


 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ          
งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ       
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ                 
เฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ                   
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

                                      "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"                                  "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,547 41,859 11,544 14,762

เงินลงทุนชั่วคราว 4 414,088 383,947 325,849 276,232

ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อ่ืน 5 672,681 631,715 791,245 737,970

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 99,000 99,000 99,000 99,000

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นอ่ืน 7 41,600 41,600 41,600 41,600

สินค้าคงเหลอื 1,161,706 1,133,265 1,018,481 997,743

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ภาษีซื้อรอขอคืน 1,713 8,262 - 7,495

วัสดุสิ้นเปลอืง 17,144 17,299 12,215 12,290

อ่ืนๆ 3,227 2,569 1,720 1,267

22,084 28,130 13,935 21,052

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 2,450,706 2,359,516 2,301,654 2,188,359

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

                                      "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"                                  "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรพัย์ (ต่อ)
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 8 6,222 6,306 6,222 6,306

เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 12,000 12,000 12,000 12,000

เงินลงทุนเผ่ือขาย 9 1,482,664 1,481,692 1,471,039 1,469,917

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 - - 132,032 132,032

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 4,611 4,578 5,085 5,085

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 594,632 631,532 591,362 628,262

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 685,165 686,314 690,350 691,542

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,277,953 1,268,890 1,048,743 1,045,289

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 22,991 23,760 22,364 23,101

สิทธิการเช่า 5,802 6,101 5,802 6,101

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 4,118 4,736 3,291 3,909

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 4,096,158 4,125,909 3,988,290 4,023,544

รวมสินทรพัย์ 6,546,864 6,485,425 6,289,944 6,211,903

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : พันบาท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

                                   "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"                               "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

     จากสถาบันการเงิน 14 190,000 190,000 190,000 190,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 15 535,284 577,920 603,838 605,053

หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถงึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 16 340 328 188 180

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 25,342 8,166 21,052 5,197

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินค้ารับคืน 34,000 34,000 34,000 34,000

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 2,774 6,808 2,283 5,699

อ่ืน ๆ 7,553 5,682 3,740 769

44,327 46,490 40,023 40,468

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 795,293 822,904 855,101 840,898

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 16 1,373 1,462 987 1,037

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 66,619 72,364 96,749 102,037

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18 482,217 474,244 325,258 321,037

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 550,209 548,070 422,994 424,111

รวมหนี้สิน 1,345,502 1,370,974 1,278,095 1,265,009

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

                               "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"                               "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000

ทุนที่ออกและช าระแลว้

หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 297,190 297,190 297,190 297,190

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,000 12,000 12,000 12,000

ส ารองทั่วไป  323,352 323,352 323,352 323,352

ยังไม่ได้จัดสรร 3,736,935 3,650,979 3,549,464 3,485,437

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 9.2 711,633 710,689 709,843 708,915

รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 5,201,110 5,114,210 5,011,849 4,946,894

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 252 241 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,201,362 5,114,451 5,011,849 4,946,894

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,546,864 6,485,425 6,289,944 6,211,903

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 19 975,352          859,375        1,073,453      925,189         

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (731,512) (653,286) (875,853) (763,727)

ก าไรขั้นต้น 243,840 206,089 197,600 161,462

รายได้อ่ืน 28,641            39,534          29,871           39,704           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 272,481 245,623 227,471 201,166

ค่าใช้จ่ายในการขาย (20,253)           (14,285)         (19,408)          (13,491)          

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (135,092) (119,512) (114,332) (99,894)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (11,481)           (12,146)         (10,856)          (11,547)          

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลบั (ต้ังเพ่ิม) (6,900)             950               (6,900)            950                

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - (1,558)           - (1,606)            

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 98,755            99,072          75,975           75,578           

ต้นทุนทางการเงิน (1,073)             (59)                (1,059)            (59)                 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 33                   (87)                - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 97,715            98,926          74,916           75,519           

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  20 (11,749)           (20,559)         (10,889)          (17,736)          

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 85,966            78,367          64,027           57,783           

การแบ่งปันก าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 85,956            78,360          - -

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 10                   7                   - -

85,966            78,367          - -

ก าไรส่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.72 0.65 0.53 0.48

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มนีาคม 2558
“ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ”



2558 2557 2558 2557

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 85,966      78,367      64,027      57,783      

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมูลค่า

ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 1,181        62,493      1,160        62,024      

ภาษีเงินได้เกีย่วกับรายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่

ในภายหลัง (236)         (12,499)    (232)         (12,405)    

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สทุธิจากภาษีเงินได้ 945           49,994      928           49,619      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 86,911      128,361    64,955      107,402    

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 86,900      128,353    - -

สว่นทีเ่ปน็ของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 11             8               - -

86,911      128,361    - -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



รวม รวม

สว่นของ

ทนุส ารองตามกฎหมาย ไมม่อี านาจควบคุม เจา้ของ

ยอดคงเหลอืต้นป ีณ วันที ่1 มกราคม 2557 120,000      297,190           12,000        309,836      3,657,798     604,939            5,001,763   247            5,002,010    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - - - - 78,360 49,993 128,353 8 128,361       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 120,000 297,190 12,000 309,836 3,736,158 654,932 5,130,116 255 5,130,371

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2558 120,000      297,190           12,000        323,352      3,650,979     710,689            5,114,210   241            5,114,451    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - - - - 85,956          944                   86,900        11              86,911         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 120,000 297,190 12,000 323,352 3,736,935 711,633 5,201,110 252 5,201,362

