,360,534 1,931,539,164 2,043,865,534
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 3.3 , 14 84,366,398 89,226,290 90,648,011 92,003,939
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 742,014,964 668,817,301 596,840,524 544,884,299
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 15,596,135 15,372,150 14,669,477 14,435,926
สิทธิการเช่า - สุทธิ 17 10,070,819 11,280,542 10,070,819 11,280,542
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 18 10,926,408 12,456,664 10,084,689 11,339,689

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,816,733,838 2,862,255,931 2,791,935,234 2,845,587,979
รวมสินทรัพย์ 5,991,856,058 5,619,457,056 5,691,196,113 5,295,413,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2554 2553 2554 2553

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 193,678,286 157,273,909 305,946,003 231,746,268
กิจการอ่ืน 125,901,261 118,976,870 101,124,539 96,103,686

319,579,547 276,250,779 407,070,542 327,849,954
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 56,767,194 53,674,866 34,744,186 44,025,755
โบนสัคา้งจ่าย 153,394,314 113,316,090 108,869,020 80,721,780
คา่ลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย 28 40,723,718 35,982,689 40,723,718 35,982,689
สาํรองเผื่อผลขาดทุนจากสินคา้รับคืน 69,000,000 58,000,000 69,000,000 58,000,000
อ่ืน ๆ 45,981,454 45,734,046 30,965,510 32,908,424

365,866,680 306,707,691 284,302,434 251,638,648
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 685,446,227 582,958,470 691,372,976 579,488,602

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3.2, 20 403,548,076 - 295,172,194 -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 403,548,076 - 295,172,194 -
รวมหน้ีสิน 1,088,994,303 582,958,470 986,545,170 579,488,602

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2554 2553 2554 2553

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 120,000,000 หุน้
มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 120,000,000 หุน้
มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท ชาํระครบแลว้ 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 297,190,000 297,190,000 297,190,000 297,190,000
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
สาํรองทัว่ไป  23 267,448,303 247,401,939 267,448,303 247,401,939

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,477,572,053 3,727,339,309 3,282,959,584 3,409,449,485
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 728,464,940 632,339,996 725,053,056 629,882,976

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,902,675,296 5,036,271,244 4,704,650,943 4,715,924,400
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 186,459 227,342 -            -             

รวมส่วนของเจา้ของ 4,902,861,755 5,036,498,586 4,704,650,943 4,715,924,400
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 5,991,856,058 5,619,457,056 5,691,196,113 5,295,413,002

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 25 3,688,817,879 3,305,813,327 4,015,085,124 3,592,589,810
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,769,255,923) (2,555,863,749) (3,316,899,720) (3,049,929,180)
กาํไรขั้นตน้ 919,561,956 749,949,578 698,185,404 542,660,630
เงินปันผลรับ 53,039,506 45,498,624 206,516,470 196,480,623
รายไดอ่ื้น 26 184,925,535 209,928,621 144,729,389 206,329,060
กาํไรก่อนคา่ใชจ่้าย 1,157,526,997 1,005,376,823 1,049,431,263 945,470,313
คา่ใชจ่้ายในการขาย (63,792,044) (58,316,095) (61,542,033) (55,862,021)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (494,966,219) (441,668,655) (411,976,266) (366,692,268)
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (68,529,378) (61,823,370) (62,229,966) (56,203,563)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนโอนกลบั 13,109,000 5,430,000 13,109,000 5,430,000
คา่ใชจ่้ายอ่ืน (13,389,615) - (14,397,975) -
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 529,958,741 448,998,703 512,394,023 472,142,461
ตน้ทุนทางการเงิน (111) (73) (111) (73)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 529,958,630 448,998,630 512,393,912 472,142,388
ภาษีเงินได ้ 36 (135,968,340) (92,501,304) (96,465,162) (71,215,115)
กําไรสุทธิสําหรับปี 393,990,290 356,497,326 415,928,750 400,927,273

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 393,938,288 356,458,204 - -
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 52,002 39,122 - -

393,990,290 356,497,326 - -

กําไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน บาท 3.28 2.97 3.47 3.34

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก หุ้น 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2554 2553 2554 2553

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 393,990,290 356,497,326 415,928,750 400,927,273

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

มูลคา่ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 96,125,444 82,720,292 95,170,080 82,593,682

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 490,115,734 439,217,618 511,098,830 483,520,955

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 490,063,232 439,178,313  - -

52,502          39,305           - -

490,115,734 439,217,618  - -

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ ทุนที่ออก กาํไรที่ยังไม่เกดิขึน้จาก รวม รวม
และชําระแล้ว การเปลีย่นแปลงมูลค่า ส่วนของบริษัทใหญ่ ส่วนของเจ้าของ

ของหลกัทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 120,000,000 297,190,000 12,000,000 227,941,260 3,570,341,784 549,619,887 4,777,092,931 242,238 4,777,335,169
จ่ายเงินปันผล 23 -               -               -                  -                  (180,000,000) -                              (180,000,000) -          (180,000,000)
สาํรองทัว่ไป 23 -               -               -                  19,460,679 (19,460,679) -                              -                          -          -                     
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -                  -                  -                  -                              -                          (54,201) (54,201)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม -               -               -                  -                  356,458,204 82,720,109 439,178,313 39,305 439,217,618
ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 120,000,000 297,190,000 12,000,000 247,401,939 3,727,339,309 632,339,996 5,036,271,244 227,342 5,036,498,586

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554
    - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 120,000,000 297,190,000 12,000,000 247,401,939 3,727,339,309 632,339,996 5,036,271,244 227,342 5,036,498,586
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 -               -               -                  -                  (383,659,180) -                              (383,659,180) (42,269) (383,701,449)
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 120,000,000 297,190,000 12,000,000 247,401,939 3,343,680,129 632,339,996 4,652,612,064 185,073 4,652,797,137
จ่ายเงินปันผล 23 -               -               -                  -                  (240,000,000) -                              (240,000,000) -          (240,000,000)
สาํรองทัว่ไป 23 -               -               -                  20,046,364 (20,046,364) -                              -                          -          -                     
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -                  -                  -                  -                              -                          (54,116) (54,116)
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ขึ้นจาก
   การลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -               -                  -                  -                  -                              -                          3,000 3,000                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม -               -               -                  -                  393,938,288 96,124,944 490,063,232 52,502 490,115,734
ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 120,000,000 297,190,000 12,000,000 267,448,303 3,477,572,053 728,464,940 4,902,675,296 186,459 4,902,861,755

บริษทั  ไทยวาโก้  จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

จัดสรรแล้วหุ้นสามัญ
ไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนที่เป็นของส่วนเกนิมูลค่า กาํไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนได้เสียที่
ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทั่วไป



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก รวม
และชําระแล้ว ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 120,000,000 297,190,000 12,000,000 227,941,260 3,207,982,891 547,289,294 4,412,403,445
จ่ายเงินปันผล 23 -               -               -             -                 (180,000,000) -                    (180,000,000)
สาํรองทัว่ไป 23 -               -               -             19,460,679 (19,460,679) -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม -               -               -             -                 400,927,273 82,593,682 483,520,955
ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 120,000,000 297,190,000 12,000,000 247,401,939 3,409,449,485 629,882,976 4,715,924,400

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเ้ดิม 120,000,000 297,190,000 12,000,000 247,401,939 3,409,449,485 629,882,976 4,715,924,400
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2 -                     -                     -                   -                       (282,372,287) -                          (282,372,287)
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่ 120,000,000 297,190,000 12,000,000 247,401,939 3,127,077,198 629,882,976 4,433,552,113
จ่ายเงินปันผล 23 -               -               -             -                 (240,000,000) -                    (240,000,000)
สาํรองทัว่ไป 23 -               -               -             20,046,364 (20,046,364) -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม -               -               -             -                 415,928,750 95,170,080 511,098,830
ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 120,000,000 297,190,000 12,000,000 267,448,303 3,282,959,584 725,053,056 4,704,650,943

ของหลกัทรัพย์เผือ่ขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสมส่วนเกนิมูลค่า
ยงัไม่ได้จดัสรร

ทุนสํารองตามกฎหมาย สํารองทัว่ไป
หุ้นสามญั จดัสรรแล้ว

กาํไรทีย่งัไม่เกดิขึน้

หน่วย : บาท

จากการเปลีย่นแปลงมูลค่า

บริษทั  ไทยวาโก้  จํากดั  (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกจิการ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553



2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 529,958,630 448,998,630 512,393,912 472,142,388
รายการปรับปรุง :

