


 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหาร
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ” “ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 185,673 235,423 160,868 221,644
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวียนอ่ืน 5 658,881 844,545 771,699 963,142
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น 6 21,530 21,530 21,530 21,530
สินคา้คงเหลอื 7 1,545,610 1,410,760 1,399,048 1,257,335
สิทธิในการรับคนืสินคา้ 8 120,400 120,400 120,400 120,400
สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 9 840,211 504,860 655,019 317,411
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 38,255 27,346 31,844 20,429
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพ่ือขาย 10 -              430,911 -              430,911
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 3,410,560 3,595,775 3,160,408 3,352,802

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11 2,930,049 2,267,582 2,911,838 2,252,462
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 152,048 152,048
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 178,795 180,379 182,510 182,510
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 79,253 80,066 80,657 81,470
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,203,889 1,211,297 1,093,478 1,094,434
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 14 55,607 - 48,599 -
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 38,910 38,826 38,525 38,767
สิทธิการเชา่ 9,229 10,149 9,229 10,149
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 81,336 83,980 66,051 68,815

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 4,577,068 3,872,279 4,582,935 3,880,655
รวมสนิทรัพย์ 7,987,628 7,468,054 7,743,343 7,233,457

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 มีนาคม 2563



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ” “ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น

หนี้สนิหมนุเวียน

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้หมนุเวียนอ่ืน 15 676,129            681,495          706,700 731,739
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเชา่
ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 25,967 - 22,573 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55,200              32,261            53,669 31,162
ประมาณการหนี้สินหมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 17 66,686              69,049            49,645 49,822

หนี้สินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 1,247                50                   1,247                50
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินคา้รับคนื 208,400            208,400          208,400 208,400
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 3,851                8,143              3,396 6,967
อ่ืน ๆ 18,104              8,080              14,242 4,562

230,355 224,623 226,038 219,929
รวมหนี้สนิหมนุเวียน 1,055,584 1,007,478 1,059,872 1,032,702

หนี้สนิไมห่มนุเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชา่ 16 29,856              - 26,214              -
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 18 78,930 14,705 115,383 50,865
ประมาณการหนี้สินไมห่มนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 17 688,679 687,461 486,225 482,880

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 797,465 702,166 627,822 533,745
รวมหนี้สนิ 1,853,049 1,709,644 1,687,694 1,566,447

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 มีนาคม 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ” “ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 120,000,000 หุ้น
มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000

ทุนที่ออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 120,000,000 หุ้น
มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 297,190 297,190 297,190 297,190
ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,000 12,000 12,000 12,000
ส ารองทั่วไป  406,172 406,172 406,172 406,172

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 4,390,530 4,273,349 4,298,729 4,171,054
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 908,468 649,481 921,558 660,594

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 6,134,360 5,758,192 6,055,649 5,667,010
ส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ 219 218 - -

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 6,134,579 5,758,410 6,055,649 5,667,010
รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 7,987,628 7,468,054 7,743,343 7,233,457

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ณ วันที ่31 มีนาคม 2563
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 19 975,402          1,139,587       1,047,613       1,234,821       
ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้ริการ 20 (648,092) (785,516) (736,525) (923,409)
ก าไรขั้นต้น 327,310          354,071          311,088          311,412          
เงินปันผลรับ 8,586              10,846            8,586              10,846            
รายไดอ่ื้น 21 210,119          22,786            208,405          23,419            
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (217,511) (132,086) (216,905) (131,015)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (166,823) (170,284) (144,226) (148,327)
คา่ตอบแทนผู้บริหาร (13,861) (12,997) (10,346) (10,106)
กลบัรายการจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน - 600                 - 600                 
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 147,820          72,936            156,602          56,829            
ต้นทุนทางการเงิน (453) (10) (396) (10)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 13 (1,568)             3,671              - -

ก าไรกอ่นภาษีเงินได้ 145,799          76,597            156,206          56,819            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22 (29,211) (10,290) (28,687) (8,854)
ก าไรสทุธิส าหรับงวด 116,588          66,307            127,519          47,965            

การแบ่งปันก าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 116,586          66,303            - -
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ 2                     4                     - -

116,588          66,307            - -

ก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.97 0.55 1.06 0.40

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

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



2563 2562 2563 2562

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 116,588      66,307     127,519     47,965     
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

การแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (16)             (4)            - -
ภาษีเงินไดข้องรายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3                 1              - -