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2558

และช าระแล้ว

ส ารองทัว่ไป

สว่นของ

บรษัิทใหญ่

สว่นได้เสยีที่

สว่นทีเ่ป็นของ

ยงัไมไ่ด้จดัสรร

ของหลักทรพัยเ์ผ่ือขาย

จดัสรรแล้ว

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”
หนว่ย : พันบาท

ก าไรทีย่งัไมเ่กิดขึน้จาก

การเปล่ียนแปลงมลูค่า

ทนุทีอ่อก ก าไรสะสม

หุ้นสามญั

สว่นเกินมลูค่า



รวม
สว่นของเจา้ของ

ทนุส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอืต้นป ีณ วันที่ 1 มกราคม 2557 120,000 297,190 12,000 309,836 3,473,291 603,465 4,815,782
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - - - - 57,783 49,619 107,402
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 120,000 297,190 12,000 309,836 3,531,074 653,084 4,923,184

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

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

และช าระแล้ว
ส ารองทั่วไป

ก าไรที่ยงัไมเ่กิดขึ้น

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนว่ย : พันบาท

ก าไรสะสม
จากการเปล่ียนแปลงจดัสรรแล้ว ยงัไมไ่ด้จดัสรร

มลูค่าของ
หุ้นสามญั

หลักทรพัยเ์ผ่ือขาย

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558

ทนุที่ออก สว่นเกินมลูค่า



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 97,715 98,926 74,916 75,519     

รายการปรับปรุง :

ค่าเสื่อมราคา 21,700 19,814 13,298 12,983

ค่าตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและสทิธิการเช่า 1,344 1,366 1,273 1,283

ก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (18)           (1,001)     (10)            (553)        

สว่นแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสยี (33)           87            - -

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 92            327          92             327          

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (6,744)      (3,408)     (6,744)       (3,408)     

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (โอนกลับ) 6,900       (950)        6,900        (950)        

โอนกลับผลขาดทุนจากสนิค้ารับคืน - (4,000)     - (4,000)     

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสนิค้าคงเหลือ 14,002     8,207       12,854      7,675       

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (1,485)      1,558       (1,240)       1,606       

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า (45)           (11,000)   (45)            (11,000)   

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 12,912     13,122     8,879        8,658       

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ (6,552)      (12,087)   (6,472)       (11,822)   

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย 1,073       - 1,059        -

140,861   110,961   104,760    76,318     

สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (41,365)    (54,174)   (53,671) (50,205)

สนิค้าคงเหลือ (42,443)    (78,433)   (33,592)    (59,379)   

ภาษีซื้อรอขอคืน 6,549       (3,537)     7,495        (3,593)     

วัสดุสิ้นเปลือง 155          201          75             132          

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (368)         505          (453)          512          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2558
“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิม (ลด)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (42,494)    73,121     (895) 74,351

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (4,034)      (4,189)     (3,416) (3,472)

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 1,871       (498)        2,971 814

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (4,939)      (10,531)   (4,658) (8,591)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 13,793     33,426     18,616      26,887     

จ่ายดอกเบี้ย (550)         - (550)          -

จ่ายภาษีเงินได้ (844) (957) (554) (551)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,399     32,469     17,512      26,336     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 13,514     8,688       (6,379)       33,012     
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - (30,000)   - (30,000)   
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - 100          - 100          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 51,924     249,889   51,924      249,889   
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (53,839)    (288,086) (53,839)    (288,086) 
เงินสดจ่ายจากการเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่ถือจนครบก าหนด (10,000)    - (10,000)    -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนทั่วไป - (1,812)     - (1,812)     
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 437          1,351       426           699          
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,631)    (24,861)   (16,753)    (23,216)   
เงินสดรับจากเงินปันผล 6,744       3,408       6,744        3,408       
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 6,951       12,272     6,868        12,116     
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 341          237          381           234          

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,559)    (68,814)   (20,628)    (43,656)   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท

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

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2558



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหนีส้นิระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน (144)         (35)           (94)            (35)           

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (144)         (35)           (94)            (35)           

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (8)             (252)        (8)              (252)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (2,312)      (36,632)   (3,218)       (17,607)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 41,859     105,498   14,762      72,366     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 31 มนีาคม 39,547     68,866     11,544      54,759     

ข้อมลูเพ่ิมเติม

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

เงินสด 792          586          651           480          

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 32,755     68,280     10,893      54,279     

ต๋ัวแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 6,000       - - -

39,547     68,866     11,544      54,759     

รายการที่ไมเ่ก่ียวกับเงินสด

เจ้าหนีค้่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองตกแต่งติดต้ัง
  และอุปกรณ์ส านักงานลดลง (599)         (10,785)   (777)          (10,736)   
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  ของหลักทรัพย์เผ่ือขายในสว่นของเจ้าของเพ่ิมขึ้น 1,181       49,994     1,595        49,619     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2558

หน่วย : พันบาท

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”



 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือการผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือชุดชั้นในสตรี โดยที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 930/1 ซอยประดู่ 1  

 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ 
 เขตบางคอแหลม 
 กรุงเทพมหานคร 10120 

  
บริษัทย่อยทางตรง  

บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด 173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 
 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด 121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร  
 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี 
 จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
  บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด 99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลป่าสัก 

 อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 
  บริษัท โทรา 1010 จ ากัด 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ 