คา่เส่ือมราคา 69,812,076 73,220,175 49,179,522 50,789,702
คา่ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 4,993,386 5,496,569 4,753,921 5,221,891
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 531 138,707 -         138,707
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (6,622,223) (103,452,559) (3,942,343) (102,075,246)
กาํไรจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (71,637,385) -         (33,351,338) -         
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 78,507 684,330 78,507 684,330
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (53,039,506) (45,498,624) (206,516,470) (196,480,623)
คา่ตอบแทนจากการไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด -         (1,000,000) -         (1,000,000)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนระยะยาว (โอนกลบั) (13,109,000) (5,430,000) (13,109,000) (5,430,000)
ผลขาดทุนจากสินคา้รับคืน 11,000,000 13,000,000 11,000,000 13,000,000
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 60,714,739 59,643,457 56,996,793 58,339,407
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 13,389,615 (6,351,381) 14,397,976 (5,437,379)
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 47,307,844 -         33,300,694 -         
ดอกเบ้ียรับ (65,455,125) (46,169,158) (62,165,431) (43,559,863)
ดอกเบ้ียจ่าย 111 73 111 73

527,392,200 393,280,219 363,016,854 246,333,387

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่ม) ลด

ลูกหน้ีการคา้ (30,323,325) (66,975,500) (53,586,239) (72,976,045)
สินคา้คงเหลือ (245,033,017) (31,862,339) (189,345,547) (29,655,208)
ภาษีซ้ือรอขอคืน (4,070,847) -         (3,562,698) -         
วสัดุส้ินเปลือง 884,975 516,191 844,866 459,728
รายไดค้า้งรับ 93,876 458,735 (236,558) 179,604
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (891,387) (1,165,168) (3,142,567) (875,836)

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิม (ลด)
เจา้หน้ีการคา้ 43,328,768 16,654,588 79,220,588 (1,103,913)
โบนสัคา้งจ่าย 40,078,224 24,540,829 28,147,240 16,545,738
คา่ลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย 4,741,029 (1,871,614) 4,741,029 (1,871,614)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (464,386) 6,991,158 (4,675,907) 7,534,552
เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (27,461,217) -         (20,500,787) -         
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 308,274,893 340,567,099 200,920,274 164,570,393

จ่ายดอกเบ้ีย (111) (73) (111) (73)
จ่ายภาษีเงินได้ (134,906,598) (74,373,635) (105,746,731) (51,533,899)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 173,368,184 266,193,391 95,173,432 113,036,421

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิ่มข้ึน) (98,873,721) 414,558,265 (169,276,221) 368,775,722
เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินลดลง -         85,000,000 -         85,000,000
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 99,600,000 61,400,000 96,000,000 55,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (100,000,000) (20,000,000) (100,000,000) (20,000,000)
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 950,000 1,400,000 700,000 1,400,000
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (250,000) -         -         -         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -         -         (9,997,000) -         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 189,762,343 114,881,930 189,762,343 114,881,930
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (187,470,307) (582,698,896) (187,470,307) (582,698,896)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด -         21,000,000 -         21,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (70,000,000) (20,000,000) (70,000,000) (20,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป 1,013,000 20,000 1,013,000 -         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (12,705,000) (10,379,300) (12,705,000) (10,109,300)
เงินสดรับจากเงินลงทุนทัว่ไป -         2,250,000 -         2,250,000
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 76,963,383 -         34,963,383 -         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,659,292 107,834,955 6,646,387 105,846,321
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (143,473,471) (52,238,481) (97,521,388) (35,110,331)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -         -         (4,227,300) -         
เงินสดรับจากเงินปันผล 53,039,506 45,498,624 206,516,470 196,480,623
ดอกเบ้ียรับ 62,416,846 42,342,660 59,632,376 39,891,118
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (2,477,392) (2,290,894) (2,522,748) (1,751,925)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (120,845,521) 208,578,863 (58,486,005) 320,855,262

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553



2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั (240,000,000) (180,000,000) (240,000,000) (180,000,000)
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (54,116) (54,201) -         -         
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย 3,000 -         -         -         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (240,051,116) (180,054,201) (240,000,000) (180,000,000)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด (386,007) (46,230) (386,007) (46,230)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (187,914,460) 294,671,823 (203,698,580) 253,845,453
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 527,883,817 233,211,994 471,660,282 217,814,829
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 339,969,357 527,883,817 267,961,702 471,660,282

ข้อมูลเพิม่เติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด 814,915 642,020 728,991 558,569
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย์ 40,154,442 30,241,797 22,232,711 14,101,713
ตัว๋แลกเงินและบตัรเงินฝากท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนด
       ไม่เกิน 3 เดือน 299,000,000 497,000,000 245,000,000 457,000,000

339,969,357 527,883,817 267,961,702 471,660,282

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
เจา้หน้ีคา่เคร่ืองจกัรและเคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
  และอุปกรณ์สาํนกังานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (1,286,024) 2,979,556 735,175 1,423,521
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่
  ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน 96,124,944 82,720,109 95,170,080 82,593,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

บริษทั ไทยวาโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

1. การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัยอ่ย
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ก่การผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้
สาํเร็จรูปโดยมีผลิตภณัฑห์ลกัคือชุดชั้นในสตรี ท่ีตั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษัท ทีต่ั้ง 
  
บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 930/1 ซอยประดู่1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ 

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
  

บริษัทย่อยทางตรง  
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั 173/2 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขาภิบาล 8 

ตาํบลบึง อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
  
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั 121, 121/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ตาํบลนนทรี 

 อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 
  

บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั 99, 99/4 หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ตาํบลป่าสัก 
 อาํเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 51000 

  
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงบางโคล่ 
(จดัตั้งบริษทัในเดือนมกราคม 2554) เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

  
บริษัทย่อยทางอ้อม   

บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั 123, 123/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ตาํบลนนทรี 
 อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 

 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึงอาจ
ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการดาํเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทัไดด้าํเนินงานโดย
ปราศจากความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 

2.1 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง          
“การนาํเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลง
วนัท่ี 22 มกราคม 2544  เร่ืองการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่าง
อยา่งมีสาระสาํคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554  เร่ืองกาํหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

2.2 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน 
การบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

 

2.3 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง   

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใช ้ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานดงักล่าว ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่าจะมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั
ต่องบการเงิน ดงันั้นบริษทัจะตอ้งจดัทาํงบการเงินดว้ยวิธีปรับยอ้นหลงัสาํหรับมาตรฐานการ
บญัชีดงักล่าวเม่ือเร่ิมถือปฏิบติั 

 
2.4 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดย

ไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งกนั  
 

บริษทัย่อย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ถือหุ้นโดยทางตรงและ
ทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของทุนท่ีออก หรือท่ีบริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) สามารถควบคุม
การกาํหนดนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของกิจการได ้

 

บริษทัยอ่ยซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดแ้ก่ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 2554 2553 
 อตัราการ  อตัราการ 
 ถือหุ้นร้อยละ  ถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย   
บริษัทย่อยทางตรง   

บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว.การ์เมนท ์จาํกดั 99.94  99.94 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั 99.99  99.99 
บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั 99.99  99.99 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั  99.97*  - 

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดบับลวิ.การ์เมนท์ จํากดั)    
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั 99.93  99.93 
    

* จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนมกราคม 2554    
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2.5 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ได้

มีการจดัประเภทรายการใหม่ โดยแสดงขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ย
จาํนวน 59,643,457 บาท (บริษทั : 58,339,407 บาท) รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 
ซ่ึงเดิมไดแ้สดงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการใน       
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 
3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัต ิ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทาํและนําเสนองบการเงินน้ี โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 
3.1  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน”  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” มีการเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการใหม่สาํหรับ    
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงนาํมาแสดง
เปรียบเทียบ 

 

3.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชน์
ของพนกังาน” มาใชเ้ป็นคร้ังแรก  (ดูหมายเหตุขอ้ 4.12.2)  ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนบริการใน
อดีตโดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ซ่ึงเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการ
เปล่ียนแปลงท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2554 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพ่ิมข้ึน 383,701,449  282,372,287 
กาํไรสะสมตน้งวดลดลง 383,659,180  282,372,287 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง 42,269           - 
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3.3  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน”  
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” มาใชเ้ป็นคร้ังแรก ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัย่อย
เลือกใชว้ิธีราคาทุนในการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
โดยแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม (ถา้มี) ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัย่อยไดโ้อนท่ีดิน
และอาคารเพ่ือให้เช่าซ่ึงมีราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 และ 2553 จาํนวน 
84,366,398 บาท และ 89,226,290 บาท ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจาํนวน 
90,648,011 บาท และ 92,003,939 บาท ตามลาํดบั ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จากท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 
 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ
กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องในการเปล่ียนมือซ่ึงจะถึงกาํหนดภายในสามเดือน 
 

4.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายจะรับรู้เม่ือสิทธิความเป็นเจา้ของสินคา้ไดโ้อนให้กบัลูกคา้ซ่ึงตามปกติจะ
เกิดข้ึนทนัทีท่ีไดส่้งสินคา้ไปใหลู้กคา้ตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้นั้น 
 