รวมรายการที่อาจถกูจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

- สทุธิจากภาษีเงินได้ (13)             (3)            - -

รายการที่จะไมถ่กูจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมลูคา่สินทรัพย์ทางการเงิน (107,422)    (29,338)   (105,623)    (28,958)   
ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไมถ่กูจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21,484        5,868       21,124       5,792       

รวมรายการที่จะไมถ่กูจัดประเภทใหมไ่ว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

- สทุธิจากภาษีเงินได้ (85,938)      (23,470)   (84,499)      (23,166)   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (85,951)      (23,473)   (84,499)      (23,166)   
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,637        42,834     43,020       24,799     

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 30,636        42,830     - -
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ 1                 4              - -

30,637        42,834     - -

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

รวม

ทนุทีอ่อก องค์ประกอบอ่ืน

และช าระแล้ว ทนุส ารอง ของส่วนของ

ตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - - - - 66,303 (23,470)                      (3)                                   - (23,473)             42,830 4 42,834

120,000 297,190 12,000 389,930 4,235,820 800,306 7                                    (1,551)                               798,762 5,853,702 226 5,853,928

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563

- ตามทีร่ายงานไว้เดิม 120,000 297,190 12,000 406,172 4,273,349 733,551 15                                  (84,085)                             649,481 5,758,192 218 5,758,410

ผลกระทบจากการใช้นโยบาย

การบญัชีใหม่เปน็คร้ังแรก 2.6 - - - - 595                344,937                      - - 344,937             345,532            - 345,532         

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 120,000 297,190 12,000 406,172 4,273,944 1,078,488 15 (84,085)                             994,418 6,103,724 218 6,103,942

- ปรับปรุงใหม่

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - - - - 116,586 (85,937)                      (13)                                 - (85,950)             30,636 1 30,637

120,000 297,190 12,000 406,172 4,390,530 992,551 2                                    (84,085)                             908,468 6,134,360 219 6,134,579

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกินมลูค่า ยงัไมไ่ด้จัดสรร ก าไร (ขาดทนุ) จาก ผลต่างของ ผลขาดทนุจากการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

บรษัิท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

งบการเงินรวม

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563

ส่วนทีเ่ป็นของ

หน่วย : พันบาท

สินทรัพยท์างการเงิน จากการแปลงค่างบการเงิน พนักงานทีก่ าหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562

บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่

จัดสรรแล้ว

ไมม่อี านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563

หุ้นสามญั ส ารองทัว่ไป การวดัมลูค่า อัตราแลกเปล่ียน วดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์



หมายเหตุ
รวม

ทนุทีอ่อก องค์ประกอบอ่ืน รวม
และช าระแล้ว ของส่วนของ ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 120,000 297,190 12,000 389,930 4,035,033 821,483 (9,250)                                 812,233 5,666,386
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - - - - 47,965 (23,166)                         - (23,166)                  24,799

120,000 297,190 12,000 389,930 4,082,998 798,317 (9,250)                                 789,067 5,691,185

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563
- ตามทีร่ายงานไว้เดิม 120,000 297,190 12,000 406,172 4,171,054 731,495 (70,901)                               660,594 5,667,010

ผลกระทบจากการใชน้โยบาย
การบญัชใีหม่เปน็คร้ังแรก 2.6 - - - - 156 345,463 - 345,463                  345,619
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 120,000 297,190 12,000 406,172 4,171,210 1,076,958 (70,901)                               1,006,057 6,012,629

- ปรับปรุงใหม่
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม - - - - 127,519 (84,499)                         - (84,499)                  43,020

120,000 297,190 12,000 406,172 4,298,729 992,459 (70,901)                               921,558 6,055,649

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีาคม 2563

ส่วนเกินมลูค่า จัดสรรแล้ว ยังไมไ่ด้จัดสรร ก าไร (ขาดทนุ) จาก
หุ้นสามญั

ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทางการเงิน พนักงานทีก่ าหนดไว้

ผลขาดทนุจากการ

บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป การวัดมลูค่า วัดมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 116,588    66,307       127,519      47,965      
รายการปรับปรุง :