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
  

บริษัทย่อยทางอ้อม   
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร 

 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี  
 จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้
จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยได้
ด าเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน            

การบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับ                
ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อจัดท าและ
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  สินค้าคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ    

    ข้อผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  รายได้ 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)  ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)  ก าไรต่อหุ้น  
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย ์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร ่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบับที่ 10  งบการเงินรวม 
ฉบับที่ 11  การร่วมการงาน 
ฉบับที่ 12  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
ฉบับที่ 13  การวัดมูลค่ายุติธรรม 
  
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

    อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 

    ของผู้ถือหุ้น 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ

หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับที่ 14 ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ า 

และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่    
19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
ฉบับที่ 20  ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ 
ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ออกใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 
บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มาใช้เป็นคร้ังแรกในงวด
ปัจจุบัน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับ  การวัด
มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการทั้งที่เป็นเคร่ืองมือ
ทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน
ก าหนด หรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้น รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง สัญญาเช่า และการวัดมูลค่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม 
(เช่น การวัดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ หรือการวัดมูลค่าจากการใช้เพื่อประเมิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้ค านิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาที่จะได้รับจาก
การขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วม
ตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
หมายถึงราคาขายหรือโอนออก (exit price) ยกเว้นกรณีที่ราคาส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกันไม่สามารถสังเกตได้ จึงจะวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน นอกจากนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ยังก าหนดถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรมด้วย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ต้องถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปส าหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป นอกจากนี้ 
ข้อก าหนดของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ต้องน ามาใช้
ปฏิบัติส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาก่อนเร่ิมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ ดังนั้น ตามข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
ส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบปี 2557 โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
13 ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อจ านวนเงินที่ต้องรับรู้รายการในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่ เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกันภัย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยและไม่มีผลกระทบต่องบการเงินส าหรับงวดที่
เร่ิมใช้มาตรฐานดังกล่าว 

2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

2.4 ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 
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2.5 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาล  ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

2.6 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยโดยได้
ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญระหว่างกัน  

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ได้รับการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด 
(มหาชน) โดยบริษัทจะมีอ านาจควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อ ก) มีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 
ข) มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ        
ค) มีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี ้

บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่ 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2558  31 ธันวาคม 2557 
 อัตราการถือหุ้นร้อยละ  อัตราการถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย    
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด 99.94  99.94 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด 99.99  99.99 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด 99.99  99.99 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด 99.97  99.97 
 
 
 
 

   
บริษัทย่อยทางอ้อม    
(ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด)    
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 99.93  99.93 
    

บริษัทร่วม    
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด 20.00  20.00 
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2.7 ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการน้ัน 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเว้นการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ  2 โดยนโยบายการบัญชีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ มีดังต่อไปนี้  

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้น
ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ หรือ
หนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่ง
ผู้ร่วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัด
มูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว ยกเว้นรายการเช่า
ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) และการวัดมูลค่าที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) หรือมูลค่าจากการใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) 

นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล าดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ง
ตามล าดับขั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามล าดับความส าคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม 
ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

- ระดับที่ 1 เปน็ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ หรือ
หนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า 
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- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

4. เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

เงินฝากประจ า 25,000  41,000  25,000  25,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพ่ือค้า - ตราสารทุน 33,559  33,735  33,559  33,735 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน 220,071  175,774  131,832  84,059 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 5,458  3,438  5,458  3,438 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 130,000  130,000  130,000  130,000 

 414,088  383,947  325,849  276,232 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เพ่ือค้า        
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ 32,746  2,102  (1,289)  33,559 
 32,746  2,102  (1,289)  33,559 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

หลักทรัพย์เพ่ือค้า        
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ 32,967  1,926  (1,158)  33,735 
 32,967  1,926  (1,158)  33,735 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 219,498  573  -  220,071 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,017  9  -  2,026 
- หุ้นกู้ 3,400  32  -  3,432 
 5,417  41  -  5,458 
 224,915  614  -  225,529 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 175,446  328  -  175,774 
ตราสารหนี ้        

- หุ้นกู้ 3,400  38  -  3,438 
 178,846  366  -  179,212 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 131,700  132  -  131,832 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,017  9  -  2,026 
- หุ้นกู้ 3,400  32  -  3,432 
 5,417  41  -  5,458 
 137,117  173  -  137,290 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 84,000  59  -  84,059 
ตราสารหนี ้        

- หุ้นกู้ 3,400  38  -  3,438 
 87,400  97  -  87,497 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี ้
 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2558      2558 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
- หุ้นกู้ 130,000  1,436  -  131,436 
 130,000  1,436  -  131,436 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
- หุ้นกู้ 130,000  1,005  -  131,005 

 130,000  1,005  -  131,005 

5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 21)           592,971  577,150  716,702  689,872 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น 32,986  43,481  29,499  37,390 

รวมลูกหนี้การค้า 625,957  620,631  746,201  727,262 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,799  2,386  1,979  2,518 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น 150  296  150  296 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 9,875  2,671  8,468  2,342 
เงินทดรองจ่าย 24,847  66  24,415  29 
รายได้ค้างรับ 6,061  1,275  6,056  1,151 
ดอกเบี้ยค้างรับ 3,992  4,390  3,976  4,372 

รวมลูกหนี้อื่น 46,724  11,084  45,044  10,708 
 672,681  631,715  791,245  737,970 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 602,249  517,137  717,188  613,335 
เกินก าหนดช าระ        