ในกรณีของการขายส่งออก บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง
ขนส่งสินคา้ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจากผูซ้ื้อ 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง  เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีการ
ประกาศจ่าย 
 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง   
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4.3 ลูกหน้ีการคา้ 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกาํหนดข้ึนโดยประมาณจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษทัในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ประกอบกับการ
พิจารณาฐานะการเงินของลูกหน้ีแต่ละรายดว้ย 

 

4.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ผลขาดทุนจากการ         
ลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเน่ืองจากการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บปรับปรุงกบัราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือ 
 

ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ คาํนวณจากค่าวสัดุ ค่าแรงและค่าโสหุย้การผลิต มูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้ประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
จาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 

4.5 เงินลงทุน 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนประเภทหลกัทรัพยหุ์้นทุนท่ีเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใชร้าคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ย
ของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ายติุธรรม
ของพนัธบตัรและหุน้กูค้าํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือล่าสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 
 

หลกัทรัพยเ์พื่อการลงทุนทัว่ไปและตราสารหน้ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายรับรู้ในองคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของเจา้ของ ในกรณีท่ีมีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทนัทีใน        
งบกาํไรขาดทุน 
 

ราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่ายคาํนวณตามวิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
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4.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดินและอาคารเพ่ือใหเ้ช่า  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม (ถา้มี)  
ค่าเส่ือมราคาของอาคารเพื่อใหเ้ช่าคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยเ์ท่ากบั 20 ปี 

  

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคา
คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ค่าปรับปรุงท่ีดิน 20  ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 - 25  ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 5  ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7  ปี 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายประจาํปี หรือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตแลว้แต่
กรณี 

 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมายการคา้ และค่าสมาชิกสโมสรและ
สนามกอลฟ์  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธี
เสน้ตรงตามอายสุญัญาหรืออายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10  ปี 
เคร่ืองหมายการคา้     10  ปี 
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอลฟ์ ตามอายสุญัญา 
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4.9 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าของบริษทั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่า
ของบริษทั กาํหนดตดับญัชีตามอายสุญัญาเช่าโดยวิธีเสน้ตรง 
 

4.10 รายการท่ีเก่ียวกบัเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัแปลงค่ารายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ เม่ือบริษัทรับหรือจ่ายชําระหน้ีบริษัทจะบันทึกกําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดกาํไรขาดทุนนั้น บริษทัแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาท
ตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั้ น บริษัทรับรู้กําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 

4.11 สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากสินคา้รับคืน 
บริษทัไดมี้การตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสินคา้ ในส่วนการขายท่ีมีขอ้ตกลงกบั
ลูกคา้ว่าสามารถคืนไดใ้นกาํหนดเวลาท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลการรับคืน
สินคา้ในอดีต นอกจากนั้นบริษทัยงัไดส้าํรองเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้
ดงักล่าวดว้ย 

 

4.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
4.12.1   กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ี
กาํหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและ
บริษทัยอ่ย และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสม
เขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น 
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4.12.2   ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเพ่ือจ่าย
ให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุ
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยคาํนวณผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าวจาก
ขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณ
การจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตโดยคาํนวณบนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ 
เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายงุานและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัราคิด
ลดท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานอา้งอิง
จากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ี 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเพื่อ
กระจายตน้ทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ในการนํา
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์
ของพนกังานหลงัออกจากงาน โดยการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 
ซ่ึงเป็นไปตามการปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 3.2) 

 

4.13 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยแสดงอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียน
อ่ืนหรือหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  

 

4.14 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดค้าํนวณจากเงินไดท้างภาษีและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามจาํนวนท่ีจ่ายและท่ีไดต้ั้งคา้ง
จ่ายไวส้าํหรับปี 
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4.15 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ของหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ระหว่างปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่าอ่ืน
เพื่อนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 

4.16 ประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย  ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายของปีบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราว ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

เงินฝากประจาํ 540,112,290  399,000,000  485,000,000  250,000,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย – ตราสารทุน 68,109,457  103,669,622  -  60,334,100 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย – ตราสารหน้ี 456,202,927  184,122,462  456,202,927  184,122,462 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 160,000,000  149,864,888  160,000,000  149,864,888 

 1,224,424,674  836,656,972  1,101,202,927  644,321,450 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายระยะสั้นมีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 67,770,601  338,856  -  68,109,457 
ตราสารหนี ้        

- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 308,184,807  113  (256,070)  307,928,850 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,024,402  -  (49,856)  9,974,546 
- หุน้กู ้ 138,784,950  -  (485,419)  138,299,531 
 456,994,159  113  (791,345)  456,202,927 

 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 103,277,031  392,591  -  103,669,622 
ตราสารหนี ้        

- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 159,555,662  -  (780,616)  158,775,046 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,172,229  -  (36,220)  10,136,009 
- หุน้กู ้ 15,250,660  -  (39,253)  15,211,407 
 184,978,551  -  (856,089)  184,122,462 
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หน่วย : บาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารหนี ้        

- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 308,184,807  113  (256,070)  307,928,850 
- พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,024,402  -  (49,856)  9,974,546 
- หุน้กู ้ 138,784,950  -  (485,419)  138,299,531 
 456,994,159  113  (791,345)  456,202,927 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 60,000,000  334,100  -  60,334,100 
ตราสารหนี ้        

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

 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31  ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554      2554 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกาํหนด        
หุน้กู ้ 160,000,000  442,560  (40,306)  160,402,254 
 160,000,000  442,560  (40,306)  160,402,254 

 



- 13 - 
 

 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกาํหนด        
หุน้กู ้ 90,143,889  641,641  -  90,785,530 
ตัว๋แลกเงิน 59,720,999  -  -  59,720,999 
 149,864,888  641,641  -  150,506,529 

 
6. ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553  2554 2553 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 528,891,791  500,502,674  611,201,994  570,632,817 
เกินกาํหนดชาํระ        

ภายใน 3 เดือน 13,262,739  12,786,306  36,157,622  24,524,661 
ระหวา่ง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,829,870  1,321,045  3,677,237  1,242,086 
ระหวา่ง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,038,568  5,403,952  4,038,568  5,403,952 
12 เดือนข้ึนไป 491,756  177,422  491,756  177,422 

รวมลูกหน้ีการคา้ 550,514,724  520,191,399  655,567,177  601,980,938 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (177,631)  (177,631)  (177,631)  (177,631) 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 550,337,093  520,013,768  655,389,546  601,803,307 
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7. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  รับชําระ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2554 

งบการเงนิรวม        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- บริษทั ไหมทอง จาํกดั 3,600,000 - (3,600,000) - 
- บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั 5,000,000 20,000,000 (16,000,000) 9,000,000 
- บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั 90,000,000 80,000,000 (80,000,000) 90,000,000 
รวม 98,600,000 100,000,000 (99,600,000) 99,000,000 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

- บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั 5,000,000 20,000,000 (16,000,000) 9,000,000 
- บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั 90,000,000 80,000,000 (80,000,000) 90,000,000 
รวม 95,000,000 100,000,000 (96,000,000) 99,000,000 

 

บริษทัมีความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวโดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ10 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันดังกล่าวคิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ
ธนาคารบวกอตัราท่ีบริษทักาํหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 อตัราดอกเบ้ีย
ต่อปีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคิดกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวอยูร่ะหวา่งร้อยละ 4.50 ถึง 5.00 ต่อปี (บริษทั 
: ร้อยละ 4.50 ถึง 5.00 ต่อปี) และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 อยูร่ะหว่างร้อยละ 3.25 ถึง 4.50 ต่อปี 
(บริษทั : ร้อยละ 3.25  ถึง 3.50 ต่อปี) 

 
8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นอ่ืนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัแห่งหน่ึงในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม โดยมีอตัราดอกเบ้ีย    
ร้อยละ 6.25 ต่อปี และ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 
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9. สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553  2554 2553 
สินคา้สาํเร็จรูป 395,188,296  360,970,818  395,691,801  355,851,514 
สินคา้ระหวา่งผลิต 205,846,764  172,825,298  153,755,712  123,368,307 
วตัถุดิบ 298,032,095  175,376,758  170,026,899  102,329,834 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 18,355,154  23,931,157  18,355,154  23,931,157 
 917,422,309  733,104,031  737,829,566  605,480,812 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินคา้คงเหลือท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 84.14  ลา้นบาท และ 69.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553 : 95.68 ลา้นบาท และ 
73.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือจากการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 60.71 ลา้นบาท 
และ 57.00  ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 59.64 ลา้นบาท และ 58.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
10. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย 

เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บริษทัไดมี้การทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและ
บริษทัย่อยกบับริษทัแห่งหน่ึง (“ผูซ้ื้อ”) ในราคาประมาณ 183 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บเงินล่วงหน้า
สําหรับค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวแลว้จาํนวน 105 ลา้นบาท เน่ืองจากการรังวดัโฉนดท่ีดินเพื่อ
แบ่งแยกอยูใ่นระหว่างดาํเนินการ บริษทัจึงไดมี้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ดงักล่าว โดยทาํสัญญาเขา้ถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินและสัญญาชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น
กบัผูซ้ื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ผูซ้ื้อเขา้ถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินส่วนหน่ึงของบริษทั โดยกาํหนดราคาค่าท่ีดิน
และค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพยสิ์นเป็นจาํนวนเงินรวม 105 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี  
23 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดท้าํการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินส่วนดงักล่าวให้กบัผูซ้ื้อ โดยถือเอา
เงินรับล่วงหนา้ค่าขายสินทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้เป็นการชาํระราคา บริษทัจึงไดบ้นัทึกกาํไรจากการจาํหน่าย
สินทรัพยส์ําหรับส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีไดโ้อนขายโดยให้มีการถือกรรมสิทธ์ิรวมดงักล่าว
จาํนวน 100.45 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเขา้ถือกรรมสิทธ์ิรวมใน
ท่ีดินดงักล่าว โดยตกลงท่ีจะให้ผูซ้ื้อถือกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทั
ย่อยเพิ่มเติมอีกในภายหลงัสําหรับส่วนท่ีเหลือ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัและบริษทัย่อย 
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จึงได้จดัประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างส่วนท่ีจะโอนต่อไปดงักล่าวเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 5.33 ลา้นบาท และ 1.61 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

 

ต่อมาวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 บริษทัไดท้าํการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดินเพิ่มเติมสาํหรับส่วนท่ี
เหลือให้กบัผูซ้ื้อ และบริษทัไดรั้บชาํระราคาค่าท่ีดินและค่าชดเชยการเลิกใชท้รัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 
17.66 ลา้นบาท และ 18.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงตดับญัชีสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
ขายจาํนวน 1.61 ลา้นบาท และบนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์าํนวน 33.35 ลา้นบาท โดยแสดง
รวมอยูใ่นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  

 

นอกจากน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ตกลงท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารบนท่ีดินดงักล่าวให้กบัผูซ้ื้อ 
และกาํหนดราคาค่าอาคารและค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนเงิน 
37.80 ลา้นบาท และ 4.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินล่วงหนา้สาํหรับค่าอาคารและ
ค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 42 ลา้นบาท ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัยอ่ยไดท้าํหนงัสือยินยอมให้ผูซ้ื้อเขา้ทาํการร้ือถอนทรัพยสิ์นตามท่ีตกลงกนั และ
รับรู้กาํไรจากค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์นจาํนวน 2.42 ลา้นบาท โดยแสดงรวมอยูใ่นรายไดอ่ื้น
ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

 

ต่อมาวนัท่ี 23 กนัยายน  2554 บริษทัยอ่ยไดท้าํการโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารให้กบัผูซ้ื้อ ดงันั้น บริษทัยอ่ย 
จึงไดป้รับปรุงตดับญัชีสินทรัพยที์่ถือไวเ้พื่อขาย และเงินรับล่วงหนา้ค่าขายสินทรัพยถ์าวรภายใต้
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จาํนวน 1.94 ลา้นบาท และ 37.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบนัทึกกาํไรจากการจาํหน่าย
สินทรัพยจ์าํนวน 35.87 ลา้นบาท โดยแสดงรวมอยูใ่นรายไดอื้่นในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

11. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระผูกพนั 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นเงินฝากประจาํประเภทมีกาํหนดระยะเวลา 12 เดือน จาํนวน 1.5 ลา้นเหรียญฮ่องกง ซ่ึง
บริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุ     
ขอ้ 31) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

     หน่วย : บาท 

   สัดส่วนการถือหุ้น งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภทกจิการ ทุนชําระแล้ว ร้อยละ วธีิราคาทุน 

  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
  2554 2553 2554 2553 2554  2553 

บริษัทย่อย        
บริษทั เอสอาร์. ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั ผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป 20,000,000 20,000,000 99.94 99.94 22,037,000 22,037,000 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั ผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,300 49,999,300 
บริษทั วาโกล้าํพนู  จาํกดั ผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,300 

9,997,000 
49,999,300 

- บริษทั โทรา 1010 จาํกดั จาํหน่ายเส้ือผา้
สาํเร็จรูป 

10,000,000 - 99.97 - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย      132,032,600 122,035,600 

 
13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2553  2554 2553 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      
หุน้ทุน      
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 733,276,339 663,478,148 720,376,339 651,253,148 
- บริษทัอ่ืน 374,102,791 318,835,334 374,102,791 318,835,334 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) 
 371,102,791 315,835,334 371,102,791 315,835,334 
ตราสารหน้ี  316,582,745 474,363,763 316,582,745 474,363,763 

รวม 1,420,961,875 1,453,677,245 1,408,061,875 1,441,452,245 
เงินลงทุนทัว่ไป     

หุน้ทุน     
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 285,825,674 287,870,674 285,825,674 287,870,674 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (25,939,942) (39,253,942) (25,939,942) (39,253,942) 

 259,885,732 248,616,732 259,885,732 248,616,732 
- บริษทัอ่ืน 127,426,544 127,426,544 124,156,544  124,156,544 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (28,064,987) (27,859,987) (28,064,987) (27,859,987) 

 99,361,557 99,566,557 96,091,557 96,296,557 
รวม 359,247,289 348,183,289 355,977,289 344,913,289 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด     
หุน้กู ้ 167,500,000 257,500,000 167,500,000 257,500,000 
 167,500,000 257,500,000 167,500,000 257,500,000 

 1,947,709,164 2,059,360,534 1,931,539,164 2,043,865,534 
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13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (หมายเหตุขอ้ 28) 

 
หน่วย : บาท 

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท ประเภท ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม 
 กจิการ ความสัมพนัธ์   ร้อยละ     ร้อยละ    

   2554 2553 2554 2553 2554  2553  2554  2553  2554 2553 2554  2553  2554  2553 
   พนับาท พนับาท               

                        
หลกัทรัพย์เผื่อขาย                        
บริษทั เทก็ซ์ไทล ์เพรสทีจ จาํกดั                        

 (มหาชน) ธุรกิจสิ่งทอ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 108,000  108,000  18.15 16.91 64,615,035  51,365,100  190,108,845  169,852,875  18.15 16.91 64,615,035  51,365,100  190,108,845  169,852,875 
  ถือหุน้เกินกวา่ 10%                      

บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล                        
จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 290,634 290,634 3.92 3.81 144,639,849  130,209,863  490,074,010  451,085,793  3.82 3.71 134,814,849  120,384,863  477,174,010  438,860,793 
  ถือหุน้เกินกวา่ 10%                      

บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลดิ้ง                        
จาํกดั (มหาชน) การลงทุน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 494,034 494,034 0.47 0.45 34,975,209  32,821,579  53,093,484  42,539,480  0.47 0.45 34,975,209  32,821,579  53,093,484  42,539,480 

       รวมหลกัทรัพย์เผือ่ขาย       244,230,093  214,396,542  733,276,339  663,478,148    234,405,093  204,571,542  720,376,339  651,253,148 
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13.1  รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย (ต่อ) (หมายเหตุขอ้ 28) 

หน่วย : บาท 

ชื่อบริษัท ประเภทกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     ร้อยละ  ราคาตามบัญชี*  ราคาตามบัญชี*  เงินปันผลรับ  เงินปันผลรับ 

   2554 2553 2554 2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
   พนับาท พนับาท                  

