


 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ  

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้ า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่า     
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง
การประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วันที ่17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,476,803 41,859,121 45,454,469 14,762,026

เงินลงทุนชั่วคราว 4 303,933,354 383,947,392 137,902,635 276,232,324

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 5 662,295,699 631,714,508 750,795,294 737,969,536

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 6 99,000,000 99,000,000 99,000,000 99,000,000

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้อ่ืน 7 51,600,000 41,600,000 51,600,000 41,600,000

สินค้าคงเหลือ 8 1,164,495,252 1,133,265,456 1,053,499,004 997,743,156

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

ภาษีซือ้รอขอคืน 237,090 8,262,200 - 7,494,503

วัสดุสิน้เปลือง 16,513,163 17,299,273 11,506,182 12,290,221

อ่ืนๆ 4,929,537 2,568,433 4,088,085 1,267,188

21,679,790 28,129,906 15,594,267 21,051,912

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,365,480,898 2,359,516,383 2,153,845,669 2,188,358,954

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพัน 9 6,900,450 6,305,550 6,900,450 6,305,550

เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 6,000,000 12,000,000 6,000,000 12,000,000

เงินลงทุนเผ่ือขาย 10 1,490,716,451 1,481,692,311 1,479,316,451 1,469,917,311

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 132,032,600 132,032,600

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 58,133,521 4,578,204 58,045,528 5,084,800

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13 661,983,061 631,531,667 658,713,061 628,261,667

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 681,653,601 686,314,503 686,707,942 691,542,612

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,274,393,543 1,268,890,035 1,068,292,249 1,045,289,260

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 41,272,799 23,759,628 40,627,677 23,100,815

สิทธิการเช่า 17 4,889,128 6,101,214 4,889,128 6,101,214

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 5,235,878 4,735,923 3,379,789 3,908,689

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,231,178,432 4,125,909,035 4,144,904,875 4,023,544,518

รวมสินทรัพย์ 6,596,659,330 6,485,425,418 6,298,750,544 6,211,903,472

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้

     จากสถาบันการเงิน 19 263,000,000     190,000,000     263,000,000 190,000,000

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 20 542,207,846     577,919,723     570,898,979 605,052,643

หนีส้ินจากสัญญาเช่าการเงินทีถ่ึงก าหนด

      ช าระภายในหนึง่ปี 21 377,926            328,329            214,657 180,610

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 13,268,062       8,165,728         12,338,422 5,197,020

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินค้ารับคืน 30,000,000 34,000,000 30,000,000 34,000,000

ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 7,289,013 6,808,274 6,120,798 5,698,775

อ่ืน ๆ 5,212,875 5,682,126 1,176,659 769,333

42,501,888 46,490,400 37,297,457 40,468,108

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 861,355,722 822,904,180 883,749,515 840,898,381

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 21 1,084,164 1,462,089 822,707 1,037,364

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 68,913,393 72,363,787 98,020,367 102,036,540

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23 485,153,005 474,244,138 330,583,520 321,036,588

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 555,150,562 548,070,014 429,426,594 424,110,492

รวมหนีส้ิน 1,416,506,284 1,370,974,194 1,313,176,109 1,265,008,873

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามัญ 120,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุน้สามัญ 120,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแล้ว 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 297,190,000 297,190,000 297,190,000 297,190,000

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

ส ารองทัว่ไป  26 338,135,194 323,352,052 338,135,194 323,352,052

ยังไม่ได้จัดสรร 3,693,351,342 3,650,979,224 3,500,486,302 3,485,437,626

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 719,226,498 710,688,877 717,762,939 708,914,921

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,179,903,034 5,114,210,153 4,985,574,435 4,946,894,599

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 250,012 241,071 -              -              

รวมส่วนของเจ้าของ 5,180,153,046 5,114,451,224 4,985,574,435 4,946,894,599

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 6,596,659,330 6,485,425,418 6,298,750,544 6,211,903,472

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

รายได้จากการขายสินค้าและการใหบ้ริการ 28 3,972,499,614 3,601,333,119 4,321,583,548 3,896,500,516

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ (2,999,250,410) (2,771,476,390) (3,562,195,813) (3,254,334,407)

ก าไรขั้นต้น 973,249,204 829,856,729 759,387,735 642,166,109

เงินปันผลรับ 66,168,780 61,304,139 161,547,591 168,546,505

รายได้อ่ืน 29 102,132,460 110,246,945 104,332,315 114,246,554

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,141,550,444 1,001,407,813 1,025,267,641 924,959,168

ค่าใช้จ่ายในการขาย (117,069,547) (102,554,146) (112,460,208) (98,297,558)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (565,828,369) (523,224,091) (475,646,100) (437,109,332)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (71,863,806) (64,172,153) (66,537,166) (59,205,033)
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (8,400,000) 9,440,000 (8,400,000) 9,440,000

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (2,989,224) (4,073,789) (2,989,224) (5,093,780)

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 375,399,498 316,823,634 359,234,943 334,693,465

ต้นทุนทางการเงิน (4,301,035) (476,134) (4,249,734) (439,675)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

      ในบริษัทร่วม 594,588 (159,738) - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 371,693,051 316,187,762 354,985,209 334,253,790

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  31 (37,285,242) (39,457,946) (36,933,151) (38,590,940)

ก าไรสุทธิส าหรับปี 334,407,809 276,729,816 318,052,058 295,662,850

การแบ่งปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 334,373,122 276,696,770 - -

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 34,687 33,046 - -

334,407,809 276,729,816 - -

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 2.79 2.31 2.65 2.46

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

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หุ้น



2558 2557 2558 2557

ก าไรสุทธิส าหรับปี 334,407,809 276,729,816 318,052,058 295,662,850

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 13,481,927    -           -275,300 -           

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต้่องไม่จัดประเภทรายการใหม่

  ในภายหลัง (2,696,385)     -           55,060            -           

รายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรทียั่งไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 10,672,856 132,187,952 11,060,023 131,811,963

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการทีต้่องจัดประเภทรายการใหม่

   ในภายหลัง (2,134,571)     (26,437,591)   (2,212,005)     (26,362,393)   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับป-ีสุทธิจากภาษีเงินได้ 19,323,827    105,750,361  8,627,778      105,449,570  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 353,731,636 382,480,177 326,679,836 401,112,420

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 353,692,881 382,446,973 -           -           

38,755 33,204 -           -           

353,731,636 382,480,177 -           -           

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 120,000,000 297,190,000 12,000,000 309,836,383 3,657,798,123 604,938,674 5,001,763,180 246,563 5,002,009,743
จ่ายเงินปันผล 26 - - - - (270,000,000) - (270,000,000) - (270,000,000)
ส ารองทั่วไป 24 - - - 13,515,669 (13,515,669) - - - -
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - (38,696) (38,696)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 276,696,770 105,750,203 382,446,973 33,204 382,480,177
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052 3,650,979,224 710,688,877 5,114,210,153 241,071 5,114,451,224

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052 3,650,979,224 710,688,877 5,114,210,153 241,071 5,114,451,224
จ่ายเงินปันผล 26 - - - - (288,000,000) - (288,000,000) - (288,000,000)
ส ารองทั่วไป 24 - - - 14,783,142 (14,783,142) - - - -
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - (29,814) (29,814)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 345,155,260 8,537,621 353,692,881 38,755 353,731,636
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 120,000,000 297,190,000 12,000,000 338,135,194 3,693,351,342 719,226,498 5,179,903,034 250,012 5,180,153,046

ส่วนของเจ้าของการเปล่ียนแปลงมลูค่า ส่วนของบริษัทใหญ่และช าระแล้ว ยังไมไ่ด้จัดสรร
ไมม่อี านาจควบคุม

จัดสรรแล้ว
ส่วนที่เป็นของส่วนเกินมลูค่า

บรษัิท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบรษัิทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมรวมก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
ก าไรที่ยังไมเ่กิดขึ้นจาก

ส่วนได้เสียที่
ทนุส ารองตามกฎหมาย ส ารองทั่วไป

ทนุที่ออก
หุ้นสามญั

ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย



หมายเหตุ รวม
ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 120,000,000 297,190,000 12,000,000 309,836,383 3,473,290,445 603,465,351 4,815,782,179
จ่ายเงินปันผล 26 - - - -                (270,000,000) - (270,000,000)
ส ารองทั่วไป 24 - - - 13,515,669 (13,515,669) - -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - -                295,662,850 105,449,570 401,112,420
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052 3,485,437,626 708,914,921 4,946,894,599

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052 3,485,437,626 708,914,921 4,946,894,599
จ่ายเงินปันผล 26 - - - - (288,000,000) - (288,000,000)
ส ารองทั่วไป 24 - - - 14,783,142 (14,783,142) - -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 317,831,818 8,848,018 326,679,836
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 120,000,000 297,190,000 12,000,000 338,135,194 3,500,486,302 717,762,939 4,985,574,435

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ทนุส ารองตามกฎหมาย ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย
และช าระแล้ว หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว

ก าไรที่ยังไมเ่กิดขึ้นจาก

ส ารองทั่วไป
ยังไมไ่ด้จัดสรร

ทนุที่ออก ก าไรสะสม

บรษัิท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบรษัิทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

การเปล่ียนแปลงมลูค่า
ส่วนเกินมลูค่า



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 371,693,051 316,187,762 354,985,209 334,253,790
รายการปรับปรุง :