ภายใน 3 เดือน 22,040  80,756  27,420  91,745 
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 490  20,963  415  20,407 
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,178  1,775  1,178  1,775 
12 เดือนขึ้นไป 178  178  178  178 

รวมลูกหนี้การค้า 626,135  620,809  746,379  727,440 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (178)  (178)  (178)  (178) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 625,957  620,631  746,201  727,262 

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557 

    
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 21)    

- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด 9,000  9,000 
- บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด 90,000  90,000 

รวม 99,000  99,000 

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่   
ร้อยละ10  
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทก าหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคิดกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.15 ถึง 4.75 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.15  ถึง 4.75 ต่อปี) 

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอ่ืนในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ถึง 6.25  ต่อปี  

8. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินฝากประจ าประเภทมีก าหนดระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 1.5 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง ซึ่งบริษัทได้น าไปค้ าประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง                         
(ดูหมายเหตขุ้อ 23) 

9. เงินลงทุนเผื่อขาย 
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

หลักทรัพย์เผื่อขาย        
หุ้นทุน        

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 794,852  793,869  783,227  782,094 
- บริษัทอื่น 527,851  528,707  527,851  528,707 

 1,322,703  1,322,576  1,311,078  1,310,801 
ตราสารหนี้ 159,961  159,116  159,961  159,116 

รวม 1,482,664  1,481,692  1,471,039  1,469,917 
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9.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 21) 

หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 กิจการ ความสัมพันธ์   ร้อยละ     ร้อยละ    

   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2558 2557 2558 2557 2558  2557  2558  2557  2558 2557 2558  2557  2558  2557 

                        
หลักทรัพย์เผื่อขาย                        
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด ธุรกิจสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                       

 (มหาชน)  ถือหุ้นเกินกว่า 10% 108,000 108,000 18.15 18.15 64,615  64,615  246,946  241,066  18.15 18.15 64,615  64,615  246,946  241,066 
บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนช่ันแนล ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                       

จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นเกินกว่า 10% 290,634 290,634 3.92 3.92 144,640  144,640  441,636  447,335  3.82 3.82 134,815  134,815  430,011  435,560 
บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด (มหาชน)   494,034 494,034 0.68 0.68 53,318  53,318  81,470  80,468  0.68 0.68 53,318  53,318  81,470  80,468 
บริษัท ธนูลักษณ์  จ ากัด (มหาชน) ผลิตเสื้อผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                       

  ถือหุ้นเกินกว่า 10% 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809  27,809  24,800  25,000  0.83 0.83 27,809  27,809  24,800  25,000 
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย       290,382  290,382  794,852  793,869    280,557  280,557  783,227  782,094 
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9.2 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว               
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 

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

 2558  2557  2558  2557 
        
ยอดต้นปี 710,689  604,939  708,915  603,465 
เพิ่มขึ้น  944  105,750  928  105,450 
ยอดปลายปี 711,633  710,689  709,843  708,915 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
หลักทรัพย์หุ้นทุน        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 290,382  507,479  (3,009)  794,852 
- กิจการอ่ืน 146,688  381,239  (76)  527,851 

รวม 437,070  888,718  (3,085)  1,322,703 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 29,249  274  -  29,523 
- พันธบัตรรัฐบาล 18,148  86  -  18,234 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6,000  21  -  6,021 
- หุ้นกู้ 103,267  2,916  -  106,183 

รวม 156,664  3,297  -  159,961 
 593,734  892,015  (3,085)  1,482,664 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
หลักทรัพย์หุ้นทุน        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 290,382  506,296  (2,809)  793,869 
- กิจการอ่ืน 146,688  382,093  (74)  528,707 

รวม 437,070  888,389  (2,883)  1,322,576 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47,229  223  (2)  47,450 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 7,162  16  (4)  7,174 
- หุ้นกู้ 102,234  2,258  -  104,492 

รวม 156,625  2,497  (6)  159,116 
 593,695  890,886  (2,889)  1,481,692 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัด

จ าหน่าย 
 ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   

 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
หลักทรัพย์หุ้นทุน        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 280,557  505,679  (3,009)  783,227 
- กิจการอ่ืน 146,688  381,239  (76)  527,851 

รวม 427,245  886,918  (3,085)  1,311,078 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 29,249  274  -  29,523 
- พันธบัตรรัฐบาล 18,148  86  -  18,234 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6,000  21  -  6,021 
- หุ้นกู้ 103,267  2,916  -  106,183 

รวม 156,664  3,297  -  159,961 
 583,909  890,215  (3,085)  1,471,039 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
หลักทรัพย์หุ้นทุน        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 280,557  504,346  (2,809)  782,094 
- กิจการอ่ืน 146,689  382,092  (74)  528,707 

รวม 427,246  886,438  (2,883)  1,310,801 
ตราสารหนี ้        

- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47,229  223  (2)  47,450 
- พันธบัตรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 7,162  16  (4)  7,174 
- หุ้นกู้ 102,234  2,258  -  104,492 

รวม 156,625  2,497  (6)  159,116 
 583,871  888,935  (2,889)  1,469,917 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน 

  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2558 2557  2558  2557 

บริษัทย่อย        
บริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 20,000 20,000  22,037  22,037 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท วาโก้ล าพูน  จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด จ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป 10,000 10,000  9,997  9,997 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     132,032  132,032 