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29,211 10,290 28,687 8,854
ค่าเสือ่มราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
   และอาคารและอุปกรณ์ 22,526 23,744 15,920 15,295
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 2,511 2,540 2,493 2,517
ค่าเสือ่มราคาสินทรัพย์สิทธิในการใช้ 6,651        - 5,790          -
ก าไรจากการขายทีด่ิน (193,654)  - (193,654)    -
ก าไรจากการขายทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  (941)         (209)          (936)           (4)              
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,568        (3,671)       - -
(ก าไร) ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น (96)           68              (96)              68             
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (8,586)      (10,846)     (8,586)        (10,846)     
กลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน - (600)          - (600)          
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื 6,235        9,673         5,714          9,135        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 4.2.2 (873)         (743)          (646)           (594)          
(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4.2.2 538           (238)          600             (238)          
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 17 15,175      11,025       11,613        7,564        
ดอกเบีย้รับ (2,287)      (2,253)       (2,091)        (2,214)       
ดอกเบีย้จ่าย 453           10              396             10             

(4,981)      105,097    (7,277)        76,912      
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 190,653    (50,806)     196,207      (59,422)     
สินค้าคงเหลอื (141,086)  (156,217)   (147,427)    (168,878)   
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (10,909)    (6,384)       (11,415)      (7,730)       

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 94,992      26,128       75,295        116,371    
ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย (4,292)      (3,631)       (3,570)        (2,982)       
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 10,024      (852)          9,680          (2,399)       
หนีส้ินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,197        - 1,197          -
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 17 (16,320)    (11,591)     (8,445)        (5,863)       

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 119,278    (98,256)     104,245      (53,991)     

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563
“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
จ่ายภาษีเงินได้ (6,942) (656) (6,942) (656)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 112,336    (98,912)     97,303        (54,647)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพันเพ่ิมขึน้ - (11)            - (11)            
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (329,996)  109,935    (332,543)    82,272      
เงินสดจ่ายเพ่ือการให้กูยื้มระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน - (20,000)     - (20,000)     
เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน - 20,000       - 20,000      
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายส่วนเกิน - 10              - 10             
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในตราสารหนี้ (994)         (60,000)     (994)           (60,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในตราสารทุน (60,000)    - (60,000)      -
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ (282,000)  - (277,000)    -
เงินสดรับจากการขายทีด่ิน 524,564    - 524,564      -
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,149        3,364         1,143          4               
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า 4.2.1 (16,545)    (12,028)     (16,025)      (10,294)     
เงินสดรับจากเงินปันผล 3,379        7,885         3,379          7,885        
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 2,505        1,949         2,535          1,898        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 2,644        212            2,764          1,106        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (155,294)  51,316       (152,177)    22,870      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสัญญาเช่า 4.3 (6,888)      (95)            (5,998)        (95)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (6,888)      (95)            (5,998)        (95)            

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96             (25)            96               (25)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (49,750)    (47,716)     (60,776)      (31,897)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 235,423    167,711    221,644      126,923    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่31 มีนาคม 4.1 185,673    119,995    160,868      95,026      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563

“ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ”



บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     
และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือการผลิตและ
จ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี โดยที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมี
ดังต่อไปนี ้

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

กรุงเทพมหานคร 10120 

  
บริษัทย่อยทางตรง  

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

 อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 
  บริษัท โทรา 1010 จ ากัด 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 
  

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

 อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงิน
นี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยได้
ด าเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว 
อย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ (ดูหมายเหตุข้อ 30.2) 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้จัดท าขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็น
แบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “ก าหนดรายการ
ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

2.2  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

2.3 ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น  งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 
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2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมนี้แล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2563 ซึ่งได้สอบทานแล้ว 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ได้รับการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทจะมีอ านาจควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อ  

ก) มีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน    

ข) มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ    

ค) มีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน  

โดยผู้ลงทุนจะควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี ้

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่ 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 
 อัตราการถือหุ้นร้อยละ  อัตราการถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย    
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด 99.96  99.96 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด 99.99  99.99 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด 99.99  99.99 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด 99.99  99.99 
    

บริษัทย่อยทางอ้อม    
(ถือหุ้นโดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด)    
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 99.95  99.95 
    

บริษัทร่วม    
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด 20.00  20.00 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้  จ ากัด 40.00  40.00 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด 40.00  40.00 

 



 
- 4 - 

 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ 
ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ 
การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของ
บริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

ในปีปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมา
ถือปฏิบัติคร้ังแรก โดยบริษัทและบริษัทย่อยเลือกที่จะรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้ TFRS 9 
เป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นต้นงวดของรอบระยะเวลา
ที่รายงาน 
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ข้อก าหนดใหม่ตาม TFRS 9 มีดังนี ้

1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และ 

3) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

บริษัทและบริษัทย่อยน า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ตามข้อก าหนดการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงใน
TFRS 9 ดังนี้ 

(ก) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานคร้ังแรกคือวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อย
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ TFRS 9 กับเคร่ืองมือทางการเงินที่ยังคงรับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2563 และไม่น าข้อก าหนดมาปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 ข้อมูลเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินยังคงรับรู้ ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 ไม่ปรับย้อนหลัง 

การรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 ก าหนดให้วัดมูลค่าภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะ
ดังนี ้

 ตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา 
และท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ 
ของเงินต้นในวันที่ก าหนดให้วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 เงินลงทุนในตราสารหนี้อ่ืนทั้งหมดและตราสารทุนวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

บริษัทและบริษัทย่อยอาจปฏิบัติดังต่อไปนี้กับสินทรัพย์ทางเงินที่เมื่อเลือกรับรู้รายการเมื่อ
เร่ิมแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยอาจเลือกให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลังกับตราสารทุนซึ่งไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรือไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่า
จะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยเมื่อเลือกแล้ว
ไม่สามารถยกเลิกได้ 
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เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ตัดรายการ ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
จะถูกจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปก าไรหรือขาดทุนเป็นรายการปรับปรุง 
การจัดประเภทรายการใหม่ เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนที่เลือกก าหนดการวัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตัดรายการ ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุน 
ที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะโอนไปก าไรสะสมในภายหลัง 

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู่ในขอบเขตเร่ืองการด้อยค่า ดู (ข) ด้านล่าง 

กรรมการของบริษัทสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี
อยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้ข้อสรุปว่า
การน า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกส่งผลกระทบดังนี้ต่อสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรือไม่
เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ) ที่จัดประเภทไว้ก่อน
หน้าเป็นเงินลงทุนเผื่อขายและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ แต่ละวันที่รายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนเหล่านี้ยังคงสะสมต่อเน่ืองในส ารองการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุน 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่ถือไว้เพื่อค้า ตราสารทุนเหล่านี้ยังคงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก าหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชี
ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่มีการถือ
ครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน และท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดให้ 



 
- 7 - 

 

ข้อ (ง) ด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการน า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ 

ไม่มีการจัดประเภทรายการอ่ืนใดของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  
ก าไรหรือขาดทุน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อยในแต่ละปี 

(ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

TFRS 9 ก าหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่ 
คาดว่าจะเกิดขึ้น โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก าหนดให้บริษัทและ
บริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเหล่านั้น ณ แต่ละวันที่รายงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้าน
เครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกันคือการรับรู้ผล
ขาดทุนด้านเครดิตไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน 

TFRS 9 ก าหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นกับลูกหนี้การค้า  

(ค) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

เมื่อสัญญาฟอร์เวิร์ดใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือความสัมพันธ์  
ของการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยเลือกก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟอร์เวิร์ดทุกประเภท รวมถึงองค์ประกอบราคา
ล่วงหน้า เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงตามแนวทางที่ใช้อยู่เดิม 

นอกจากนี้ การน าข้อก าหนด TFRS 9 เร่ือง การบัญชีป้องกันความเสี่ยง มาปฏิบัติใช้ไม่มี
ผลกระทบอ่ืนต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี
ปัจจุบัน 
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(ง) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก 
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ถูกจัดประเภทใหม่
ตามการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของTFRS 9  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 

  (1)   (2)   (3)  (4) = (1)+(2)+(3)   

 

TAS 105 
มูลค่าตามบัญชี 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 

 จัดประเภทใหม่  วัดมูลค่าใหม่  TFRS 9 
มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2563  

ประเภท 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
เงินฝากประจ า 78,002  -  -  78,002  เงินฝากประจ า 
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

117      117  ลูกหนีส้ัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า  
- ตราสารทุน (TAS 105) 

4,073  -  -  4,073  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารทุน 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า  
- ตราสารหนี ้(TAS 105) 

11,955  -  -  11,955  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารหนี ้

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  
- ตราสารหนี ้(TAS 105) 