ค่าเสือ่มราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและอาคารและอุปกรณ์  94,797,947 84,133,019 58,111,128 53,109,363
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 6,579,552 5,859,733 6,311,460 5,516,963
ก าไรจากการขายทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  (1,161,676) (1,783,949) (411,176) (1,155,211)
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (594,588) 159,738 - -
ตัดจ าหน่ายส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - 946,304 - 946,304
(ก าไร) ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (755,985) 1,711,886 (755,985) 1,711,886
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (66,168,780) (61,304,139) (161,547,591) (168,546,505)
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว 8,400,000 (9,440,000) 8,400,000 (9,440,000)
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (4,000,000) (14,000,000) (4,000,000) (14,000,000)
ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 162,651 - - -
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 68,127,104 57,204,225 63,370,924 49,450,005
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (2,035,585) 4,073,789 (1,044,846) 5,093,780

(ก าไร) ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า 2,989,225 (15,393,904) 2,989,225 (15,393,904)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 63,196,812 51,200,755 44,950,808 33,871,635
ดอกเบีย้รับ (24,239,423) (34,872,770) (23,675,575) (34,328,492)
ดอกเบีย้จ่าย 4,301,035 476,134 4,249,734 439,675

521,291,340 385,158,583 351,933,315 241,529,289

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (31,938,171) (24,694,073) (14,274,567) (37,435,259)
สินค้าคงเหลือ (99,356,901) (277,377,350) (119,126,772) (256,735,443)
ภาษีซือ้รอขอคืน 8,025,110 (6,915,831) 7,494,503 (6,951,236)
วัสดุสิน้เปลือง 786,110 1,901,238 784,039 1,397,598
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,440,112) 853,426 (2,820,897) 666,266

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (34,221,352) 137,706,777 (32,546,970) 126,255,586
ภาษีหกั ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 480,739 99,939 422,023 88,250
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (469,251) (109,355) 407,326 (217,562)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (38,806,018) (38,786,387) (35,679,176) (32,021,907)
เงินสดรับจากการรับโอนพนักงาน - 989,132 - 989,132
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 324,351,494 178,826,099 156,592,824 37,564,714

จ่ายดอกเบีย้ (4,047,571) (45,356) (4,047,571) (45,356)
จ่ายภาษีเงินได้ (41,385,250) (39,737,260) (35,964,867) (30,167,197)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 278,918,673 139,043,483 116,580,386 7,352,161

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 152,013,631 385,909,523 209,350,708 396,844,855
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน (10,000,000) (30,000,000) (10,000,000) (30,000,000)
เงินสดรับจากการใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน - 200,000 - 200,000
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 6,000,000 25,000,000 6,000,000 25,000,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในบริษัทร่วม (52,960,728) - (52,960,728) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนทัว่ไป (39,651,393) (60,867,000) (39,651,393) (60,867,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป 800,000 37,400 800,000 37,400
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (208,181,494) (555,917,022) (208,181,494) (555,917,023)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 176,876,979 887,660,082 176,876,979 887,660,082
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในตราสารหนี้
  ทีจ่ะถือจนครบก าหนด (40,000,000) - (40,000,000) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - (427,950,000) - (427,950,000)
เงินสดรับจากการขายทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 1,646,862 2,737,714 878,970 1,340,620
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (97,783,160) (449,708,155) (78,358,180) (428,472,944)
เงินสดรับจากเงินปันผล 66,168,780 61,304,139 161,547,591 168,546,505
ดอกเบีย้รับ 25,596,403 39,834,510 25,124,384 39,258,498
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (23,380,593) 1,293,921 (22,097,336) 1,476,827

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (42,854,713) (120,464,888) 129,329,501 17,157,820

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 73,000,000 190,000,000 73,000,000 190,000,000
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุน้ของบริษัท (288,000,000) (270,000,000) (288,000,000) (270,000,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (29,814) (38,695) - -
เงินสดจ่ายหนีส้ินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน (577,548) (442,544) (378,528) (378,528)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (215,607,362) (80,481,239) (215,378,528) (80,378,528)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 161,084 (1,735,886) 161,084 (1,735,886)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 20,617,682 (63,638,530) 30,692,443 (57,604,433)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 41,859,121 105,497,651 14,762,026 72,366,459
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 62,476,803 41,859,121 45,454,469 14,762,026

ข้อมูลเพ่ิมเติม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด 1,215,267 1,073,174 1,095,249 1,007,536
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 61,261,536 40,785,947 44,359,220 13,754,490

62,476,803 41,859,121 45,454,469 14,762,026

รายการทีไ่ม่เก่ียวกับเงินสด
เจ้าหนีค้่าเคร่ืองจักรและเคร่ืองตกแต่งติดต้ัง
  และอุปกรณ์ส านักงานลดลง (1,494,770) (8,924,315) (1,610,938) (8,849,295)
ก าไรทียั่งไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  ของหลักทรัพย์เผ่ือขายในส่วนของเจ้าของเพ่ิมขึ้น 10,672,856       132,187,952     11,060,023       131,811,963     
เงินมัดจ าจ่ายค่าทีด่ินลดลง - 207,500,000     - 207,500,000     
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้น - 600,000            - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิตและจ าหน่าย
เสื้อผ้าส าเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ที่ตั้ง 
  
บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงบางโคล ่

 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 
  

บริษัทย่อยทางตรง  
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด 173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 

 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
  
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุี จ ากัด 121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทร ี

 อ าเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
  

บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด 99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลป่าสัก 
 อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 

  
บริษทั โทรา 1010 จ ากัด 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ ์แขวงบางโคล ่
 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

  
บริษัทย่อยทางอ้อม   

บริษทั ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทร ี
 อ าเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจ
ไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ด าเนินงานโดย
ปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว 
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2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน 
2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง                                

“การน าเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เร่ือง การจัดท าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

2.2 บริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน 
การบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับ                
ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อจัดท า
และน าเสนองบการเงินดังต่อไปนี้ 
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 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
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 
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) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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  

 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

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 มาใช้เป็นคร้ังแรกใน
ปีปัจจุบัน โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับ
การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการ
ทั้งที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงินและรายการที่ไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นก าหนด หรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผย
เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า และการวัดมูลค่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม (เช่น การวัดมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
หรือการวัดมูลค่าจากการใช้เพื่อประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้ค านิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาที่จะได้รับ
จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่าง     
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
หมายถึง ราคาขายหรือโอนออก (exit price) ยกเว้นกรณีที่ราคาส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันไม่สามารถสังเกตได้ จึงจะวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน 
นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ยังก าหนดถึงการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมด้วย ทั้งนี้บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรมแล้วตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 3.18 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ต้องถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ไม่ได้มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่อจ านวนเงินที่ต้องรับรู้รายการในงบการเงิน นอกเหนือจากการเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติม 

นอกจากนี้  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ เร่ือง กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน                
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับ
ใช้ตั ้งแต่ว ันที ่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป เพื่อใช้แทนกรอบแนวคิดส าหรับ                  
การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี้ 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
ดังต่อไปนี้ 
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 มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)       การน าเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)       สินค้าคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)       งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)       นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
 และข้อผิดพลาด   
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)     เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)     สัญญาก่อสร้าง 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)     รายได้ 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)     ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน                             

ตราต่างประเทศ 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)     ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)     เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)    ก าไรต่อหุ้น 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง  
 เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผู้ถือหุ้น 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินทีเ่กิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ  
 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดล้อม 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี 

    ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ า 
 และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรบัมาตรฐานการบัญชี 
    ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบับที่ 21 เงินที่น าส่งรัฐ 
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แนวปฏิบัติทางบัญชี  
แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมา             
เร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผู้บริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อยประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับงวดที่เร่ิมถือปฏิบัต ิ

2.4 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได ้    
ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญระหว่างกัน  

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นโดยทางตรงและ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออก หรือที่บริษัทไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) สามารถควบคุม
การก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกิจการได้ 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558  2557 
 อัตราการ  อัตราการ 
 ถือหุ้นร้อยละ  ถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย    
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์จ ากัด 99.94  99.94 
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุี จ ากัด 99.99  99.99 
บริษทั วาโก้ล าพูน จ ากัด 99.99  99.99 
บริษทั โทรา 1010 จ ากัด 99.97  99.97 

    
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถอืหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด)    

บริษทั ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 99.93  99.93 
    
บริษัทร่วม    

บริษทั ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด 20.00  20.00 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้  จ ากัด 40.00  - 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่
ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ 
กระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงก าหนดภายในสามเดือน
ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กับลูกค้าซึ่งตามปกติ       
จะเกิดขึ้นทันทีที่ได้ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้านั้น 

ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของการเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้แก่ผู้ซื้อแล้วตามเงื่อนไข              
การส่งมอบสินค้า 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการ
ประกาศจ่าย 

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

3.3 ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก าหนดขึ้นโดยประมาณจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณ
ดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณา
ฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย 
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3.4 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที ่

ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ค านวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วย
ประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ 

3.5 เงินลงทุน  
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจาก
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้ค านวณโดยใช้
อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบก าหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 

หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธี
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ารับรู้เป็นรายการ
ก าไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ เผื่อขายรับรู้ใน
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุน
นั้นทันทีในงบก าไรขาดทุน 

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ าหน่ายค านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
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3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหักด้วย                
ค่าเสื่อมราคาสะสม  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์เท่ากับ 20 - 30 ปี 

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา 
ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