 
- 18 - 

 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 

     หน่วย : พันบาท 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2558 2557 2558  2557  2558  2557 

บริษัทร่วม           
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 25,424 25,424 4,611  4,578  5,085  5,085 

รวมเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม 

   4,611  4,578  5,085  5,085 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด จ านวน 1,600 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 20 
ของทุนจดทะเบียน 
บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลงบการเงินของ
บริษัทร่วมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามล าดับ ซึ่งยัง
มิไดผ้่านการตรวจสอบและสอบทาน ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวส าหรับงวดสาม
เดือน สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2558 มีจ านวน 0.03 ล้านบาท  

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย 

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

 2558  2557  2558  2557 
เงินลงทุนทั่วไป        

หุ้นทุน        
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 387,419  387,419  387,419  387,419 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,450)  (8,750)  (9,450)  (8,750) 

 377,969  378,669  377,969  378,669 
- บริษัทอ่ืน 118,590  118,590  115,320  115,320 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (21,927)  (15,727)  (21,927)  (15,727) 

 96,663  102,863  93,393  99,593 
รวม 474,632  481,532  471,362  478,262 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หุ้นกู้ 120,000  150,000  120,000  150,000 

รวม 120,000  150,000  120,000  150,000 
 594,632  631,532  591,362  628,262 
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12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบดว้ย (ดูหมายเหตุข้อ 21) 

หน่วย : พันบาท 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     ร้อยละ  ราคาตามบัญชี*  ราคาตามบัญชี* 
   ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2558 2557 2558 2557  2558  2557  2558  2557 

เงินลงทุนทั่วไป               
บริษัท เอส. ที. จี. ซี. จ ากัด วิจัยสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 2,500 2,500 13.00 13.00  316  316  316  316 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 30,000 30,000 14.67 14.67  11,611  11,611  11,611  11,611 
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด ธุรกิจฟอกย้อม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 324,000 324,000 18.72 18.72  68,855  68,855  68,855  68,855 
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จ ากัด ผลิตยางยืด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 160,000 160,000 10.75 10.75  10,258  10,258  10,258  10,258 
บริษัท ไทยแน็กซิส  จ ากัด ผลิตแถบตรา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 20,000 20,000 16.46 16.46  2,866  2,866  2,866  2,866 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ธุรกิจขายตรง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 30,000 30,000 17.90 17.90  14,352  14,352  14,352  14,352 
บริษัท ราชาอูชิโน  จ ากัด ผลิตผ้าขนหนู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 121,500 121,500 4.47 4.47  4,660  4,660  4,660  4,660 
บริษัท แชมป์เอช  จ ากัด ผลิตเสื้อผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 10.00 10.00  4,000  4,000  4,000  4,000 
บริษัท ไทยมอนสเตอร์  จ ากัด ผลิตเสื้อผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 20,000 20,000 5.00 5.00  100  200  100  200 
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์  จ ากัด ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00  27,000  27,000  27,000  27,000 
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย) จ ากัด จัดจ าหน่ายสินค้ามอร์แกน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 12.00 12.00  4,800  4,800  4,800  4,800 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) ตัวแทนขาย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 8,805 8,805 18.00 18.00  490  490  490  490 
บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 108,472 108,472 6.00 6.00  6,508  6,508  6,508  6,508 
บริษัท  คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 590,000 590,000 8.33 8.33  45,767  46,067  45,767  46,067 
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด สถาบันการศึกษา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 56,000 56,000 7.14 7.14  4,000  4,000  4,000  4,000 
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จ ากัด สถาบันสอนการออกแบบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 25,000 25,000 8.00 8.00  630  730  630  730 
บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด ค้าปลีก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  5,000  5,000  5,000  5,000 
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตจักรเย็บผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 97,400 97,400 7.73 7.73  19,254  19,254  19,254  19,254 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ป่ันด้ายและทอผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 621,463 621,463 16.23 16.23  119,892  119,892  119,892  119,892 
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากัด ผลิตและส่งออกถุงเท้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 143,220 143,220 17.11 17.11  24,600  24,600  24,600  24,600 
บริษัท ฟูจิคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ าหน่ายเส้นด้าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000 5.00 5.00  3,010  3,210  3,010  3,210 

รวมเงินลงทุนท่ัวไป        377,969  378,669  377,969  378,669 
* สุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยค่า
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12.2 ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน        
- หลักทรัพย์เพ่ือค้า 516  (4,373)  516  (4,373) 
- หลักทรัพย์เผื่อขาย 987  2,815  724  2,767 

รวมก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 1,503  (1,558)  1,240  (1,606) 

12.3 ระยะเวลาที่จะครบก าหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ระยะเวลาที่จะถึงก าหนดช าระของ                   
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดมีดังต่อไปนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
1 ปี - 5 ปี 100,000  130,000  100,000  130,000 
เกิน 5 ปี 20,000  20,000  20,000  20,000 

        รวม 120,000  150,000  120,000  150,000 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ไดเ้กิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 มีนาคม      31 มีนาคม 
 2558      2558 

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
   หุ้นกู้ 120,000  6,340  -  126,340 

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
   หุ้นกู้ 150,000  6,060  -  156,060 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินรวมและ   
งบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
และเงินมัดจ าอ่ืน  