เงินลงทุนทัว่ไป                       
บริษทั เอส. ที. จี. ซี. จาํกดั วจิยัสิ่งทอ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 2,500 2,500 13.00 13.00  355,812  355,812  355,812  355,812  - - - - 
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั สิ่งทอ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 20,000 20,000 17.80 17.80  3,560,000  3,560,000  3,560,000  3,560,000  356,000  712,000  356,000  712,000 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผลิตเสื้อผา้สาํเร็จรูป ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 30,000 30,000 14.67 14.67  11,611,400  11,611,400  11,611,400  11,611,400  1,980,000  1,760,000  1,980,000  1,760,000 
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จาํกดั ธุรกิจฟอกยอ้ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 324,000 324,000 18.72 18.72  68,854,841  68,854,841  68,854,841  68,854,841  2,426,228  1,516,392  2,426,228  1,516,392 
บริษทั ที.ย.ูซี. อีลาสติก จาํกดั ผลิตยางยดื ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 160,000 160,000 10.75 10.75  10,258,080  10,258,080  10,258,080  10,258,080  1,376,000  1,720,000  1,376,000  1,720,000 
บริษทั ไทยแน็กซิส  จาํกดั ผลิตแถบตรา ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 20,000 20,000 16.46 16.46  2,865,803  2,865,803  2,865,803  2,865,803  362,010  444,285  362,010  444,285 
บริษทั วนี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ธุรกิจขายตรง ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 30,000 10,000 17.90 17.90  14,352,367  10,772,367  14,352,367  10,772,367 537,000  1.074,000  537,000  1.074,000 
บริษทั ราชาอูชิโน  จาํกดั ผลิตผา้ขนหนู ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 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 
บริษทั แชมป์เอช  จาํกดั ผลิตเสื้อผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 40,000 40,000 10.00 10.00  4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  800,000  1,000,000  800,000  1,000,000 
บริษทั ไทยมอนสเตอร์  จาํกดั ผลิตเสื้อผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 20,000 20,000 5.00 5.00  300,000  600,000  300,000  600,000  -  -  -  - 
บริษทั เบล เมซอง (ประเทศไทย)  จาํกดั ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% - 80,000 - 11.63  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์  จาํกดั ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00  27,000,000  27,000,000  27,000,000  27,000,000  2,831,890  -  2,831,890  - 
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั  (ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายสินคา้มอร์แกน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 25,000 25,000 12.00 12.00  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  240,000  300,000  240,000  300,000 
บริษทั ไฟวส์ตาร์ พลสั  จาํกดั ผลิตเสื้อหนงัสัตว ์ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 50,000 50,000 17.00 17.00  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั แฮร์ เซอร์วสิ(ไทย)  จาํกดั ร้านตดัผม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% - 25,000 - 15.00  -  614,000  -  614,000  -  -  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง) ตวัแทนขาย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 8,805 8,805 18.00 18.00  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ศรีราชา บีเอสซี โบวล์ิ่ง  จาํกดั โบวล์ิ่ง ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 47,000 47,000 4.26 4.26  670,000  770,000  670,000  770,000  -  -  -  - 
บริษทั มิตรพฒันา โฮมชอ้ปปิ้ง  จาํกดั ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% - 30,000 - 5.67  -  122,000  -  122,000  -  -  -  - 
บริษทั อินโดนีเซียวาโก ้จาํกดั ผลิตเสื้อผา้สาํเร็จรูป ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 108,472 108,472 6.00 6.00  6,508,176  6,508,176  6,508,176  6,508,176  -  514,434  -  514,434 
บริษทั โดม คอม โพสิต จาํกดั ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต ์ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 90,000 72,500 8.33 10.34  900,000  1,200,000  900,000  1,200,000  -  -  -  - 
บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั สถาบนัการศึกษา ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 56,000 56,000 7.14 7.14  4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000  -  -  -  - 
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จาํกดั สถาบนัสอนการออกแบบ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 25,000 25,000 8.00 8.00  430,000  430,000  430,000  430,000  -  -  -  - 
บริษทั ซนัร้อยแปด จาํกดั คา้ปลีก ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตจกัรเยบ็ผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 88,000 88,000 7.73 7.73  15,393,680  15,393,680  15,393,680  15,393,680  1,700,000  1,700,000  1,700,000  1,700,000 
บริษทั เอราวณัสิ่งทอ จาํกดั ปั่นดา้ยและทอผา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 181,832 181,832 15.18 15.18  63,853,163  63,853,163  63,853,163  63,853,163  827,916  -  827,916  - 
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จาํกดั ผลิตและส่งออกถุงเทา้ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 143,200 102,300 12.22 12.22  15,000,000 

3,300,000 
 10,000,000 

- 
 15,000,000 

3,300,000 
 10,000,000 

- 
 625,000 

- 
 - 

- 
 625,000 

- 
 - 

- บริษทั ฟูจิคซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํหน่ายเส้นดา้ย ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 30,000 - 11.00 -         
บริษทั  ไดโอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่ายเมล็ดกาแฟ ใบชา ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัถือหุน้เกินกวา่ 10% 7,500 - 5.50 -  825,000  -  825,000  -  -  -  -  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป        259,885,732  248,616,732  259,885,732  248,616,732  14,786,844  11,465,911  14,786,844  11,465,911 

* สุทธิจากค่าเผือ่การด้อยค่า 
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13.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน ประกอบดว้ย 
 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553  2554 2553 

     กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน      
- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    347,385  6,351,381  (660,976)  5,437,379 
- เงินลงทุนทัว่ไป (13,737,000)  -  (13,737,000)  - 

     รวมกาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน (13,389,615)  6,351,381  (14,397,976)  5,437,379 

 
13.3 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายระยะสั้นและระยะยาว ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554 2553  2554 2553 

     ยอดตน้ปี   632,339,996  549,619,887  629,882,976  547,289,294 
     เพ่ิมข้ึน  96,124,944  82,720,109  95,170,080  82,593,682 
     ยอดปลายปี 728,464,940  632,339,996  725,053,056  629,882,976 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายระยะยาว มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 

 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย        
หลกัทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 244,230,093  489,046,246  -  733,276,339 
- กิจการอ่ืน 133,427,115  241,820,731  (4,145,055)  371,102,791 
              รวม 377,657,208  730,866,977  (4,145,055)  1,104,379,130 
ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 317,385,380  630,020  (1,432,655)  316,582,745 
              รวม 317,385,380  630,020  (1,432,655)  316,582,745 

 695,042,588  731,496,997  (5,577,710)  1,420,961,875 
 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 

  ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
  2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย         
หลกัทรัพย์หุ้นทุน         

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  214,396,542  449,081,606  -  663,478,148 
- กิจการอ่ืน  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 
ตราสารหนี ้         

- หุน้กู ้  402,902,017  480,732  (1,640,793)  401,741,956 
- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  63,070,990 

10,075,617 
 - 

- 
 (441,877) 

(82,923) 
 62,629,113 

9,992,694 - พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์     
                         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 

 



 
- 22 - 

 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   
  31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
  2554      2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย         
หลกัทรัพย์หุ้นทุน         

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  234,405,093  485,971,246  -  720,376,339 
- กิจการอ่ืน  133,427,115  241,820,731       (4,145,055)  371,102,791 

               รวม  367,832,208  727,791,977  (4,145,055)  1,091,479,130 
ตราสารหนี ้         

- หุน้กู ้  317,385,380  630,020  (1,432,655)  316,582,745 
รวม  317,385,380  630,020  (1,432,655)  316,582,745 
  685,217,588  728,421,997  (5,577,710)  1,408,061,875 

 
หน่วย : บาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ทีย่งัไม่เกดิขึน้   

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย    
หลกัทรัพย์หุ้นทุน    

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  204,571,542  446,681,606  -  651,253,148 
- กิจการอ่ืน  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 
ตราสารหนี ้         

- หุน้กู ้  402,902,017  480,732  (1,640,793)  401,741,956 
- พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  63,070,990 

10,075,617 
 - 

- 
 (441,877) 

(82,923) 
 62,629,113 

9,992,694 - พนัธบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์     
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 
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13.4 ระยะเวลาท่ีจะครบกาํหนดของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนดชาํระของตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
กาํหนดมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
    1 ปี - 5 ปี 147,500,000  237,500,000  147,500,000  237,500,000 
เกิน 5 ปี 20,000,000 20,000,000  20,000,000  20,000,000 
รวม 167,500,000  257,500,000  167,500,000  257,500,000 

 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554      2554 

                         ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
                             หุน้กู ้ 167,500,000  1,613,890  (315,436)  168,798,454 

 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาทุน/  กาํไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุตธิรรม 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้  ทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2553 

                        ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบกาํหนด        
                            หุน้กู ้ 257,500,000  4,012,945  (242,498)  261,270,447 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2553        2554 

ราคาทุน      
ท่ีดิน 30,837,512 - -  - 30,837,512 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 101,284,381  - -  (276,401) 101,007,980 

รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 132,121,893  - - (276,401) 131,845,492 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (42,895,603) (4,773,827) - 190,336  (47,479,094) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (42,895,603) (4,773,827) - 190,336  (47,479,094) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 89,226,290 (4,773,827)  - (86,065)  84,366,398 

      
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
ท่ีดิน 31,539,396 - (701,884)  - 30,837,512 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 101,284,381  - -  - 101,284,381 

รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 132,823,777  - (701,884) - 132,121,893 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (38,030,457) (4,865,146) - -  (42,895,603) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (38,030,457) (4,865,146) - -  (42,895,603) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิ 94,793,320 (4,865,146)  (701,884) -  89,226,290 

      
     ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุด 
           วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
 

       

     2554        4,773,827 

     2553        4,865,146 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2553        2554 

ราคาทุน      
ท่ีดิน 32,891,823 - -  - 32,891,823 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 123,349,381  - -  (1,826,401) 121,522,980 

รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 156,241,204  - - (1,826,401) 154,414,803 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (64,237,265) (5,497,162) - 1,740,335  (67,994,092) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (64,237,265) (5,497,162) - 1,740,335  (67,994,092) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง - 4,227,300  - -  4,227,300 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน– สุทธิ 92,003,939 (1,269,862)  - (86,066)  90,648,011 

      
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 37,242,601 - (2,738,750)  (1,612,028) 32,891,823 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 140,704,395  - (17,355,014)  -  123,349,381 

รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 177,946,996  - (20,093,764) (1,612,028) 156,241,204 
          