410,713  -  -  410,713  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารหนี ้

รวม 504,860  -  -  504,860   
          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  

- ตราสารทุน (TAS 105) 
1,379,667  -  -  1,379,667  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  
- ตราสารหนี ้(TAS 105) 

7,067  -  -  7,067  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
อื่นมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารหนี ้

เงินลงทุนท่ัวไป (TAS 105) 730,848  -  431,914  1,162,762  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ
ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 
(TAS105) 

150,000  -  -  150,000  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
อื่นราคาทุนตัดจ าหน่าย 

รวม 2,267,582  -  431,914  2,699,496   
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 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (1)   (2)   (3)  (4) = (1)+(2)+(3)   

 

TAS 105 
มูลค่าตามบัญชี 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 

 จัดประเภทใหม่  วัดมูลค่าใหม่  TFRS 9 
มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 2563  

ประเภท 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
เงินฝากประจ า 30,001  -  -  30,001  เงินฝากประจ า 
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

117      117  ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า  
- ตราสารทุน (TAS 105) 

4,073  -  -  4,073  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารทุน 

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า  
- ตราสารหนี ้(TAS 105) 

11,955  -  -  11,955  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารหนี ้

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  
- ตราสารหนี ้(TAS 105) 

271,265  -  -  271,265  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารหนี ้

รวม 317,411  -  -  317,411   
          

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  

- ตราสารทุน (TAS 105) 
1,367,817  -  -  1,367,817  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  
- ตราสารหนี ้(TAS 105) 

7,067  -  -  7,067  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
อื่นมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน - ตราสารหนี ้

เงินลงทุนท่ัวไป (TAS 105) 727,578  -  432,024  1,159,602  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ
ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด 
(TAS105) 

150,000  -  -  150,000  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
อื่นราคาทุนตัดจ าหน่าย 

รวม 2,252,462  -  432,024  2,684,486   
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(จ) ผลกระทบของการน า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกต่อฐานะการเงิน 

ตารางข้างล่างแสดงจ านวนเงินของการปรับปรุงส าหรับรายการแต่ละบรรทัดบนงบการเงินที่
ได้รับผลกระทบจากการน า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกส าหรับปีปัจจุบัน 

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

ที่รายงานไว้ 
ก่อนหน้า 

 การปรับปรุง 
TFRS 9 

 ปรับปรุงใหม่ 

      
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,267,582  431,914  2,699,496 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (14,705)  (86,382)  (101,087) 
รวมผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิ 2,252,877  345,532  2,598,409 

      
ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 4,273,349  595  4,273,944 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 733,551  344,937  1,078,488 
รวมผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5,006,900  345,532  5,352,432 

หน่วย: พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

ที่รายงานไว้ 

ก่อนหน้า 

 การปรับปรุง 

TFRS 9 

 ปรับปรุงใหม่ 

      
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,252,462  432,024  2,684,486 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (50,865)  (86,405)  (137,270) 
รวมผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิ 2,201,597  345,619  2,547,216 

      
ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 4,171,054  156  4,171,210 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 731,495  345,463  1,076,958 
รวมผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4,902,549  345,619  5,248,168 

การน า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการของ
บริษัทและบริษัทย่อย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยน า TFRS 16 มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสม และไม่ปรับ
ย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบและยังคงน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 
เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง  
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 

การเปลี่ยนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเกี่ยวข้องกับหลักการควบคุม TFRS 16 
ก าหนดหลักการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกค้ามีสิทธิ
ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุส าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 
ซึ่งแตกต่างกับหลักการ “ความเสี่ยงและผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง การ
ประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (“TFRIC 4”) 

บริษัทและบริษัทย่อยน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติตาม 
TFRS 16 กับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่เข้าท าสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งผู้ให้เช่าหรือจะเป็นการเช่าตามสัญญาเช่า) ในการ
น า TFRS 16 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามค านิยามใหม่ตาม 
TFRS 16 จะไม่เปลี่ยนแปลงขอบเขตของสัญญาที่เข้าเงื่อนไขตามค านิยามของสัญญาเช่า
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นสาระส าคัญ 

ข) ผลกระทบต่อการบัญชีผู้เช่า 

สัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

TFRS 16 เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้า
ถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตาม TAS 17 ซึ่งเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
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การน า TFRS 16 มาใช้กับทุกสัญญา (ยกเว้นจากที่อธิบายด้านล่าง) บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติ
ดังนี ้

1) รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ วัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้า
หรือค้างจ่ายตาม TFRS 16  

2) รับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินต้น (จัดประเภทเป็น
กิจกรรมจัดหาเงิน) และดอกเบี้ย (จัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน) ในงบกระแสเงินสด 
รวมและเฉพาะกิจการ 

ภายใต้ TFRS 16 สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 
เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มี
มูลค่าต่ า เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รายการที่มีมูลค่าเล็กน้อย เช่น เคร่ืองตกแต่ง
ส านักงาน และโทรศัพท์ บริษัทและบริษัทย่อยเลือกรับรู้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรง ซึ่งได้รับอนุญาตตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ค่าเช่านี้แสดงเป็นรายการ ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

ผลกระทบทางการเงินจากการน า TFRS 16 มาใช้เป็นคร้ังแรก 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามหลักการ TAS 17 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยจ านวนเท่ากับ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรือค้าง
จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่น ามาปฏิบัติใช้คร้ังแรก 
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่น ามาใช้กับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 3 ต่อปี 
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ตารางต่อไปนี้แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผย TAS 17 เร่ือง สัญญาเช่า ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้
คร้ังแรก และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่น ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

ผลกระทบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

            งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 40.03  38.63 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า -  - 
สัญญาบริการ (10.84)  (10.84) 
ผลกระทบจากการคิดลดจ านวนเงินข้างต้น (2.50)    (2.19) 
มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ครบก าหนดใน
ช่วงเวลาที่ใช้สิทธิเลือกขยายที่รวมในอายุสัญญาเช่าและไม่ถูกรวม
ในภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหน้า 35.61        28.83 

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 62.30  54.43 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 62.30 ล้านบาท และ 54.43 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 
2563 ตามการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เนื่องจากการจัดท างบการเงินในช่วงเวลาที่ COVID-19 
ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหาร
ของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวัดมูลค่าและรับรู้รายการทางบัญชี 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลา
ที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ กิจการสามารถใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับ
นี้ส าหรับการจัดท างบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว ดังต่อไปนี้ 

-  เลือกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัด
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย
ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

-  เลือกที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2563 

- เลือกที่จะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่ามาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอย
ปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการ
ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละ
งวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกที่จะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ โดยนโยบายการบัญชีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ  
มีดังนี ้

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กับ
การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

 ข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ 
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โดยปกติ สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้า บริษัทและบริษัทย่อยอาจปฏิบัติดังต่อไปนี้กับสินทรัพย์ทางเงินที่เมื่อเลือกรับรู้
รายการเมื่อเร่ิมแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยอาจเลือกให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังกับตราสาร
ทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หากเข้าเงื่อนไข (2) ด้านล่าง 

(1) ราคาทุนตัดจ าหน่ายและวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง 

วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตัดจ าหน่ายของตราสารหนี้และปันส่วนดอกเบี้ย
รับตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง 

ดอกเบี้ยรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายได้ทางการเงิน - ดอกเบี้ยรับ” 

(2) ตราสารทุนที่เลือกก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก บริษัทและบริษัทย่อยอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถ
ยกเลิกได้  

เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวัดมูลค่าเมื่อ
เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการท ารายการ 

รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับก าไรและขาดทุนที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส ารองการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนสะสม ผลสะสมก าไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุน
เมื่อตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปก าไรสะสมแทน 
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เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เว้นแต่เงิน
ปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการชดเชยต้นทุนของเงินลงทุน เงินปันผล
รวมอยู่ในรายการ “รายได้ทางการเงิน” ในก าไรหรือขาดทุน 

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่ไม่ใช่ถือไว้เพื่อการค้า
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันที่น า TFRS 9 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรก 
(ดูหมายเหตุข้อ 2.6) 

(3) สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขส าหรับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนโดยเฉพาะ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่
บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้า
หรือไม่เป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก (ดู (2) ด้านบน) 