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มี
หลักประกัน ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,007.90  1,008.90  862.90  862.90 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวก าหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม ซึ่ง
ออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์เป็นจ านวนเงิน 190 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.14 - 2.15 ต่อปี โดยไม่
มีหลักประกัน 

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 2558  2557  2558  2557 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 21)           223,671  218,859  346,636  332,532 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอ่ืน 171,379  169,112  137,549  123,730 
       รวมเจ้าหนี้การค้า 395,050  387,971  484,185  456,262 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,174  4,826  1,107  4,767 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอ่ืน 17,535  13,841  14,112  10,408 
โบนัสค้างจ่าย 50,930  114,818  38,910  81,531 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย 51,585  39,384  51,585  39,384 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 625  168  625  168 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,825  14,110  11,129  10,002 
รายได้รับล่วงหน้า 246  121  246  121 
เงินประกันรับล่วงหน้า 2,314  2,681  1,939  2,410 

             รวมเจ้าหนี้อื่น 140,234  189,949  119,653  148,791 
 535,284  577,920  603,838  605,053 
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16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินส าหรับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2558  2557 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,334  2,478 
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (621)  (688) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,713  1,790 

    
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 340  328 
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,373  1,462 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,713  1,790 
  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2558  2557 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,703  1,797 
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (528)  (580) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,175  1,217 

    
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 188  180 
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 987  1,037 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,175  1,217 
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17. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี ้

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  35  35  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,200  2,000  2,200  2,000 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 383  354  383  354 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 6,275  4,895  6,275  4,895 
ประมาณการสินค้ารับคืน 6,800  6,800  6,800  6,800 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 95,242  93,932  65,052  64,208 
ขาดทุนสะสมยกไป 390  397  -  - 
 111,325  108,413  80,745  78,292 

        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า (9)  (3,079)  (9)  (3,079) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (177,909)  (177,672)  (177,461)  (177,229) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (26)  (26)  (24)  (21) 
 (177,944)  (180,777)  (177,494)  (180,329) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (66,619)  (72,364)  (96,749)  (102,037) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม  

2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่ 

31 มีนาคม 
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,000  200  -  2,200 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 354  29  -  383 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 4,895  1,380  -  6,275 

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

 108,413  2,912  -  111,325 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์พื่อค้า (3,079)  3,070  -  (9) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (177,672)  -  (237)  (177,909) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (26)  -  -  (26) 
 (180,777)  3,070  (237)  (177,944) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (72,364)  5,982  (237)  (66,619) 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

 

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2557  

รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน  

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,200  -  -  2,200 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 267  15  -  282 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า 2,925  (2,925)  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 6,784  (190)  -  6,594 

    ประมาณการสินค้ารับคืน 9,600  (800)  -  8,800 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 89,563  (1,580)  -  87,983 
ขาดทุนสะสมยกไป -  415  -  415 

 111,374  (5,065)  -  106,309 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์พื่อค้า -  (2,200)  -  (2,200) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (151,235)  -  (12,498)  (163,733) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (5)  (4)  -  (9) 
 (151,240)  (2,204)  (12,498)  (165,942) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (39,866)  (7,269)  (12,498)  (59,633) 

หน่วย :พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม  

2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่ 

31 มีนาคม 
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,000  200  -  2,200 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 354  29  -  383 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 4,895  1,380  -  6,275 
ประมาณการสินค้ารับคืน 6,800  -  -  6,800 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 64,208  844  -  65,052 

 78,292  2,453  -  80,745 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า (3,079)  3,070  -  (9) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์ผื่อขาย (177,229)  -  (232)  (177,461) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (21)  (3)  -  (24) 

 (180,329)  3,067  (232)  (177,494) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (102,037)  5,520  (232)  (96,749) 
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หน่วย :พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม  

2557 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่ 

31 มีนาคม 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,200  -  -  2,200 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 267  15  -  282 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า 2,925  (2,925)  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 6,784  (190)  -  6,594 
ประมาณการสินค้ารับคืน 9,600  (800)  -  8,800 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 63,639  14  -  63,653 

 85,450  (3,886)  -  81,564 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า -  (2,200)  -  (2,200) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (150,866)  -  (12,405)  (163,271) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (5)  (4)  -  (9) 

 (150,871)  (2,204)  (12,405)  (165,480) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (65,421)  (6,090)  (12,405)  (83,916) 

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่
ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

จ านวนที่บันทึกในงบก าไรขาดทุนส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 8,930  9,248  6,223  6,017 
ต้นทุนดอกเบี้ย 3,982  3,874  2,656  2,641 
 12,912  13,122  8,879  8,658 



 
- 27 - 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับ            
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 474,244  460,841  321,037  318,198 
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน 8,930  9,248  6,223  6,017 
 ต้นทุนดอกเบี้ย 3,982  3,874  2,656  2,641 
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย (4,939)  (10,531)  (4,658)  (8,591) 
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 482,217  463,432  325,258  318,265 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดังนี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อัตราคิดลด (ต่อปี) 3.32% - 3.70%  3.32% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) 1.90% - 5.00%  1.90% - 5.00% 
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ  
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี) 

   

- พนักงานรายเดือน 1% - 22%  1% - 15% 
- พนักงานรายวัน 2% - 73%  3% - 38% 

19. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                      
31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
รายได้จากการขายสินค้า 967,356  850,098  1,071,128  923,399 
รายได้จากการให้บริการ 7,996  9,277  2,325  1,790 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 975,352  859,375  1,073,453  925,189 
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20. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (17,730)  (13,290)  (16,409)  (11,646) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