ค่าปรับปรุงที่ดิน 5 - 30  ปี 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20 - 30   ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 5 - 10   ปี 
อุปกรณ์ส านักงาน 3 - 5   ปี 
เคร่ืองจักร 5 - 10  ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 - 10   ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7   ปี 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี 

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10  ปี 
เคร่ืองหมายการค้า 10  ปี 
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ ตามอายุสัญญา 
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3.9 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธิการเช่า
ของบริษัท ก าหนดตัดจ าหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง 

3.10 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่เกิดรายการ เมื่อบริษัทรับหรือจ่ายช าระหนี้บริษัทจะบันทึกก าไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดก าไรขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาท
ตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
ดังกล่าวแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 

3.11 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินง าน 
(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่าย
ให้กับผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์
ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่ เช่าใน 
มูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่จะต้องจ่าย 
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินค านวณโดยใช้ 
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 
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3.12 ประมาณการสินค้ารับคืน 

บริษัทได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้
ในก าหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้น
บริษัทยังได้พิจารณาต้ังค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย 

3.13 ผลประโยชน์พนักงาน 
3.13.1 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่
ก าหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสม
เข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น 

3.13.2  ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่าย
ให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว
จากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการ
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ในอนาคตโดยค านวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  
อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอ่ืนๆ 
ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที ่เกิดรายการ ทั ้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบก าไรขาดทุน
เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน 
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3.14 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า        
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์   
หมุนเวียนอ่ืนหรือหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน            
งบก าไรขาดทุน 

3.15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้            
รอการตัดบัญชี 
3.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จ านวนภาษีเงินได้ที่ต้องช าระโดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ส าหรับปี ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรที่แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเนื่องจากก าไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ทางภาษีในปีอ่ืนๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี   
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค านวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบการเงิน 

3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค านวณ
ก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวน
เพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวนมูลค่า                     
ตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อก าไร
ทางภาษีที่จะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท าเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้  

บริษัทและบริษัทย่อยค านวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วย
อัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ            
ในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช าระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและ
บริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกัน
และบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะช าระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
ช าระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่
เกี่ยวข้องกับก าไรหรือขาดทุนไว้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยัง
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกัน
หรือต่างงวด 

3.16 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอ่ืน
เพื่อน ามาค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลด 

3.17 ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยต้อง
อาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้
และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการน้ัน 

3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะ
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพย์
หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้
ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว  
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นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล าดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ง
ตามล าดับขั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามล าดับความส าคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า 

- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

4. เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

เงินฝากประจ า 54,000,000  41,000,000  23,000,000  25,000,000 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพ่ือค้า - ตราสารทุน 33,152,936  33,735,580  33,152,936  33,735,580 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน 135,030,719  175,773,767  -  84,058,699 
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 41,749,699  3,438,045  41,749,699  3,438,045 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 40,000,000  130,000,000  40,000,000  130,000,000 

 303,933,354  383,947,392  137,902,635  276,232,324 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้ 
หน่วย : บาท 

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

หลักทรัพย์เพ่ือค้า        
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ 35,374,238  2,465,222  (4,686,524)  33,152,936 
 35,374,238  2,465,222  (4,686,524)  33,152,936 

 



 
- 17 - 

 
หน่วย : บาท 

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

หลักทรัพย์เพ่ือค้า        
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ 32,967,657  1,925,638  (1,157,715)  33,735,580 
 32,967,657  1,925,638  (1,157,715)  33,735,580 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้ 
หน่วย : บาท 

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

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 134,774,162  256,557  -  135,030,719 
ตราสารหนี้        

- พันธบัตรรัฐบาล 3,999,962  2,541                 (94)  4,002,409 
- หุ้นกู้ 37,110,616  636,674  -  37,747,290 

 41,110,578  639,215  (94)  41,749,699 
 175,884,740  895,772  (94)  176,780,418 

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

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 175,446,345  327,422  -  175,773,767 
ตราสารหนี้        

- หุ้นกู้ 3,400,000  38,045  -  3,438,045 
 178,846,345  365,467  -  179,211,812 

 



 
- 18 - 

 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตดัจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารหนี้        

- พันธบัตรรัฐบาล 3,999,962  2,541                 (94)  4,002,409 
- หุ้นกู้ 37,110,616  636,674  -  37,747,290 

 41,110,578  639,215  (94)  41,749,699 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

- หน่วยลงทุน 84,000,000  58,699  -  84,058,699 
ตราสารหนี้        

- หุ้นกู้ 3,400,000  38,045  -  3,438,045 
 87,400,000  96,744  -  87,496,744 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31  ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หุ้นกู ้ 40,000,000  223,520  -  40,223,520 

 40,000,000  223,520  -  40,223,520 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน/ราคาทุน  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น   
 31  ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หุ้นกู ้ 130,000,000  1,004,720  -  131,004,720 

 130,000,000  1,004,720  -  131,004,720 

5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตขุ้อ 32) 599,152,452  577,150,140  693,157,262  689,871,533 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น 48,643,683  43,480,317  43,565,459  37,390,179 
       รวมลูกหนี้การค้า 647,796,135  620,630,457  736,722,721  727,261,712 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,492,240  2,385,669  5,666,039  2,518,302 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอืน่ 14,698  296,220  14,698  296,220 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,389,970  2,670,764  1,909,303  2,341,862 
เงินทดรองจ่าย 205,328  66,259  205,328  28,562 
รายได้ค้างรับ 3,363,834  1,274,665  3,354,074  1,150,939 
ดอกเบี้ยค้างรับ 3,033,494  4,390,474  2,923,131  4,371,939 
      รวมลูกหนี้อื่น 14,499,564  11,084,051  14,072,573  10,707,824 

 662,295,699  631,714,508  750,795,294  737,969,536 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 521,709,859  517,137,198  601,371,560  613,334,631 
เกินก าหนดช าระ        

ภายใน 3 เดือน 93,349,716  80,755,806  102,715,989  91,744,595 
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 28,999,240  20,962,300  28,897,852  20,407,333 
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3,737,320  1,775,153  3,737,320  1,775,153 
12 เดือนขึน้ไป 177,631  177,631  177,631  177,631 

รวมลูกหนี้การค้า 647,973,766  620,808,088  736,900,352  727,439,343 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (177,631)  (177,631)  (177,631)  (177,631) 
รวมลูกหนี้การค้า 647,796,135  620,630,457  736,722,721  727,261,712 

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 32) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557 

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

รวม 99,000,000  99,000,000 

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทก าหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.15 
ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.15 ถึง 4.50 ต่อปี) และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 4.15 ถึง 4.75 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.15 ถึง 4.75 ต่อปี) 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอ่ืนในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.50 ถึง 6.25 ต่อปี 

8. สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 
สินค้าส าเร็จรูป 748,902,932  657,594,491  756,460,948  666,989,422 
สินค้าระหว่างผลิต 155,752,099  178,132,494  123,251,022  143,354,694 
วัตถุดิบ 248,988,788  286,988,013  162,935,601  176,848,581 
วัตถุดิบระหว่างทาง 12,485,802  12,320,606  12,485,802  12,320,607 
รวมสินค้าคงเหลือ 1,166,129,621  1,135,035,604  1,055,133,373  999,513,304 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป (1,634,369)  (1,770,148)  (1,634,369)  (1,770,148) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 1,164,495,252  1,133,265,456  1,053,499,004  997,743,156 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 162.52 ล้านบาท และ 161.80 ล้านบาท ตามล าดับ (2557 : 163.63 ล้านบาท 
และ 162.62 ล้านบาท ตามล าดับ) 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 2,964.09 ล้านบาท และ 3,546.08 ล้านบาท ตามล าดับ (2557 : 
2,733.61 ล้านบาท และ 3,243.05 ล้านบาท ตามล าดับ) 

บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 68.13    
ล้านบาท และ 63.37 ล้านบาท ตามล าดับ (2557: 57.20 ล้านบาท และ 49.45 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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9. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นเงินฝากประจ าประเภทมีก าหนดระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง 
ซึ่งบริษัทได้น าไปค้ าประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ 
ข้อ 35) 

10. เงินลงทุนเผื่อขาย 
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

หลักทรัพย์เผื่อขาย        
ตราสารทุน        
-  หลักทรัพย์หุ้นทุน        

-  บริษทัที่เกี่ยวข้องกัน 834,834,835  793,868,824  823,434,835  782,093,824 
-  บริษทัอื่น 523,517,179  528,706,931  523,517,179  528,706,931 

 1,358,352,014  1,322,575,755  1,346,952,014  1,310,800,755 
ตราสารหนี้  132,364,437  159,116,556  132,364,437  159,116,556 

รวม 1,490,716,451  1,481,692,311  1,479,316,451  1,469,917,311 
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10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 32) 

   หน่วย : บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  ราคายุติธรรม 
 กิจการ ความสัมพนัธ์   ร้อยละ    ร้อยละ    

   2558 2557 2558 2557 2558  2557  2558  2557 2558 2557 2558  2557  2558  2557 
   พนับาท พนับาท                   

                       
หลักทรัพย์เผือ่ขาย                       

บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ำกัด (มหำชน) ธุรกิจสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท                     
  ถือหุ้นเกินกว่ำ 10% 108,000  108,000  18.15 18.15 64,615,035  64,615,035  295,942,635  241,065,855 18.15 18.15 64,615,035  64,615,035  295,942,635  241,065,855 

บริษัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล  ผู้จัดจ ำหน่ำย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท                     
จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้นเกินกว่ำ 10% 290,634 290,634 3.92 3.92 144,639,849  144,639,849  433,088,660  447,334,997 3.82 3.82 134,814,849  134,814,849  421,688,660  435,559,997 

บริษัท สหพัฒนำ อินเตอร์ โฮลดิ้ง  กำรลงทุน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท                     
จ ำกัด (มหำชน)   494,034 494,034 0.68 0.68 53,317,867  53,317,867  81,803,540  80,467,972 0.68 0.68 53,317,867  53,317,867  81,803,540  80,467,972 

บริษัท ธนูลักษณ์  จ ำกัด (มหำชน) ผลิตเสื้อผ้ำ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่ำ 10% 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809,160  27,809,160  24,000,000  25,000,000 0.83 0.83 27,809,160  27,809,160  24,000,000  25,000,000 
       รวมหลักทรัพย์เผือ่ขาย       290,381,911  290,381,911  834,834,835  793,868,824   280,556,911  280,556,911  823,434,835  782,093,824 
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10.2 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย  
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 
31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ยอดต้นปี   710,688,877   604,938,674  708,914,921  603,465,351 
เพิ่มขึ้น  8,538,478  105,750,203  8,848,019  105,449,570 
ยอดปลายป ี 719,227,355  710,688,877  717,762,940  708,914,921 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้ 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 

 ราคาทุนตัดจ าหน่าย   ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

-  หลักทรัพย์หุ้นทุน        
-  กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 290,381,911  548,262,084  (3,809,160)  834,834,835 
-  กจิการอ่ืน 172,372,546  358,483,940  (7,339,307)  523,517,179 

รวม 462,754,457  906,746,024  (11,148,467)  1,358,352,014 
ตราสารหนี้        

-  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 14,038,641  148,948  -  14,187,589 
-  พันธบัตรรัฐบาล 18,455,277  169,890  -  18,625,167 
-  พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
      สหกรณ์การเกษตร 

 
11,212,494 

  
152,550 

  
- 

  
11,365,044 

-  หุ้นกู ้ 86,116,028  2,072,490            (1,881)  88,186,637 
รวม 129,822,440  2,543,878  (1,881)  132,364,437 

 592,576,897  909,289,902  (11,150,348)  1,490,716,451 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย   ที่ยังไม่เกิดขึ้น   ที่ยังไม่เกิดขึ้น    

 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2557        2557 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

-  หลักทรัพย์หุ้นทุน        
-  กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 290,381,910  506,296,074  (2,809,160)  793,868,824 
-  กจิการอ่ืน 146,688,511  382,092,420  (74,000)  528,706,931 

รวม 437,070,421  888,388,494  (2,883,160)  1,322,575,755 
ตราสารหนี้        

-  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47,229,548  222,705  (1,871)  47,450,382 
-  พันธบัตรรัฐบาล 7,161,657  15,684  (3,593)  7,173,748 
-  หุ้นกู ้ 102,233,776  2,258,650  -  104,492,426 

รวม 156,624,981  2,497,039  (5,464)  159,116,556 
 593,695,402  890,885,533  (2,888,624)  1,481,692,311 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย   ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

-  หลักทรัพย์หุ้นทุน        
-  กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 280,556,911  546,687,084  (3,809,160)  823,434,835 
-  กจิการอ่ืน 172,372,546  358,483,940  (7,339,307)  523,517,179 

รวม 452,929,457  905,171,024  (11,148,467)  1,346,952,014 
ตราสารหนี้        

-  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 14,038,641  148,948  -  14,187,589 
-  พันธบัตรรัฐบาล 18,455,277  169,890  -  18,625,167 
-  พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
      สหกรณ์การเกษตร 

 
11,212,494 

  
152,550 

  
- 

  
11,365,044 

-  หุ้นกู ้ 86,116,028  2,072,490             (1,881)  88,186,637 
รวม 129,822,440  2,543,878  (1,881)  132,364,437 

 582,751,897  907,714,902  (11,150,348)  1,479,316,451 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน/  ก าไรขั้นต้น  ขาดทุนขั้นต้น  มูลค่ายุติธรรม 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย   ที่ยังไม่เกิดขึ้น  ที่ยังไม่เกิดขึ้น   

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย        
ตราสารทุน        

-  หลักทรัพย์หุ้นทุน        
-  กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 280,556,910  504,346,074  (2,809,160)  782,093,824 
-  กจิการอ่ืน 146,688,511  382,092,420  (74,000)  528,706,931 

รวม 427,245,421  886,438,494  (2,883,160)  1,310,800,755 
ตราสารหนี้        

-  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47,229,548  222,705  (1,871)  47,450,382 
-  พันธบัตรรัฐบาล 7,161,657  15,684  (3,593)  7,173,748 
-  หุ้นกู ้ 102,233,776  2,258,650  -  104,492,426 

รวม 156,624,981  2,497,039  (5,464)  159,116,556 
 583,870,402  888,935,533  (2,888,624)  1,469,917,311 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

หน่วย : บาท 

   สัดส่วนการถอืหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว ร้อยละ วิธีราคาทุน 

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
  2558 2557 2558 2557 2558  2557 

บริษัทย่อย         
บริษทั เอสอาร.์ ดบับลิว. การ์เมนท์ จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 20,000,000 20,000,000 99.94 99.94 22,037,000  22,037,000 
บริษทั วาโก้กบินทรบ์ุรี จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,300  49,999,300 
บริษทั วาโก้ล าพูน  จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,300 

9,997,000 
 49,999,300 

9,997,000 บริษทั โทรา 1010 จ ากัด จ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป 10,000,000 10,000,000 99.97 99.97  
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      132,032,600  132,032,600 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

     หน่วย : พันบาท 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558 2557 2558  2557  2558  2557 

บริษัทร่วม           
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 25,424,000 25,424,000 5,172,793  4,578,204    5,084,800  5,084,800 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้  จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 132,400,000 -     52,960,728  -       52,960,728  - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    58,133,521  4,578,204  58,045,528  5,084,800 

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 ซึ่งบริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม       
โดยใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทร่วมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ซึ่งยังมิได้ผ่าน             
การตรวจสอบและสอบทาน  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 0.59 ล้านบาท และ (0.16) ล้านบาท ตามล าดับ 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท เมียนมาร์ 
วาโก้ จ ากัด” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจ านวน 16,000 หุ้น เป็นมูลค่า 1,600,000 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทได้จ่ายช าระเงินลงทุนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น                      
52.96 ล้านบาทในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทร่วมดังกล่าวยังไม่ได้เร่ิม
ด าเนินงาน 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

เงินลงทุนทั่วไป        
หุ้นทนุ        
- บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 383,752,985  387,418,788  383,752,985  387,418,788 
   หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,149,942) ( (8,749,942)  (9,149,942)  (8,749,942) 

 374,603,043  378,668,846  374,603,043  378,668,846 
- บริษทัอื่น 161,107,518  118,590,321  157,837,518  115,320,321 
   หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (23,727,500)  (15,727,500)  (23,727,500)  (15,727,500) 

 137,380,018  102,862,821  134,110,018  99,592,821 
รวม 511,983,061  481,531,667  508,713,061  478,261,667 

ตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบก าหนด        
หุ้นกู ้ 150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000 
 150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000 

 661,983,061  631,531,667  658,713,061  628,261,667 
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13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 32) 

หน่วย : บาท 

ชื่อบริษทั ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ์ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ร้อยละ ราคาตามบัญชี*  ราคาตามบัญชี*  เงินปันผลรับ  เงินปันผลรับ 

   2558 2557 2558 2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   พันบาท พันบาท                  