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (75,189,820)  (6,139,104) 17,091,659 -  (64,237,265) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (75,189,820)  (6,139,104) 17,091,659 -  (64,237,265) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน– สุทธิ 102,757,176 (6,139,104)  (3,002,105) (1,612,028)  92,003,939 

         
      ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุด 
           วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
 

       

     2554        5,497,162 

     2553        6,139,104 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีดงัน้ี 
      หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
ท่ีดิน 30,837,512  109,216,800  32,891,823  184,228,000 
อาคาร 53,528,886 114,939,400  57,756,188  138,552,600 

 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึง โดยใชว้ิธี
วิเคราะห์มูลค่าจากตน้ทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
 
รายการท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 
      หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,876,200     12,767,218   12,469,600  15,212,818 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก       
   อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงก่อให ้
   เกิดรายไดค้่าเช่าสาํหรับปี  4,998,612 

 
5,243,561  

 
5,947,567 

 
4,454,254 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2553        2554 

ราคาทุน      
ท่ีดิน 398,457,211 40,370,363 -  - 438,827,574 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 3,687,081 49,500 -  - 3,736,581 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 350,487,538  - -  22,671,401 373,158,939 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 441,630,678  7,686,678 (8,847,495) 21,432,646 461,902,507 
เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 903,907,287  15,691,995 (34,922,115) 26,061,518 910,738,685 
ยานพาหนะ 53,286,028  4,927,569 (9,097,813) - 49,115,784 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,151,455,823  68,726,105 (52,867,423) 70,165,565 2,237,480,070 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (986,752) (77,719) - -  (1,064,471) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (241,078,714) (14,871,709) - (190,336)  (256,140,759) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (377,372,823) (22,232,714)  7,282,418 -  (392,323,119) 
เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (853,149,747) (23,651,976)  33,938,603 -  (842,863,120) 
ยานพาหนะ (39,373,425) (4,204,131)  7,897,212 -  (35,680,344) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,511,961,461) (65,038,249)  49,118,233 (190,336)  (1,528,071,813) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ        
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 29,322,939  73,461,342 (288,410)  (69,889,164)  32,606,707 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 668,817,301 77,149,198  (4,037,600) 86,065  742,014,964 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
ท่ีดิน 402,106,105 - (2,036,866)  (1,612,028) 398,457,211 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 5,233,079 - (1,386,776)  (159,222) 3,687,081 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 379,431,662  - (17,355,014)  (11,589,110) 350,487,538 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 450,953,684  4,926,057 (5,578,955) (8,670,108) 441,630,678 
เคร่ืองจกัร 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 อาคารและอุปกรณ์  2,183,005,518  25,128,253 (38,356,379) (18,321,569) 2,151,455,823 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (2,456,885) (75,860) 1,386,774 159,219  (986,752) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (252,921,737) (15,421,257) 17,091,659 10,172,621  (241,078,714) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (374,204,619) (23,440,294)  5,147,180 15,124,910  (377,372,823) 
เคร่ืองจกัร 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) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,503,679,407) (68,355,029)  34,616,225 25,456,750  (1,511,961,461) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ        
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 11,773,399  30,089,784 (79,065)  (12,461,179)  29,322,939 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 691,099,510 (13,136,992)  (3,819,219) (5,325,998)  668,817,301 

      
      ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุด 
           วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
 

       

     2554        65,038,249 

     2553        68,355,029 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2553        2554 

ราคาทุน      
ท่ีดิน 359,952,905 40,370,363 -  - 400,323,268 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 2,237,838 - -  - 2,237,838 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 182,556,716  - -  9,191,401 191,748,117 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 305,548,420  6,522,403 (6,310,669) 4,919,498 310,679,652 
เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 536,274,559  13,524,066 (18,979,674) 13,489,535 544,308,486 
ยานพาหนะ 39,840,537  4,487,354 (6,368,836) - 37,959,055 

รวมท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,426,410,975  64,904,186 (31,659,179) 27,600,434 1,487,256,416 
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (986,752) (75,859) - -  (1,062,611) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (113,411,682) (6,886,585) - (1,740,335)  (122,038,602) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน (250,662,860) (17,852,151)  4,860,982 -  (263,654,029) 
เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (499,225,888) (16,080,187)  17,997,331 -  (497,308,744) 
ยานพาหนะ (30,136,518) (2,787,578)  6,113,285 -  (26,810,811) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (894,423,700) (43,682,360)  28,971,598 (1,740,335)  (910,874,797) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ        
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 12,897,024  33,352,377 (16,463)  (25,774,033)  20,458,905 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 544,884,299 54,574,203  (2,704,044) 86,066  596,840,524 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 359,952,905 - - - 359,952,905 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 3,783,836 - (1,386,776) (159,222)  2,237,838 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 182,556,716  - - -  182,556,716 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 300,799,400  3,542,766 (3,573,932)  4,780,186 305,548,420 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 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 อาคารและอุปกรณ์  1,412,381,880  20,263,306  (10,987,847)  4,753,636 1,426,410,975 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (2,456,885)  (75,860) 1,386,774 159,219  (986,752) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (106,763,624)  (6,648,058) - -  (113,411,682) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน (237,466,578)  (17,913,334)  3,153,588 1,563,464  (250,662,860) 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (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) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (861,575,955)  (44,650,598)  10,080,170 1,722,683  (894,423,700) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ          

เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 3,102,814  16,270,546  -  (6,476,336) 12,897,024 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 553,908,739 (8,116,746)  (907,677)  (17)  544,884,299 
         

      ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุด 
          วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
 

       

     2554        43,682,360 

     2553        44,650,598 
 

ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนประมาณ 1,218.65 ลา้นบาท และ  1,193.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(บริษทั: 769.88 ลา้นบาท และ 722.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดโ้อนท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยราคาตามบญัชีจาํนวน 5.33 
ลา้นบาท และ 1.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2553 บริษทัมีการทาํสัญญาจะซ้ือ
จะขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวกบับริษทัแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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16.   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2553        2554 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 33,721,417 3,707,771 -  - 37,429,188 
อ่ืนๆ 4,355,620  17,450 -  15,336 4,388,406 

รวม 38,077,037  3,725,221  -  15,336 41,817,594 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (22,357,463)  (3,433,451) - -  (25,790,914) 
อ่ืนๆ (2,510,176)  (350,212)  -  -  (2,860,388) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (24,867,639)  (3,783,663)  -  -  (28,651,302) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งโอน 2,162,752  282,427 -  (15,336)  2,429,843 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 15,372,150       15,596,135 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,276,976       3,783,663 
 

หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 31,778,854 1,942,563 -  - 33,721,417 
อ่ืนๆ 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 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (18,475,227)  (3,882,236) - -  (22,357,463) 
อ่ืนๆ (2,231,448)  (394,740)  116,012  -  (2,510,176) 

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,846,066       4,276,976 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2553        2554 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 31,577,385 3,477,873 -  - 35,055,258 
อ่ืนๆ 4,355,620  17,450 -  15,336 4,388,406 

รวม 35,933,005  3,495,323  -  15,336 39,443,664 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21,149,657)  (3,193,986) - -  (24,343,643) 
อ่ืนๆ (2,510,175) (350,212)  -  -  (2,860,387) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (23,659,832) (3,544,198)  -  -  (27,204,030) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งโอน 2,162,753  282,426 -  (15,336)  2,429,843 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 14,435,926       14,669,477 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,002,298       3,544,198 
 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อืน่ๆ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่        ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2552        2553 

ราคาทุน      
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30,105,312 1,472,073 -  - 31,577,385 
อ่ืนๆ 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 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (17,542,099)  (3,607,558) - -  (21,149,657) 
อ่ืนๆ (2,231,447) (394,740)  116,012  -  (2,510,175) 

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

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,613,935       4,002,298 
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17.  สิทธิการเช่า - สุทธิ 

สิทธิการเช่า - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่       ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2553       2554 

สิทธิการเช่า      
ราคาทุน 33,754,000 -  -  33,754,000 

    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (22,473,458)  (1,209,723)  -  (23,683,181) 
สิทธิการเช่า – สุทธิ 11,280,542 (1,209,723)  - 10,070,819 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,219,593     1,209,723 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่       ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2552       2553 

สิทธิการเช่า      
ราคาทุน 34,014,000 -          (260,000)  33,754,000 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (21,513,864)             (1,219,593)          259,999  (22,473,458) 
สิทธิการเช่า – สุทธิ 12,500,136             (1,219,593)                     (1) 11,280,542 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,218,390     1,219,593 

 
18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เงินประกนัค่าเช่าท่ีดินและยานพาหนะแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินมดัจาํอ่ืน  
 
 
 
 



 
- 34 - 

 

 
19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืชนิดไม่มีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,116.90  1,116.90 970.90 970.90 

 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวกาํหนดอตัราดอกเบ้ียต่อปี
เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชีท่ีธนาคารคิดกบัลูกคา้ชั้นดี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัไม่มียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 
 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ี     
กาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 
จาํนวนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มี
ดงัน้ี 

            หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  32,802,683  22,796,445 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  14,505,161  10,504,249 

รวม  47,307,844  33,300,694 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 มีดงัน้ี 

            หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา -  - 
บวก ปรับปรุงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี    
            (ดูหมายเหตุขอ้ 3.2) 383,701,449  282,372,287 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา – หลงัปรับปรุง 383,701,449  282,372,287 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 32,802,683  22,796,445 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 14,505,161  10,504,249 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (27,461,217)  (20,500,787) 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป 403,548,076  295,172,194 
 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการ
หน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    อตัราคิดลด 3.72% - 4.23%     3.72% 
    อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 2.42% - 5.00%      2.42% - 5.00% 
    สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) 
  

- พนกังานรายเดือน 1% - 22%     1% - 14% 
- พนกังานรายวนั 1% - 78%     3% - 50% 
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21. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมี
จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีห้ามมิให้นําไปจ่ายเป็น           
เงินปันผล 

 

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิอย่างนอ้ยร้อยละ 5 
เป็นสํารองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสํารองตามกฎหมายจะมีจาํนวนเท่ากับ 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 และ 2553 สาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนแลว้ 

 

22. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน  
 

บริษทัมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการให้มีระดบัทุนเพียงพอ
สาํหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านั้น 

 
23. เงินปันผลและสํารองทัว่ไป 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีมติใหจ่้ายเงินปันผลและจดัสรรสาํรองทัว่ไปดงัน้ี 
 

 ปี 2554 ปี 2553 

ช่ือบริษทั วนัทีป่ระชุม อตัราหุ้นละ จํานวนเงินรวม สํารองทัว่ไป วนัทีป่ระชุม อตัราหุ้นละ จํานวนเงินรวม สํารองทัว่ไป 
 สามญัผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) สามญัผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 25 เม.ย. 2.00 240.00 20.05 26 เม.ย. 1.50 180.00 19.46 
บริษทั  เอสอาร์. ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั 28 เม.ย. 400.00 80.00 - 29 เม.ย. 400.00 80.00 2.87 
บริษทั  วาโกก้บินทร์บุรี  จาํกดั 28 เม.ย. 81.00 40.50 - 29 เม.ย. 78.00 39.00 1.80 
บริษทั  วาโกล้าํพนู จาํกดั 28 เม.ย. 67.00 33.50 - 29 เม.ย. 65.00 32.50 1.47 
บริษทั  ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั 28 เม.ย. 180.00 36.00 - 29 เม.ย. 200.00 40.00 1.92 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2554 และ 2553 เป็นการจดัสรรกาํไรของปี 2553 และ 2552 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม 
2554 และ 2553 ตามลาํดบั 

 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัสรรกาํไรสะสมส่วนหน่ึงเป็นสํารองทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิไดร้ะบุวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะ 
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24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหน่ึงและ
บริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึง กองทุนดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินสมทบของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายมีจาํนวน 16.93 ลา้นบาท และ 16.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั (บริษทั: 11.27 ลา้นบาท และ 10.81 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

25. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม รายได้จากการขายสินคา้และการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อย 
ประกอบดว้ย 
           หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
   รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,645,735,493  3,270,497,619  4,009,130,757 3,588,451,597 
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 43,082,386 35,315,708  5,954,367  4,138,213 
     รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 3,688,817,879 3,305,813,327  4,015,085,124  3,592,589,810 

 

26. รายได้อืน่ 
รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 
ดอกเบ้ียรับ 65,455,125  46,169,158 62,165,431  43,559,863 
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ 15,241,717  20,594,480 20,479,720  22,496,380 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,119,911  9,428,647 4,824,952  9,428,877 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 78,740,965  103,452,559 37,293,681  102,075,246 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน               -  6,351,381               -  5,437,379 
รายไดอ่ื้น 21,367,817  23,932,396 19,965,605  23,331,315 
 184,925,535  209,928,621 144,729,389  206,329,060 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (67,238,944)  6,816,584  (70,227,692)  (1,309,967) 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 26,200,239  64,023,169  1,324,677,725  1,193,588,918 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 1,646,000,232  1,483,452,204  1,327,964,478  1,220,999,035 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,271,639,916  1,124,333,618  843,018,205  755,046,176 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 74,805,462  78,716,744  53,933,443  56,011,593 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 60,714,739  59,643,457  56,996,793  58,339,407 
ค่าลิขสิทธ์ิ 41,241,728  36,516,747  41,241,728  36,516,747 
ค่าสาธารณูปโภค 47,688,829  48,389,518  30,286,717  30,668,166 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 68,529,378  61,823,370  62,229,966  56,203,563 

 
28. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทั บริษทัซ้ือสินคา้จากบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ้ือและขาย
วตัถุดิบส่วนใหญ่กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และให้บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย งบการเงิน
แสดงถึงผลของรายการดงักล่าวตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554  2553  2554  2553 

ลูกหนีก้ารค้า       
บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 366               343  366  343 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้อเมริกา บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ใหญ่ 20                 14  20  14 
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 35                 18  35  18 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 3                 10  3  10 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 73                 93  73  93 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  51  45 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  16  16 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  24  9 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  20  18 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  12  - 
อ่ืนๆ  34                 23  22  21 

รวมลูกหน้ีการคา้  531               501  642  587 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2554  2553  2554  2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  99                 99  99                  95 
(ดูหมายเหตุขอ้ 7)         

เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการที่เกีย่วข้องกนั         
- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 13.1)  733               663  720                  651 
- เงินลงทุนทัว่ไป (ดูหมายเหตุขอ้ 13.1)  260               249  260                  249 

 
เจ้าหนีก้ารค้า 

        

บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 125               85  83  56 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  78  51 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  32  27 
บริษทั วาโก ้ลาํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  28  22 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  33  22 
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 41               34  25 19 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%      
บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 6                4  5 2 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%      
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 1              13  1 13 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 8              13  8 13 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%      
อ่ืนๆ  13                8  13 7 

รวมเจา้หน้ีการคา้  194            157  306 232 

       
ค่าลขิสิทธ์ิค้างจ่าย       

บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 41              36  41 36 
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รายการคา้ท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม          งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

             2554              2553               2554              2553 

ขายวตัถุดบิและสินค้าสําเร็จรูป        
บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 2,254  1,956  2,254  1,956 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้อเมริกา บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ใหญ่ 326  350  326  350 
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 693  534  693  534 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 12  32  12  32 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 153  193  153  193 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว.การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  183  171 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  52  70 
บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  73  46 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  90  65 
บริษทั โทรา 1010 จาํกดั บริษทัยอ่ย  -   -  20  - 
อ่ืนๆ  113  92  86  88 

รวมขายวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  3,551  3,157  3,942  3,505 

ซ้ือวตัถุดบิและสินค้าสําเร็จรูป        
บริษทั เทก็ซ์ไทล ์เพรสทีจ จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 400  295  268  194 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 142  160  142  160 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 161  131  161  131 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 222  194  116  129 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 45  37  29  24 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว.การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  503  482 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  273  227 
บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  228  200 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  292  246 
อ่ืนๆ  59  45  50  38 

รวมซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  1,029  862  2,062  1,831 

รายได้รับจ้างทําของและค่าเช่ารับ        
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 5  5  5  5 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั ไทยกลุแซ่ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 13  13  - - 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%        
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  7  3 
อ่ืนๆ  14  15  11  13 

รวมรายไดรั้บจา้งทาํของและค่าเช่ารับ  32  33  23  21 



 
- 41 - 

 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม          งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

             2554              2553               2554              2553 

ค่าจ้างทําของและค่าเช่าจ่าย         
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 23  21  23  21 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10%       
บริษทั วาโกล้าํพนู จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  -  1 
บริษทั เอสอาร์.ดบับลิว. การ์เมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -    13   
อ่ืนๆ  11  14  11  15 

รวมค่าจา้งทาํของและค่าเช่าจ่าย  34  35  47  37 

ค่าลขิสิทธ์ิ         
บริษทั วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 41  36  41  36 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 4  3  4  3 
 ถือหุน้เกินกวา่ 10% 

 
       

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  66  62  61  56 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  3  -  1  - 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  69  62  62  56 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยขายสินคา้สาํเร็จรูปให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ี
คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป  
 

บริษทัขายวตัถุดิบใหก้บับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาทุนบวกดว้ยกาํไรตามท่ีไดต้กลงกนั  
 

บริษทัซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูปจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีซ้ือจาก 
ผูข้ายทัว่ไป 
 

บริษทัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ โดยคาํนวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 
 

บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 

29. สัญญาความช่วยเหลอืทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2542 บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกบับริษทั วาโก ้
คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้และรับความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคการผลิตสาํหรับผลิตภณัฑต์ามท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าสิทธิในอตัราร้อยละ 2 ของ
ยอดขายสุทธิของผลิตภณัฑด์งักล่าว สัญญาดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2547 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และต่ออายไุดอี้ก 5 ปี ทั้งน้ีในปี 2552 บริษทัไดต่้ออายสุัญญาดงักล่าว
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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30. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการท่ี
ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัอาจมี
ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือเน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัโดยส่วนใหญ่คือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั อยา่งไรกต็าม บริษทัไม่เคยเกิดความเสียหายเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของ
ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบริษทัคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุล มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ซ่ึงบนัทึก 
ในงบดุลถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

 

30.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานแก่บริษทัในงวดปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป อยา่งไรก็ตามผลกระทบ
จากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระสาํคญัต่อบริษทั เน่ืองจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ของบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และบริษทัไม่มีรายการเงินกูย้มืท่ีมีสาระสาํคญั 

 

30.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่บริษทัในงวดปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป 
 

บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อลด
ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนโดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ จาํนวนเงินของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เม่ือไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระจะหกัลา้งกบัมูลค่าท่ีเปล่ียนไปของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 
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มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2554 

 จํานวนเงนิตามสัญญาไม่เกนิ 1 ปี มูลค่ายุตธิรรม 

 สกุลเงนิต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ (หนีสิ้น) 

สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า    
- สัญญาขาย USD538,677 16,917,507 (260,737) 

 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2553 

 จํานวนเงนิตามสัญญาไม่เกนิ 1 ปี มูลค่ายุตธิรรม 

 สกุลเงนิต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ (หนีสิ้น) 

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

 

30.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น และ
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัมีมูลค่ายติุธรรมเท่ากบัราคาตามบญัชีโดยประมาณ 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด สําหรับเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายติุธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset 
value) มูลค่ายติุธรรมของพนัธบตัรและหุน้กูค้าํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือล่าสุดของ
สมาคมตราสารหน้ีไทย 
 

เจา้หน้ีการคา้ ราคาตามบญัชีมีจาํนวนเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัท่ีแตกต่างไป
จากมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในหุน้กู ้    

- 2554 327,500,000  329,200,708 
- 2553 347,643,889    352,055,977 

 
31. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้าและภาระผูกพนั 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 
   หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัให ้     

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 6.05 5.74 6.05 5.74 
- บริษทัอ่ืน - 3.00 - 3.00 

   การใหธ้นาคารคํ้าประกนัแทนบริษทั 23.05 19.53 21.05 17.53 

 
32. ข้อมูลเกีย่วกบัการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ไดด้งัต่อไปน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงนิรวม   

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

รายไดจ้ากการขายสินคา้         
และการใหบ้ริการ 2,601.80 2,380.60 1,087.02  925.21  3,688,82  3,305.81 

ผลได ้(เสีย) ตามส่วนงาน 269.36 222.88 22.91  (34.74)  292.27  188.14 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ของบริษทั            

ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (0.28)  5.43 
เงินปันผลรับ         53.04  45.50 
รายไดอ่ื้น         184.93  209.93 
ภาษีเงินได ้         (135.97)  (92.50) 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ            

           ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม         (0.05)  (0.04) 
กาํไรสุทธิ         393.94  356.46 
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หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

รายไดจ้ากการขายสินคา้         
และการใหบ้ริการ 2,950.89 2,667.37 1,064.20 925.22  4,015.09  3,592.59 

ผลได ้(เสีย) ตามส่วนงาน 128.58 94.94 33.86 (31.03)  162.44  63.91 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ของบริษทั            

ท่ีไม่ไดปั้นส่วน         (1.29)  5.43 
เงินปันผลรับ         206.52  196.48 
รายไดอ่ื้น         144.73  206.33 
ภาษีเงินได ้         (96.47)  (71.22) 
กาํไรสุทธิ         415.93  400.93 

 

อน่ึงบริษทัไม่สามารถแยกสินทรัพยถ์าวรตามส่วนงานได ้เน่ืองจากบริษทัไดใ้ชสิ้นทรัพยถ์าวรร่วมกนัในการผลิต
สินคา้ดงักล่าว 

 
33. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ดงัน้ี 
 

รายการ  ช่ือบริษทั  

 วาโก้ลาํพูน วาโก้กบนิทร์บุรี ภัทยากบนิทร์บุรี 
- บตัรส่งเสริม เลขท่ี 1075/2544 1074/2544 1649(1)/2544 
- วนัท่ีออกบตัร 24 ม.ค. 2544 24 ม.ค. 2544 11 ต.ค. 2544 
- ยกเวน้ภาษีเงินได ้8 ปี 1 ก.ค. 2544 -30 มิ.ย. 2552 1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552 1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553 
- ลดหยอ่นภาษีเงินได ้50%    

 ของอตัราปกติ 5 ปี 1 ก.ค. 2552 -30 มิ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2552 -31 พ.ค. 2557 1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558 
- ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546 24 ต.ค. 2544 -11 ต.ค. 2547 

 

ทั้งน้ีบริษทัทั้งสามบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขต่าง  ๆตามท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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34. การรายงานรายได้สําหรับผู้ได้รับการส่งเสริม 

ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกาํหนดวิธีการรายงานรายไดส้าํหรับผูไ้ดร้ับการส่งเสริมการลงทุน ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2541 
โดยใหบ้ริษทัแสดงยอดรายไดจ้ากการจาํหน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ไดร้ับการส่งเสริม และไม่ไดร้ับการส่งเสริม รายการดงักล่าว 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  มีดงันี้ 
 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 2554  2553 

 กจิการทีไ่ด้รับ  กจิการทีไ่ม่ได้  รวม  กจิการทีไ่ด้รับ  กจิการทีไ่ม่ได้  รวม 
 การส่งเสริม  รับการส่งเสริม    การส่งเสริม  รับการส่งเสริม   

รายได ้        
รายไดจ้ากการส่งออก -  1,064,199,824  1,064,199,824  -  925,216,130  925,216,130 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ -  2,624,618,055  2,624,618,055  1,531,198  2,379,065,999  2,380,597,197 

รวมรายไดจ้ากการขาย -  3,688,817,879  3,688,817,879  1,531,198  3,304,282,129  3,305,813,327 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน -  4,119,911  4,119,911  -  9,428,647  9,428,647 
เงินปันผลรับ -  53,039,506  53,039,506  -  45,498,624  45,498,624 
รายไดอ้ื่น 77,064  180,728,560  180,805,624  72,185  200,427,789  200,499,974 

รวมรายได ้ 77,064  3,926,705,856  3,926,782,920  1,603,383  3,559,637,189  3,561,240,572 
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35. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสําหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทีอ่ยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี้สินที่อยูใ่นรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทัและบริษทัย่อยจะนาํเงินรับชาํระหนี้ 
ค่าขายสินคา้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใชจ้่ายและชาํระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการสินทรัพยแ์ละหนี้สินของบริษทัและบริษทัยอ่ยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสาํคญั มีดงันี้ 
 

 

 เงื่อนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รายการ จ่ายชําระ จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 วนั ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน รูปี  ศรีลงักา บาท ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน รูปี  ศรีลงักา บาท 

               
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2554              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 10,802 344,345 17,640 4,120 18,512 - 808,117 10,802 344,345 17,640 4,120 18,512 - 808,117 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 1,500,000 - - - 6,049,950 - - 1,500,000 - - - 6,049,950 
ลูกหนี้การคา้ 30-180 719,131 101,816,429 4,155,572 - - - 80,297,053 719,131 81,644,126 4,155,572 - - - 72,303,011 

  729,933 102,160,774 5,673,212 4,120 18,512 - 87,155,120 729,933 81,988,471 5,673,212 4,120 18,512 - 79,161,078 

เจา้หนี้การคา้ 30 268,538 29,665,718    - 10,194 - - 21,203,798 268,538 29,665,718 - 10,194 - - 21,203,798 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 9,386 1,506,157 4,180 3,835 11,533 5,000 1,051,616 9,386 1,506,157 4,180 3,835 11,533 5,000 1,051,616 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 1,500,000 - - - 5,742,450 - - 1,500,000 - - -     5,742,450 
ลูกหนี้การคา้ 30-180 612,808 46,572,263 2,975,165 - - - 46,747,525 612,808 46,572,263 2,975,165 - - - 46,747,525 

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

เจา้หนี้การคา้ 30 172,397 66,461,055 84,837 245 - - 30,434,993 172,397 66,461,055 84,837 245 - - 30,434,993 
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36. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหล้ดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิส่วนท่ีไม่เกิน 
300 ลา้นบาท สาํหรับปี 2551 - 2553 ดงันั้นบริษทัจึงไดใ้ชอ้ตัราภาษีร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิส่วนท่ี
ไม่เกิน 300 ลา้นบาท ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
แสดงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีตอ้งจ่ายตํ่ากว่าอตัราท่ีกาํหนดตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากบริษทัมี
รายไดบ้างรายการซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

 
37. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2555 
 