 ที่เกี่ยวกับผลต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด 5,981  (7,269)  5,520  (6,090) 
รวม (11,749)  (20,559)  (10,889)  (17,736) 

การกระทบยอดภาษีเงินได้และก าไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2558  2557 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 97,715  98,926 
อัตราภาษี 20%  20% 
ผลคูณของก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย (19,543)  (19,785) 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญช ี    
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี 7,794  (774) 
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (11,749)  (20,559) 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2558  2557 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 74,916  75,519 
อัตราภาษี 20%  20% 
ผลคูณของก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย (14,983)  (15,104) 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี    
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี 4,094  (2,632) 
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (10,889)  (17,736) 
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21. รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขาย
วัตถุดิบส่วนใหญ่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี ่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจ าหน่าย งบการเงิน
แสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2558  2557  2558  2557 

ลูกหนี้การค้า         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 445  405  445  405 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 23  13  23  13 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 23  43  23  43 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 8  6  8  6 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 62  89  62  89 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด บริษัทย่อย -  -  43  41 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  27  19 
บริษัท วาโก้ ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  19  21 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  31  34 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด บริษัทย่อย -  -  14  - 
อ่ืนๆ  32  21  22  19 

รวมลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 5)  593  577  717  690 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2558  2557  2558  2557 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
(ดหูมายเหตุข้อ 6)  99  99  99  99 
         

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 9.1)  795  794  783  782 
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 12.1)  378  379  378  379 

         
เจ้าหนี้การค้า         
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 122  127  78  77 
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 8  8  5  6 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10  15  10  15 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 12  7  12  7 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 44  38  29  26 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 16  8  16  8 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด บริษัทย่อย -    -  72  74 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  34  36 
บริษัท วาโก้ ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  37  29 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  46  41 
อ่ืนๆ  12  17  8  14 

รวมเจ้าหนี้การค้า  (ดูหมายเหตุข้อ 15)  224  220  347  333 

         
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย         

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 52  39  52  39 

 



 
- 31 - 

 
รายการค้าที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

ขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 615  428  615  428 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 97  89  97  89 
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 2  2  2  2 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 134  191  134  191 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 7  16  7  16 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 37  39  37  39 
บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 8  6  8  6 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด บริษัทย่อย -  -  40  26 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  25  14 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  17  12 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  28  27 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด บริษัทย่อย -  -  14  11 
อ่ืนๆ  25  23  10  10 

รวมขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  925  794  1,034  871 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 90  97  56  64 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 26  31  26  31 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 24  29  24  29 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 11  13  7  9 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 59  2  38  2 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        

 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 17  13  17  13 
บริษัท มังกร 1 2 จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% -  60  -  43 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด บริษัทย่อย -  -  129  101 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  65  58 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  74  54 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  85  69 
อ่ืนๆ  15  8  12  7 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  242  253  533  480 
         

รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 1  1  1  1 
บริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 1  2  -  - 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด บริษัทย่อย -  -  2  2 
อ่ืนๆ  4  4  4  3 

รวมรายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ  6  7  7  6 
         

ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 12  6  12  6 
บริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 7  6  7  6 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด บริษัทย่อย -  -  -  5 

อ่ืนๆ  1  1  1  1 

รวมค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย  20  13  20  18 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

ค่าลิขสิทธิ ์         
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 12  9  12  9 
         

ดอกเบี้ยรับ         
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 1  1  1  1 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  11  12  11  12 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าส าเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิด
กับลูกค้าทั่วไป  

บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยก าไรตามที่ได้ตกลงกัน 

บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจาก 
ผู้ขายทั่วไป 

บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์โดยค านวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 22)  

บริษัทจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

22. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ 
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 21) เพื่อใช้เคร่ืองหมายการค้าและรับความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 
ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2566 
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23. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันให้     
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 8) 6.22 6.31 6.22 6.31 

การให้ธนาคารค้ าประกันแทนบริษัท 22.11 20.94 20.01 18.84 

24. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ                   
ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณา
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
รายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก ก าไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรขาดทุนตามส่วนงานกับก าไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 722.89  552.65  252.46  306.73  975.35  859.38 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 80.86  57.89  (4.92)  2.20  75.94  60.09 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน         (6.87)  (0.69) 
เงินปันผลรับ         6.74  3.41 
รายได้อ่ืน         21.90  36.12 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้         97.71  98.93 
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25. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี ้
 

รายการ ชื่อบริษัท 

 เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ วาโก้ล าพูน วาโก้กบินทร์บุรี ภัทยากบินทร์บุรี 

โครงการที่ 2     
- บัตรส่งเสริม เลขที่ 2876(2)/2555 1075/2544 1074/2544 1649(1)/2544 
- วันที่ออกบัตร 14 ธ.ค. 2555 24 ม.ค. 2544 24 ม.ค. 2544 11 ต.ค. 2544 
- ยกเว้นภาษีเงินได้  1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2544 - 30 มิ.ย. 2552 1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552 1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553 
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ของอัตราปกติ 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 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 24 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546 24 ต.ค. 2544 - 11 ต.ค. 2547 
     
โครงการที่ 3     
- บัตรส่งเสริม เลขที่ - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วันที่ออกบัตร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเว้นภาษีเงินได้  - 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ของอัตราปกติ 5 ปี - 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร - 20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 