เงินลงทนุทั่วไป                      
บริษัท เอส. ที. จี. ซี. จ ากัด* วิจัยส่ิงทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 2,500 2,500 13.00 13.00 315,812  315,812  315,812  315,812  -  -  -  - 
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จ ากัด ส่ิงทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% - - - - -  -  -  -      -  1,780,000      -  1,780,000 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกจิ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 30,000 30,000 14.67 14.67 11,611,400  11,611,400  11,611,400  11,611,400  1,760,000  1,760,000  1,760,000  1,760,000 
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั ธุรกิจฟอกย้อม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 324,000 324,000 18.72 18.72 68,854,841  68,854,841  68,854,841  68,854,841  1,819,671  2,729,507  1,819,671  2,729,507 
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จ ากดั ผลิตยางยืด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 160,000 160,000 10.75 10.75 10,258,080  10,258,080  10,258,080  10,258,080  10,707,000  1,032,000  10,707,000  1,032,000 
บริษัท ไทยแนก็ซิส จ ากัด ผลิตแถบตรา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 20,000 20,000 - 16.46 -  2,865,803  -  2,865,803  -  822,750  -  822,750 
บริษัท วนี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ธุรกิจขายตรง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 30,000 30,000 17.90 17.90 14,352,367  14,352,367  14,352,367  14,352,367  -  671,250  -  671,250 
บริษัท ราชาอูชิโน จ ากัด ผลิตผ้าขนหน ู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 121,500 121,500 4.47 4.47 4,659,410  4,659,410  4,659,410  4,659,410  54,360  362,400  54,360  362,400 
บริษัท แชมป์เอช จ ากัด ผลิตเส้ือผ้า ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 10.00 10.00 4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000         200,000  -         200,000  - 
บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จ ากัด* ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 20,000 20,000 5.00 5.00 -  200,000  -  200,000  -  -  -  - 
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากัด ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00 27,000,000  27,000,000  27,000,000  27,000,000  1,553,102  550,504  1,553,102  550,504 
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย) จ ากัด จัดจ าหน่ายสินค้ามอร์แกน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 12.00 12.00 4,800,000  4,800,000  4,800,000  4,800,000  -  -  -  - 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง) ตัวแทนขาย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 8,805 8,805 18.00 18.00 290,000  490,000  290,000  490,000  -  -  -  - 
บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 108,472 108,472 6.00 6.00 6,508,176  6,508,176  6,508,176  6,508,176  304,871  344,707  304,871  344,707 
บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากัด* ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 590,000 590,000 8.33 8.33 46,567,000  46,067,000  46,567,000  46,067,000  -  -  -  - 
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด สถาบันการศึกษา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 44,800 56,000 7.14 7.14 3,200,000  4,000,000  3,200,000  4,000,000  -  -  -  - 
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จ ากัด* สถาบันสอนการออกแบบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 25,000 25,000 8.00 8.00 730,000  730,000  730,000  730,000  -  -  -  - 
บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด ค้าปลีก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000 5.00 5.00 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  -  -  -  - 
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตจักรเย็บผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 97,400 97,400 7.73 7.73 19,254,283  19,254,283  19,254,283  19,254,283  1,881,590  1,881,590  1,881,590  1,881,590 
บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด ปั่นด้ายและทอผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 621,463 621,463 16.23 16.23 119,891,874  119,891,874  119,891,874  119,891,874  -  -  -  - 
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากัด ผลิตและส่งออกถุงเท้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 143,220 143,220 17.11 17.11 24,599,800  24,599,800  24,599,800  24,599,800  245,000  1,470,000  245,000  1,470,000 
บริษัท ฟูจิคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด* จ าหน่ายเส้นด้าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000 5.00 5.00 2,710,000  3,210,000  2,710,000  3,210,000  -  -  -  - 

รวมเงินลงทุนทั่วไป       374,603,043  378,668,846  374,603,043  378,668,846  18,525,594  13,404,708  18,525,594  13,404,708 

* ราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

ในปี 2557 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ได้ท าการควบรวมกิจการกับบริษัท ซันไร้ซ์ การเมนท์ จ ากัด และบริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จ ากัด โดยมีผลท าให้
บริษัทได้รับเงินลงทุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด เพิ่มขึ้นจ านวน 263,579 หุ้น และบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยใช้วิธีราคาทุนจ านวน 
9,123,511 บาท  
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13.2 ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ        
- หลักทรัพย์เพื่อค้า (498,973)  (5,816,318)  (498,973)  (5,816,318) 
- หลักทรัพย์เผื่อขาย 2,534,558  10,205,129  1,543,819  9,185,138 
- เงินลงทุนทั่วไป -  (8,462,600)  -  (8,462,600) 

รวมก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 2,035,585  (4,073,789)  1,044,846  (5,093,780) 

13.3 ระยะเวลาที่จะครบก าหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 
ระยะเวลาที่จะถึงก าหนดช าระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557                    
มีดังต่อไปนี ้

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
1 ปี - 5 ปี 130,000,000  130,000,000  130,000,000  130,000,000 
เกิน 5 ปี 20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000 
    รวม 150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000 

รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด มีดังนี้ 
หน่วย : บาท 

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

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หุ้นกู้ 150,000,000  8,498,920  -  158,498,920 

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

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หุ้นกู้ 150,000,000  6,059,580  -  156,059,580 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ราคาทุน        
ที่ดิน 646,857,562  -  -  646,857,562 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 99,575,333  -  -  99,575,333 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 746,432,895  -  -  746,432,895 
        

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (60,118,392)  (4,660,902)  -  (64,779,294) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (60,118,392)  (4,660,902)  -  (64,779,294) 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  686,314,503  (4,660,902)  -  681,653,601 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

ราคาทุน        
ที่ดิน 31,407,562  615,450,000  -  646,857,562 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 99,575,333  -  -  99,575,333 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 130,982,895  615,450,000  -  746,432,895 
        

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (55,435,261)  (4,683,131)  -  (60,118,392) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (55,435,261)  (4,683,131)  -  (60,118,392) 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  75,547,634  610,766,869  -  686,314,503 

        

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
2558      บาท  4,660,902 

2557      บาท  4,683,131 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2558      2558 

ราคาทุน        
ที่ดิน 648,261,823  -  -  648,261,823 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 124,434,533  -  -  124,434,533 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 772,696,356  -  -  772,696,356 
        

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (81,153,744)  (4,834,670)  -  (85,988,414) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (81,153,744)  (4,834,670)  -  (85,988,414) 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  691,542,612  (4,834,670)  -  686,707,942 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

ราคาทุน        
ที่ดิน 32,811,823  615,450,000  -  648,261,823 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 124,434,533  -  -  124,434,533 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 157,246,356  615,450,000  -  772,696,356 
        

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (76,296,845)  (4,856,899)  -  (81,153,744) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (76,296,845)  (4,856,899)  -  (81,153,744) 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  80,949,511  610,593,101  -  691,542,612 

            

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม           
     2558         บาท  4,834,670 

     2557         บาท  4,856,899 
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 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558        

ที่ดิน 646,857,562  879,998,800  648,261,823  973,010,000 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 34,796,039  113,819,600  38,446,119  113,819,600 

        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557        

ที่ดิน 646,857,562  879,998,800  648,261,823  973,010,000 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 39,456,941  113,819,600  43,280,789  113,819,600 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง โดยใช้       
วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

รายการที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558  2557  2558  2557 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5,821,137  6,947,958  9,884,337  10,807,158 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรงที่เกิดจาก        
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุซึ่งก่อให้เกิด        
รายได้ค่าเช่าส าหรับป ี 5,027,747  5,223,072  5,203,115  5,396,840 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอด ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน          
ที่ดิน 819,805,123  -  -  -  819,805,123 
ค่าปรับปรุงที่ดิน 3,736,581  -  -  -  3,736,581 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 371,099,657  142,000  -  29,783,064  401,024,721 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 649,269,003  14,894,464  (13,930,431)  56,189,459  706,422,495 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ 930,909,956  6,496,307  (22,456,187)  25,640,839  940,590,915 
ยานพาหนะ 52,091,433  9,549,645  (867,000)  -  60,774,078 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  2,826,911,753  31,082,416  (37,253,618)  111,613,362  2,932,353,913 
          

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงที่ดิน (1,299,474)  (96,212)  -  -  (1,395,686) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (285,179,145)  (11,749,510)  -  -  (296,928,655) 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน (578,621,149)  (35,975,633)  13,876,931  -  (600,719,851) 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช ้ (743,268,061)  (37,812,219)  22,441,116  -  (758,639,164) 
ยานพาหนะ (37,472,276)  (4,503,471)  450,385  -  (41,525,362) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (1,645,840,105)  (90,137,045)  36,768,432  -  (1,699,208,718) 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ          
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 87,818,387  65,205,974      (162,651)  (111,613,362)  41,248,348 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,268,890,035  6,151,345  (647,837)  -  1,274,393,543 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอด ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2557        2557 

ราคาทุน          
ที่ดิน 438,177,524  381,627,599  -  -  819,805,123 
ค่าปรับปรุงที่ดิน 3,736,581  -  -  -  3,736,581 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 369,970,057  -  -  1,129,600  371,099,657 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 621,046,452  25,014,259  (1,443,990)  4,652,282  649,269,003 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ 881,442,990  3,832,290  (16,628,670)  62,263,346  930,909,956 
ยานพาหนะ 49,674,922  4,969,989  (2,995,753)  442,275  52,091,433 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  2,364,048,526  415,444,137  (21,068,413)  68,487,503  2,826,911,753 
          

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงที่ดิน (1,221,140)  (78,334)  -  -  (1,299,474) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (274,618,427)  (10,560,718)  -  -  (285,179,145) 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน (550,025,948)  (29,996,624)  1,401,423  -  (578,621,149) 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช ้ (725,009,713)  (34,877,779)  16,619,431  -  (743,268,061) 
ยานพาหนะ (35,774,637)  (3,936,433)  2,238,794  -  (37,472,276) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (1,586,649,865)  (79,449,888)  20,259,648  -  (1,645,840,105) 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ          
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 110,511,187  45,939,703  (145,000)  (68,487,503)  87,818,387 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  887,909,848  381,933,952  (953,765)  -  1,268,890,035 

          
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม          

2558       บาท  90,137,045 

2557       บาท  79,449,888 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอด ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน          
ที่ดิน 781,950,866  -  -  -  781,950,866 
ค่าปรับปรุงที่ดิน 2,237,838  -  -  -  2,237,838 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 184,944,635  142,000  -  29,783,064  214,869,699 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 502,873,469  11,719,972  (8,659,740)  44,497,935  550,431,636 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ 449,444,472  5,892,177  (7,864,691)  9,351,662  456,823,620 
ยานพาหนะ 41,323,368  8,258,056  (864,000)  -  48,717,424 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,962,774,648  26,012,205  (17,388,431)  83,632,661  2,055,031,083 
          

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงที่ดิน (1,290,189)  (93,737)  -  -  (1,383,926) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (130,337,102)  (6,846,145)  -  -  (137,183,247) 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน (444,654,318)  (28,743,209)  8,614,446  -  (464,783,081) 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช ้ (384,109,918)  (13,860,411)  7,858,804  -  (390,111,525) 
ยานพาหนะ (30,172,471)  (3,732,956)  447,386  -  (33,458,041) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (990,563,998)  (53,276,458)  16,920,636  -  (1,026,919,820) 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ          
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 73,078,610  50,735,037  -  (83,632,661)  40,180,986 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,045,289,260  23,470,784  (467,795)  -  1,068,292,249 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที ่  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  โอน/อื่นๆ  ยอด ณ วันที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2557        2557 