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันสิ้นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับก าไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ ที่รับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ตราบเท่าที่สินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของ
การป้องกันความเสี่ยงที่เลือกก าหนดไว้ (ดูนโยบายการบัญชี การป้องกันความเสี่ยง) ก าไรหรือ
ขาดทุนสุทธิรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรวมถึง เงินปันผลใด ๆ หรือดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ทาง
การเงินและรวมอยู่ในรายการ “ก าไรและขาดทุนอ่ืน” มูลค่ายุติธรรมประเมินตามที่อธิบายไว้ใน
หมายเหตุข้อ 2.6 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุน 
ในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
ลูกหนี้การค้า จ านวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงาน
เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของเคร่ืองมือ 
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอส าหรับ 
ลูกหนี้การค้า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ ประมาณการโดยใช้
ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กับข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของบริษัทและบริษัทย่อย
ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผู้กู้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินที่คาดไว้ 
ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน 

หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือ 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยเข้าท าสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ รวมถึงสัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ  

อนุพันธ์รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าท าสัญญาอนุพันธ์และวัดมูลค่าใหม่ใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนทันที 

อนุพันธ์ที่มูลค่ายุติธรรมเป็นบวกรับรู้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ตรงกันข้ามอนุพันธ์ที่มูลค่ายุติธรรมเป็นลบ
รับรู้เป็นหนี้สินทางการเงิน อนุพันธ์จะไม่หักกลบในงบการเงิน เว้นแต่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีทั้งสิทธิ
ทางกฎหมายและมีความตั้งใจในการหักกลบ  
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การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกก าหนดให้อนุพันธ์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน  

สัญญาเช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยน า TFRS 16 มาใช้ โดยใช้วิธีรับรู้ผลสะสม และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบ
ที่แสดงตาม TAS 17 ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายการบัญชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดังต่อไปนี้ 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้เช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเร่ิมต้น
ของสัญญาเช่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุก
ข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และ
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ า เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  รายการที่มีมูลค่าเล็กน้อย เช่น 
เคร่ืองตกแต่งส านักงาน และโทรศัพท์ สัญญาเช่าเหล่านี้ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็นระบบอ่ืนที่ดีกว่าซึ่งเป็น
ตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า 

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่าย
ช าระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถก าหนดได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย 

 การจ่ายช าระคงที่ (รวมถึง การจ่ายช าระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
 จ านวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ 
 ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น 
 การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิ

เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 
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หนี้สินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการช าระการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าที่จ่ายช าระ 

บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่
เกี่ยวข้อง) เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี ้

 มีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ที่ส่งผล
ให้มีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตาม
สัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการปรับใด ๆ ดังกล่าวแสดงระหว่างงวด 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเร่ิมแรกกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง การจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายช าระ ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเร่ิมมีผลหักสิ่งจูงใจ 
ตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการ
ใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อประเมิน
ว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่และบันทึกส าหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ที่ระบุได้ตามที่
กล่าวในนโยบายเร่ือง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ การจ่ายช าระที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวดที่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขการ
จ่ายช าระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในก าไรหรือขาดทุน 

ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผู้เช่าไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและบันทึก
สัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าที่เกี่ยวข้องเป็นข้อตกลงเดียวกัน บริษัทและบริษัทย่อย
ไม่ใช้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติดังกล่าว ส าหรับสัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นการเช่าและมีการเช่า
เพิ่มเติมจ านวนหนึ่งหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า บริษัทและบริษัทย่อยปันส่วน
ข้อพิจารณาภายใต้สัญญากับแต่ละส่วนประกอบตามความสัมพันธ์ราคาขายแบบเอกเทศของส่วนประกอบ
ที่เป็นการเช่าและผลรวมราคาขายแบบเอกเทศของส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่า 
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ดุลยพินิจท่ีส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชี 