ทั้งนี้บริษัททั้งสี่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆตามที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
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26. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะน าเงินรับช าระหนี้ 
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและช าระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคัญ มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 เง่ือนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ จ่ายช าระ จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
 วัน ดอลลาร์

สหรัฐ 
เยน ดอลลาร์

ฮ่องกง 
ยูโร หยวน บาท ดอลลาร์

สหรัฐ 
เยน ดอลลาร์

ฮ่องกง 
ยูโร หยวน บาท 

              
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 2 1,887 - - 1 573 2 1,887 - - 1 573 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 1,500 - - 6,222 - - 1,500 - - 6,222 
ลูกหนี้การค้า 30 - 180 763 118,371 2,478 - - 66,685 763 85,446 2,478 - - 57,798 

  765 120,258 3,978 - 1 73,480 765 87,333 3,978 - 1 64,593 

เจ้าหนี้การค้า 30 275 25,345 10 1 - 16,020 275 25,345 10 1 - 16,020 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3 2,241 - 2 14 882 3 2,241 - 2 14 882 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 1,500 - - 6,305 - - 1,500 - - 6,305 
ลูกหนี้การค้า 30 - 180 625 141,640 2,261 - - 68,244 625 141,640 2,261 - - 68,244 

  628 143,881 3,761 2 14 75,431 628 143,881 3,761 2 14 75,431 

เจ้าหนี้การค้า 30 554 57,209 4 1 - 34,250 554 57,209 4 1 - 34,250 
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27. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
โดยตารางต่อไปนีแ้สดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 
หนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ล าดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่ มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

1.  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า 

สินทรัพย์ = 97 
หนี้สิน = 174 

สินทรัพย์ = 198 
หนี้สิน = 59 

สินทรัพย์ = 97 
หนี้สิน = 174 

สินทรัพย์ = 198 
หนี้สิน = 59 

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

2. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์   

   เพ่ือค้า - ตราสารทุน 

33,559 33,735 

 

33,559 33,735 

 

ล าดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย
ของงวดบัญชี 

3. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์  

   เผื่อขาย - ตราสารทุน 

220,071 175,774 

 

131,832 84,059 ล าดับ 1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

4. เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ 

   เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 

5,458 3,438 

 

5,458 3,438 

 

ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                         
ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

5. เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ 

   เผื่อขาย - หุ้นทุน 

1,332,703 1,322,576 

 

1,311,078 1,310,801 ล าดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย
ของงวดบัญชี 

6. เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์    

   เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 

159,961 159,116 

 

159,961 159,116 

 

ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                         
ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 
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28. คดีฟ้องร้อง 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาเรียกทรัพย์มรดกคืน เพิกถอน
นิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินซึ่งบริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคา 233.56 ล้านบาท โดยเจ้าพนักงานศาล
ได้ปิดหมายให้บริษัททราบในวันที่ 2 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเห็นว่า บริษัทเป็นบุคคลภายนอกที่ได้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน
และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทจึงมิได้บันทึกประมาณการ
หนี้สินส าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน 
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29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

29.1  เงินปันผลและส ารองทั่วไป 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรส ารองดังนี ้

 ปี 2558 ปี 2557 

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

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 27 เม.ย. 2.40 288.00 14.78 21 เม.ย. 2.25 270.00 13.52 
บริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด 2 เม.ย. 215.00 43.00 2.21 3 เม.ย. 284.00 56.80 2.10 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี  จ ากัด 2 เม.ย. 59.00 29.50 1.54 3 เม.ย. 50.00 25.00 1.22 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด 2 เม.ย. 46.60 23.30 1.21 3 เม.ย. 52.00 26.00 1.22 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 2 เม.ย. 187.50 37.50 - 3 เม.ย. 177.00 35.40 1.68 

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2557 เป็นการจัดสรรก าไรของปี 2556 และไดจ้่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2557 

โดยบริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด ได้มีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2557 และกันยายน 2557 เป็นจ านวน 42.60 ล้านบาท และจ านวน 14.20 ล้านบาท 
ตามล าดับ  นอกจากนั้น บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2557 และกรกฎาคม 2557 เป็นจ านวน 20 ล้านบาทและจ านวน 6 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

ส าหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 เป็นการจัดสรรก าไรของปี 2557 บริษัทจะจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2558 

โดยบริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี  จ ากัด และบริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัดได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2558 
นอกจากนั้นบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัดได้มีการจ่ายเงินปันผลแล้วบางส่วนเป็นจ านวน 25 ล้านบาทในเดือนเมษายน 2558 และจะจ่ายส่วนที่เหลือในเดือน
พฤษภาคม 2558 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรก าไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นส ารองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ 
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29.2 การร่วมค้า 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ท า Joint Venture Agreement กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการ
จัดตั้งบริษัทร่วมค้าชื่อ “บริษัท เมียนมาร ์วาโก้ จ ากัด” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดย
มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทได้ลงทุน
ในบริษัทร่วมดังกล่าวจ านวน 16,000 หุ้น เป็นมูลค่า 1,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 บริษัทได้จ่ายช าระเงินลงทุนดังกล่าวบางส่วนเป็นจ านวน 8,000 หุ้น 
เป็นมูลค่า 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวน 25,928,356 บาท และจะจ่ายส่วนที่เหลือ
จ านวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน 2558 

30. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2558 