ราคาทุน          
ที่ดิน 400,323,268  381,627,598  -  -  781,950,866 
ค่าปรับปรุงที่ดิน 2,237,838  -  -  -  2,237,838 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 183,815,035  -  -  1,129,600  184,944,635 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 479,420,011  21,415,913  (1,424,838)  3,462,383  502,873,469 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ 454,130,224  3,135,884  (9,808,426)  1,986,790  449,444,472 
ยานพาหนะ 38,197,061  4,438,570  (1,754,538)  442,275  41,323,368 

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,558,123,437  410,617,965  (12,987,802)  7,021,048  1,962,774,648 
          

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงที่ดิน (1,214,330)  (75,859)  -  -  (1,290,189) 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (124,691,531)  (5,645,571)  -  -  (130,337,102) 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน (420,888,573)  (25,151,037)  1,385,292  -  (444,654,318) 
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช ้ (379,607,846)  (14,309,638)  9,807,566  -  (384,109,918) 
ยานพาหนะ (28,856,647)  (3,070,359)  1,754,535  -  (30,172,471) 

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (955,258,927)  (48,252,464)  12,947,393  -  (990,563,998) 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ          
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 51,238,974  29,005,684  (145,000)  (7,021,048)  73,078,610 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  654,103,484  391,371,185  (185,409)  -  1,045,289,260 
           

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม          
2558       บาท  53,276,458 

2557       บาท  48,252,464 

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนประมาณ 1,345.18 ล้านบาท และ 1,343.05 ล้านบาท 
ตามล าดับ (บริษัท: 841.00 ล้านบาท และ 829.77 ล้านบาท ตามล าดับ) 

สินทรัพย์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น จัดประเภทเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ซึ่งมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี ้

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 2,004,000  2,004,000 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (709,118) Z (355,118) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,294,882  1,648,882 



 
- 38 - 

 

 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 1,404,000  1,404,000 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (526,981)   (292,981) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 877,019  1,111,019 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 54,722,791  20,064,775  -  201,250  74,988,816 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ 4,534,707  32,000  -  2,162,805  6,729,512 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 59,257,498  20,096,775  -  2,364,055  81,718,328 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (36,508,936)  (4,056,377)  -  -  (40,565,313) 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ (3,583,764)  (1,311,089)  -  -  (4,894,853) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (40,092,700)  (5,367,466)  -  -  (45,460,166) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน 4,594,830  2,783,862  -  (2,364,055)  5,014,637 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  23,759,628  17,513,171  -  -  41,272,799 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2557        2557 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 53,038,267  1,684,524  -  -  54,722,791 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ 4,513,207  21,500  -  -  4,534,707 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 57,551,474  1,706,024  -  -  59,257,498 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (32,392,407)  (4,116,529)  -  -  (36,508,936) 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ (3,390,717)  (193,047)  -  -  (3,583,764) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (35,783,124)  (4,309,576)  -  -  (40,092,700) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน 3,732,531  862,299  -  -  4,594,830 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  25,500,881  (1,741,253)  -  -  23,759,628 
          
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม          

2558       บาท  5,367,466 

2557       บาท  4,309,576 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2558        2558 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 51,706,321  19,810,375  -  201,250  71,717,946 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ 4,534,707  32,000  -  2,162,805  6,729,512 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 56,241,028  19,842,375  -  2,364,055  78,447,458 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (34,151,280)  (3,788,286)  -  -  (37,939,566) 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ (3,583,763)  (1,311,089)  -  -  (4,894,852) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (37,735,043)  (5,099,375)  -  -  (42,834,418) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน 4,594,830  2,783,862  -  (2,364,055)  5,014,637 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  23,100,815  17,526,862  -  -  40,627,677 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2557        2557 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 50,208,347  1,497,974  -  -  51,706,321 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ 4,513,207  21,500  -  -  4,534,707 

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 54,721,554  1,519,474  -  -  56,241,028 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (30,377,521)  (3,773,759)  -  -  (34,151,280) 
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอล์ฟ (3,390,716)  (193,047)  -  -  (3,583,763) 

รวมค่าตัดจ าหน่ายสะสม (33,768,237)  (3,966,806)  -  -  (37,735,043) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน 3,732,531  862,299  -  -  4,594,830 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  24,685,848  (1,585,033)  -  -  23,100,815 

          
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม          

2558        บาท  5,099,375 

2557       บาท  3,966,806 

17. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม      31 ธนัวาคม 
 2558      2558 

สิทธิการเช่า        
ราคาทุน 33,754,000  -  -  33,754,000 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (27,652,786)  (1,212,086)  -  (28,864,872) 
สิทธิการเช่า  6,101,214  (1,212,086)  -  4,889,128 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันที่  เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอด ณ วันที่ 
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2557      2557 

สิทธิการเช่า        
ราคาทุน 33,754,000  -  -  33,754,000 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (26,102,629)  (1,550,157)  -  (27,652,786) 
สิทธิการเช่า  7,651,371  (1,550,157)  -  6,101,214 
        

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
2558     บาท  1,212,086 

2557     บาท  1,550,157 

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจ าอ่ืน  

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทและบริษัทย่อย
มีตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม ซึ่งออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์เป็นจ านวนเงิน 263 ล้านบาท และ 
190 ล้านบาท ตามล าดับ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 - 1.77 ต่อปี และร้อยละ 2.14 - 2.15 ต่อปี ตามล าดับ 
โดยไม่มีหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,367.90  1,008.90  1,272.90  862.90 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวก าหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี 
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20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตขุ้อ 32) 169,568,019  218,858,822  275,007,552  332,531,463 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษัทอื่น 139,678,367  169,112,274  109,073,407  123,730,184 
       รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ 309,246,356  387,971,096  384,080,959  456,261,647 
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,118,173  4,826,151  2,065,627  4,766,718 
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทอืน่ 34,522,983  13,841,014  30,846,877  10,408,395 
โบนัสค้ำงจ่ำย 129,260,296  114,817,870  91,812,580  81,530,570 
ค่ำลิขสิทธิ์ค้ำงจ่ำย 47,379,798  39,384,227  47,379,798  39,384,227 
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 171,998  167,753  171,998  167,753 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 16,280,768  14,109,885  11,522,610  10,002,506 
รำยได้รับล่วงหน้ำ 174,425  120,597  174,425  120,597 
เงินประกันรบัล่วงหน้ำ 3,053,049  2,681,130  2,844,105  2,410,230 
       รวมเจ้ำหนี้อื่น 232,961,490  189,948,627  186,818,020  148,790,996 

 542,207,846  577,919,723  570,898,979  605,052,643 

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินส าหรับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 2558  2557 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,900,445  2,477,993 
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงนิรอตัดบัญชี (438,355)  (687,575) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,462,090  1,790,418 

    
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 377,926  328,329 
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,084,164  1,462,089 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,462,090  1,790,418 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,419,480  1,798,008 
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงนิรอตัดบัญชี (382,116)  (580,034) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,037,364  1,217,974 

    
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 214,657  180,610 
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 822,707  1,037,364 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,037,364  1,217,974 

22. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35,526  35,526  35,526  35,526 
รายการสินค้าฝากขาย 1,800,000  2,000,000  1,800,000  2,000,000 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 326,874  354,030  326,874  354,030 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า           597,845  -            597,845  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 6,575,488  4,895,488  6,575,488  4,895,488 
ประมาณการสินค้ารับคืน 6,000,000  6,800,000  6,000,000  6,800,000 
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 95,250,566  93,931,671  66,116,704  64,207,318 
ขาดทุนสะสมยกไป          348,233  396,454  -  - 

 110,934,532  108,413,169  81,452,437  78,292,362 

        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า -  (3,078,781)  -  (3,078,781) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (179,807,046)  (177,672,475)  (179,440,735)  (177,228,730) 

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (40,879)  (25,700)  (32,069)  (21,391) 

 (179,847,925)  (180,776,956)  (179,472,804)  (180,328,902) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (68,913,393)  (72,363,787)  (98,020,367)  (102,036,540) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,000  (200)  -  1,800 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 354  (27)  -  327 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า -  598  -              598 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 4,896  1,679  -  6,575 

    ประมาณการสินค้ารับคืน 6,800  (800)  -  6,000 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 93,932  4,015  (2,696)  95,251 
ขาดทุนสะสมยกไป 396  (48)  -  348 

 108,413  5,217  (2,696)  110,934 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์พื่อค้า (3,079)  3,079  -  - 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (177,672)  -  (2,135)  (179,807) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (26)     (15)  -  (41)    
 (180,777)  3,064  (2,135)  (179,848) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (72,364)  8,281  (4,831)  (68,914) 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
2557 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,200  (200)  -  2,000 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 267  87  -  354 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 2,925  (2,925)  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 6,784  (1,888)  -  4,896 

    ประมาณการสินค้ารับคืน 9,600  (2,800)  -  6,800 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 89,563  4,369  -  93,932 
ขาดทุนสะสมยกไป -  396  -  396 

 111,374  (2,961)  -  108,413 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า -  (3,079)  -  (3,079) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (151,235)  -  (26,437)  (177,672) 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (5)  (21)  -  (26)    
 (151,240)  (3,100)  (26,437)  (180,777) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (39,866)  (6,061)  (26,437)  (72,364) 
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หน่วย :พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม  

2558 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  
2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,000  (200)  -  1,800 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 354  (27)  -  327 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า -  598  -              598 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 4,896  1,679  -  6,575 
ประมาณการสินค้ารับคืน 6,800  (800)  -  6,000 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 64,207  1,855  55  66,117 

 78,292  3,105  55  81,452 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

    ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (3,079)  3,079  -  - 
    ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เผื่อขาย (177,229)  -  (2,212)  (179,441) 
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (21)  (11)  -  (32)    
 (180,329)  3,068  (2,212)  (179,473) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (102,037)  6,173  (2,157)  (98,021) 

หน่วย :พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม  

2557 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไร 

หรือขาดทุน 

 รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  
2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 35  -  -  35 
รายการสินค้าฝากขาย 2,200  (200)  -  2,000 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 267  87  -  354 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 2,925  (2,925)  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 6,784  (1,888)  -  4,896 
ประมาณการสินค้ารับคืน 9,600  (2,800)  -  6,800 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 63,639  568  -  64,207 

 85,450  (7,158)  -  78,292 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

    ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เพ่ือค้า -  (3,079)  -  (3,079) 
    ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพย์เผื่อขาย (150,866)  -  (26,363)  (177,229) 
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (5)  (16)  -  (21) 
 (150,871)  (3,095)  (26,363)  (180,329) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (65,421)  (10,253)  (26,363)  (102,037) 
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23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

จ านวนที่บันทึกในงบก าไรขาดทุนส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

  หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ต้นทุนบริการปจัจบุัน 47,654,952  36,164,920  34,657,311  23,718,313 
ต้นทุนดอกเบี้ย 15,541,860  15,035,835  10,293,497  10,153,322 

 63,196,812  51,200,755  44,950,808  33,871,635 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

   หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
        

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา 474,244,138  460,840,638  321,036,588  318,197,728 
บวก  ต้นทุนบริการปจัจบุัน 47,654,952  36,164,920  34,657,311  23,718,313 
 ต้นทุนดอกเบี้ย 15,541,860  15,035,835  10,293,497  10,153,322 

ปรับปรุงจากการรับโอนพนักงาน -  989,132  -  989,132 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
(13,481,927) 

  
- 

 
 

     275,300 
 

 
- 

หัก  ผลประโยชนท์ี่จ่าย (38,806,018)  (38,786,387)  (35,679,176)  (32,021,907) 

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป 485,153,005  474,244,138  330,583,520  321,036,588 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณประมาณการ
หนี้สินภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

        
อัตราคิดลด (ต่อปี) 2.49% - 3.06%  3.32% - 3.70%  2.62%  3.32% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงนิเดอืนในอนาคต (ต่อปี) 1.50% - 5.40%  1.90% - 5.00%  1.85% - 5.00%  1.90% - 5.00% 
สัดส่วนของพนักงานทีเ่ลือกลาออกก่อน 
    เกษียณอายุ (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของ 
    พนักงาน) (ต่อปี) 

       

- พนักงานรายเดือน 1% - 15%  1% - 22 %  1% - 21%  1% - 37% 
- พนักงานรายวัน 3% - 38%  2% - 73 %  6% - 42%  4% - 67% 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด   
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 40.75 28.06 
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (35.96) (24.64) 

   อัตราการเติบโตของเงินเดือน   
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (36.97) (25.26) 
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 41.11 28.22 

   อัตราการหมนุเวียนของพนกังาน   
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1 24.26 17.12 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (37.79) (25.81) 
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24. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองนี้  
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้น าไปจ่ายเป็น 
เงินปันผล 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรก าไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 
เป็นส ารองตามกฎหมายทุกคร้ังที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเท่ากับ  
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองนี้จะน ามาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 และ 2557 ส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ านวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว 

25. การจัดการส่วนทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 

บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอ
ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น 
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26. เงินปันผลและส ารอง 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรส ารองดังนี้ 

 ปี 2558 ปี 2557 

ชื่อบริษัท วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทั่วไป 
 สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (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 และได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 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 ล้านบาท และจ านวน 6 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

ส าหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 เป็นการจัดสรรก าไรของปี 2557 และได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2558 

โดยบริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี  จ ากัด และบริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัดได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2558 
นอกจากนั้นบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2558 และมิถุนายน 2558 เป็นจ านวน 25 ล้านบาท และจ านวน 12.5 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรก าไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นส ารองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ 
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27. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและ
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตาม
พระราชบัญญัตกิองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  

เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 มีจ านวน 17.89 ล้านบาท และ 17.89 ล้านบาท ตามล าดับ (บริษัท : 11.28 ล้านบาท และ 11.35 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 

28. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
รายได้จากการขายสินค้า 3,935,784,217  3,563,470,299  4,305,468,380  3,885,220,967 
รายได้จากการให้บริการ 36,715,397  37,862,820  16,115,168  11,279,549 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 3,972,499,614  3,601,333,119  4,321,583,548  3,896,500,516 

29. รายได้อื่น 
รายได้อื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
ดอกเบี้ยรบั 24,239,423  34,872,770  23,675,575  34,328,492 
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ 14,123,034  14,313,259  20,524,864  20,513,179 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธ ิ 10,357,966  9,620,451  10,172,301  9,515,256 
ก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,161,676  1,783,949  411,176  1,155,211 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเพื่อค้า  -   15,393,904   -   15,393,904 
รายได้อื่น 52,250,361  34,262,612  49,548,399  33,340,512 

 102,132,460  110,246,945  104,332,315  114,246,554 
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (69,063,825)  (176,337,442)  (69,503,632)  (194,368,223) 
ค่าสินค้าส าเร็จรปูที่ซ้ือ 180,674,404  126,747,441  1,583,237,775  1,417,133,720 
วัตถุดิบที่ใช้ไป 1,576,630,637  1,581,681,875  1,227,776,170  1,253,387,855 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,301,735,837  1,287,559,263  845,670,768  846,608,924 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 101,377,499  89,992,752  64,422,587  58,626,326 
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 68,127,104  57,204,225  63,370,924  49,450,005 
ค่าลิขสิทธิ ์ 49,116,488  39,949,042  49,116,488  39,949,042 
ค่าสาธารณูปโภค 53,636,917  54,764,071  36,783,338  36,110,216 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 71,863,806  64,172,153  66,537,166  59,205,033 

31. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม    

 2558  2557  2558  2557 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ในงวดปจัจบุนั (45,566,592)  (33,398,144)  (43,106,269)  (28,337,976) 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี        
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
   กับผลต่างช่ัวคราวทีเ่กิดขึน้ 8,281,350  (6,059,802)  6,173,118  (10,252,964) 

รวม (37,285,242)  (39,457,946)  (36,933,151)  (38,590,940) 

การกระทบยอดภาษีเงินได้และก าไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       
มดีังนี้ 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 2558  2557 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 371,693,051  316,187,762 
อัตราภาษี 20%  20% 
ผลคูณของก าไรก่อนภาษีเงินได้กบัอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย (74,338,610)  (63,237,552) 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี    
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษ ี 37,053,368  23,779,606 
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (37,285,242)  (39,457,946) 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 354,985,209  334,253,790 
อัตราภาษี 20%  20% 
ผลคูณของก าไรก่อนภาษีเงินได้กบัอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย (70,997,042)  (66,850,758) 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี    
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษ ี 34,063,891  28,259,818 
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (36,933,151)  (38,590,940) 

32. รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจ าหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการ
ดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558  2557  2558  2557 

ลูกหนี้การค้า         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 389  405  389  405 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ ่ 31  13  31  13 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 30  43  30  43 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 12  6  11  6 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 102  89  102  89 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชยีล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
โคออดิเนชั่น จ ากัด (ฮ่องกง) ถือหุ้นเกินกว่า 10% 19  10  19  10 

บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากัด บริษัทย่อย -  -  34  41 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  24  19 
บริษัท วาโก้ ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  16  21 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  22  34 
อ่ืนๆ  16  11  15  9 

รวมลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 5)  599  577  693  690 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 9  9  9  9 
 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 90  90  90  90 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 6) 

  
99 

  
99 

  
99 

  
99 

         
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)  835  794  823  782 
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)  375  379  375  379 

         
เจ้าหนี้การค้า         
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 89  127  60  77 
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 6  8  5  6 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 4  15  4  15 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 5  7  5  7 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 38  38  26  26 
 ถือหุ้นเกินกว่า 10%        
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 13  8  13  8 
 ถือหุ้นเกินกว่า 10%        
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากดั บริษัทย่อย -  -  63  74 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  27  36 
บริษัท วาโก้ ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  24  29 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  34  41 
อ่ืนๆ  15  16  14  14 

รวมเจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 20)  170  219  275  333 

         
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย         

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 47  39  47  39 
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รายการค้าที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

ขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 2,346  1,983  2,346  1,983 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ ่ 371  332  371  332 
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 46  28  46  28 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 609  742  609  742 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 35  39  34  38 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 168  111  168          111 
บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 25  23  25  23 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 11  1  8  1 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชยีล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
โคออดิเนชั่น จ ากัด (ฮ่องกง) ถือหุ้นเกินกว่า 10% 15  8  15  8 

บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากดั บริษัทย่อย -  -  148  122 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  83  72 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  69  68 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  104  101 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด บริษัทย่อย -  -  17  24 
อ่ืนๆ  49  56  32  27 

รวมขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  3,675  3,323  4,075  3,680 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 328  337  208  209 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 109  133  109  133 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 98  120  98  120 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 36  46  26  30 
บริษัท มังกร 1 2 จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% -  204  -  128 
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 238  51  150  32 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 73  75  73  75 
บริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 15 - - - 15  - 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากดั บริษัทย่อย -  -  544  515 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  278  253 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  280  251 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  334  300 
อ่ืนๆ  52  50  33  44 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  949  1,016  2,148  2,090 

         
รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 13  5  13  5 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 3  4  3  4 
บริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 5  7  -  - 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากดั บริษัทย่อย -  -  7  7 
อ่ืนๆ  10  9  9  9 

รวมรายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ  31  25  32  25 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2558  2557  2558  2557 

ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 36  30 23 36  30 
บริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 13  19  13  19 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จ ากดั บริษัทย่อย -  - - -  7 
อ่ืนๆ  2  3 11 2  5 

รวมค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย  51  52 34 51  61 

         
ค่าลิขสิทธิ์         
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 47 47 39 41 47  39 
         

ดอกเบี้ยรับ         
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ        
 ถือหุ้นเกินกว่า 10% 4  4 4 4  4 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  68  63  64  59 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  4  1  3  - 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร  72  64  67  59 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าส าเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่
คิดกับลูกค้าทั่วไป  

บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยก าไรตามที่ได้ตกลงกัน 

บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจาก  
ผู้ขายทั่วไป 

บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยค านวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 33) 

บริษัทจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
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33. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับวาโก้                
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เคร่ืองหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของ
ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

 
34. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ ซึ่งบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการ      
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

34.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระส าคัญต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระส าคัญ 
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34.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ           
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป 

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือ
ต้องจ่ายช าระ จ านวนเงินของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่าย
ช าระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
มีดังต่อไปนี ้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 
 จ านวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 
 สกุลเงินต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ (หนี้สิน) 

บาท 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    

- สัญญาขาย USD 173,563 6,235,229 (40,202) 
- สัญญาขาย   JPY 43,135,150 12,792,532 (205,671) 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2557 
 จ านวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 
 สกุลเงินต่างประเทศ บาท สินทรัพย์ (หนี้สิน) 

บาท 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า    

- สัญญาขาย USD 18,058 593,743 (3,465) 
- สัญญาขาย JPY 143,355,522 39,602,377 142,148 

34.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
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34.4.1    รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ   
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 
หนี้สินทางการเงิน 

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

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

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า 

หนี้สิน = 246 สินทรัพย์ = 198 
หนี้สิน = 59 

หนี้สิน = 246 สินทรัพย์ = 198 
หนี้สิน = 59 

ล าดับ 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่สามารถสังเกต
ได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา 
ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์   

   เพื่อค้า - ตราสารทุน 

33,153 33,735 

 

33,153 33,735 

 

ล าดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย
ของงวดบัญชี 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์  

   เผื่อขาย - ตราสารทุน 

135,031 175,774 

 

- 84,059 ล าดับ 1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ 

   เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 

41,750 3,438 

 

41,750 3,438 

 

ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                         
ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย ์

   เผื่อขาย - ตราสารทุน 

1,358,352 1,322,576 

 

1,346,952 1,310,801 ล าดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย
ของงวดบัญช ี

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์    

   เผื่อขาย - ตราสารหนี้ 

132,364 159,116 

 

132,364 159,116 

 

ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          
ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 
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34.4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินฝากประจ า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อ่ืน เงินทดรองจ่าย        
รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอ่ืน 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย และหนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น 

รายการที่เปิดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินที่รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรม 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  ล าดับชั้น 
มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินลงทุนทั่วไป  511,983,060  1,026,962,533  508,713,061  1,023,593,808  ระดับ 3 
เงินลงทุนในหุ้นกู้ 190,000,000  198,722,440  190,000,000  198,722,440  ระดับ 2 

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินลงทุนทั่วไป  481,531,667  953,394,021  478,261,667  950,009,546  ระดับ 3 
เงินลงทุนในหุ้นกู้ 280,000,000  287,064,300  280,000,000  287,064,300  ระดับ 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ลงทุน 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหุ้นกู้ก าหนดจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 
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35. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันให้     

- บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ดหูมายเหตุข้อ 9)   6.90 6.31  6.90 6.31 
     

   การให้ธนาคารค้ าประกันแทนบริษทั 19.43 20.94 17.32 18.84 
     ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรบัปรุงอาคาร 3.99 0.63 3.92 0.63 

 
36. ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ          
ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณา
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
รายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก ก าไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรขาดทุนตามส่วนงานกับก าไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม   

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 2,892.58  2,444.28  1,079.92  1,157.05  3,972.50  3,601.33 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 185.66  163.86  28.53  (24.43)  214.19  139.43 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน         (11.40)        5.37 
เงินปันผลรับ         66.17  61.30 
รายได้อ่ืน         102.73  110.09 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้         371.69  316.19 

อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ร่วมกันในการผลิตสินค้าดังกล่าว 

นอกจากนี้ลูกค้าหลักของบริษัทก็คือ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญข่องบริษัทโดยถือหุ้นเกินกว่า 10% (ดูหมายเหตุข้อ 32) 
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37. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้  

รายการ ชื่อบริษัท 

 เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ วาโก้ล าพูน วาโก้กบินทร์บุรี ภัทยากบินทร์บุรี 

โครงการที่ 2     
- บัตรส่งเสริม เลขที ่ 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 ป ี - 1 ก.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2557 1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558 

- 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 เลขที ่ - 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 ป ี - 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 

- 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 าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
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38. การรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริม 
ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เร่ืองก าหนดวิธีการรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม             
รายการดังกล่าวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 2558  2557 

 กิจการท่ีได้รับ  กิจการท่ีไม่ได ้  รวม  กิจการท่ีได้รับ  กิจการท่ีไม่ได ้  รวม 
 การส่งเสริม  รับการส่งเสรมิ    การส่งเสริม  รับการส่งเสรมิ   

รายได้            
รายได้จากการส่งออก -        1,079,924,423        1,079,924,423  -  1,157,046,394  1,157,046,394 
รายได้จากการขายในประเทศ 946,782  2,891,628,408        2,892,575,190  -  2,444,286,725  2,444,286,725 

รวมรายได้จากการขาย 946,782  3,971,552,831  3,972,499,613  -  3,601,333,119  3,601,333,119 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -  10,357,967  10,357,967  -  9,620,451  9,620,451 
เงินปนัผลรบั -  66,168,780  66,168,780  -  61,304,139  61,304,139 
รายได้อื่น 339,544  91,434,949  91,774,493  198,323  100,428,171  100,626,494 

รวมรายได้ 1,286,326  4,139,514,527  4,140,800,853  198,323  3,772,685,880  3,772,884,203 
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39. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะน าเงินรับช าระหนี้ 
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและช าระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคัญ มีดังนี้ 

 เงื่อนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ จ่ายช าระ จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

 วัน ดอลลาร์สหรฐั เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน บาท ดอลลาร์สหรฐั เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน บาท 

              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558              

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

  1,130,611 96,749,082 5,670,006 - 2,080 95,207,946 1,130,611 96,749,082 5,670,006 - 2,080 95,207,946 

เจ้าหน้ีการค้า 30 337,763 18,496,052 -  - 17,844,988 337,763 18,496,052 -  - 17,844,988 

              
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3,359 2,241,129 - 2,285 14,409 881,644 3,359 2,241,129 - 2,285 14,409 881,644 
เงินลงทุนชั่วคราว - - - 1,500,000 - - 6,305,550 - - 1,500,000 - - 6,305,550 
ลูกหน้ีการค้า 30 - 180 624,741 141,639,880 2,261,397 - - 68,244,206 624,741 141,639,880 2,261,397 - - 68,244,206 

  628,100 143,881,009 3,761,397 2,285 14,409 75,431,400 628,100 143,881,009 3,761,397 2,285 14,409 75,431,400 

เจ้าหน้ีการค้า 30 554,323 57,209,061 4,089 1,448 - 34,250,486 554,323 57,209,061 4,089 1,448 - 34,250,486 
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40. คดีฟ้องร้อง 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาเรียกทรัพย์มรดกคืน            
เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดิน ซึ่งบริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคา 233.56 ล้านบาท โดย
เจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายให้บริษัททราบในวันที่ 2 กันยายน 2557 ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
ศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว  หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์
ค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งบริษัทได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ในขณะนี้คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทเห็นว่า บริษัทเป็นบุคคลภายนอกที่ได้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิ                     
โดยสุจริต ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินส าหรับผลเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน 

41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ท าสัญญาร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัท 
2 บริษัทชื่อ “บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์จ ากัด” ซึ่งมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100  บาท โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจ านวน 1,900,000 หุ้น เป็นมูลค่า 190 ล้านบาท 
และอีกบริษัทหนึ่งชื่อ “บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด” ซึ่งมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 3,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100  บาท โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจ านวน 570,000 หุ้น เป็นมูลค่า 57 ล้านบาท 
ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายช าระเงินลงทุนในบริษัททั้งสองดังกล่าวเป็นจ านวนรวม 247 ล้านบาทเมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2559 

42. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที ่17 กมุภาพันธ์ 2559 