การประเมินโมเดลธุรกิจ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินขึ้นอยู่กับผลจากการทดสอบการจ่าย
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นและโมเดลธุรกิจ (กรุณาดูหัวข้อสินทรัพย์ทาง
การเงิน) บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาโมเดลธุรกิจในระดับที่สะท้อนวิธีการจัดการกลุ่มของสินทรัพย์
ทางการเงินที่ถูกบริหารร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของธุรกิจ การประเมินนี้
รวมถึงดุลยพินิจที่สะท้อนหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงวิธีการประเมินผลการด าเนินงานของ
สินทรัพย์และวิธีการวัดผลการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของสินทรัพย์ 
และวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและวิธีการตอบแทนกับผู้จัดการสินทรัพย์ บริษัทและ
บริษัทย่อยติดตามสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ถูกตัดรายการก่อนก าหนดเพื่อท าความเข้าใจเหตุผลส าหรับการตัดรายการ
และเหตุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจส าหรับการถือสินทรัพย์หรือไม่ การติดตามเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินอย่างต่อเน่ืองของบริษัทและบริษัทย่อยว่าโมเดลธุรกิจส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่เหลืออยู่ถูกถืออย่างเหมาะสมต่อไป และหากไม่เหมาะสมว่ามีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจและ
เปลี่ยนแปลงทันทีกับการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่จ าเป็นระหว่างรอบระยะเวลาที่น าเสนอ 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย 
 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

เงินสด 1,113  1,050  583  637 
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 184,560  98,945  160,285  74,389 
ตั๋วเงินฝาก -  20,000  -  20,000 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 185,673  119,995  160,868  95,026 

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้ 
4.2.1 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า ส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 4,502  1,873  4,473  1,709 

บวก  ค่าซื้อระหว่างงวด 16,187  17,176  15,690  15,507 

หัก  เงินสดจ่ายระหว่างงวด (16,545)  (12,028)  (16,025)  (10,294) 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 4,144  7,021  4,138  6,922 

4.2.2  รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระส าคัญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 873  743  646  594 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรม        
 ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (538)  238  (600)  238 
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในก าไรขาดทุน        

เบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  (68)  -  (138) 
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในก าไรขาดทุน        

เบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (107,422)  (29,270)  (105,623)  (28,820) 
การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,000  -  5,000  - 
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4.3 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
        

ณ วันที่ 1 มกราคม 64,803  284  56,622  284 
รายการกระแสเงินสด        
ลดลง (27)  -  (27)  - 
จ่ายช าระคืน        (6,888)  (95)         (5,998)  (95) 
รวมรายการกระแสเงินสด (6,915)  (95)  (6,025)  (95) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 57,888  189        50,597  189 

บริษัทไม่มีรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

4.4  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดที่ไม่มี
หลักประกัน ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

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

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี 

4.5 ในระหว่างปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับโอนพนักงานจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบันทึก
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นจ านวน 82.03 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 17) โดย
บริษัทจะเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ในภายหลัง บริษัทจึงรับรู้รายการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 เป็นจ านวน 62.09 ล้านบาท และ 64.85 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 23) 
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5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที ่31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (ดูหมายเหตุข้อ 23) 542,778  749,273  668,109  878,193 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอ่ืน 64,077  58,845  55,636  52,895 

รวมลูกหนี้การค้า 606,855  808,118  723,745  931,088 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 23) 11,968  13,956  11,146  13,103 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอ่ืน 147  2,310  147  384 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 23,507  8,331  21,217  7,705 
เงินทดรองจ่าย 5,576  3,613  5,573  3,603 
รายได้ค้างรับ 9,718  6,649  8,907  5,851 
ดอกเบี้ยค้างรับ 1,110  1,568  964  1,408 

รวมลูกหนี้อื่น 52,026  36,427  47,954  32,054 
 658,881  844,545  771,699  963,142 

บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 517,167  762,266  616,857  875,053 
เกินก าหนดช าระ        

ภายใน 3 เดือน 89,685  45,481  106,887  55,877 
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3  367  1  154 
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  4  -  4 
12 เดือนขึ้นไป   -  -  -  - 

ลูกหนี้การค้า  606,855  808,118  723,745  931,088 
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6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงิน 21.53 ล้านบาท เป็นการให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นในรูป 
ตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน 

7. สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
สินค้าส าเร็จรูป 1,035,126  932,313  1,046,755  924,938 
สินค้าส าเร็จรูประหว่างทาง 24,298  12,703  14,538  9,183 
สินค้าระหว่างผลิต 132,662  140,783  86,087  100,125 
วัตถุดิบ 325,576  312,686  223,848  210,814 
วัตถุดิบระหว่างทาง 29,063  13,229  28,935  13,229 
รวมสินค้าคงเหลือ 1,546,725  1,411,714  1,400,163  1,258,289 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป (1,115)  (954)  (1,115)  (954) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,545,610  1,410,760  1,399,048  1,257,335 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 642.08 ล้านบาท และ 734.97 ล้านบาท ตามล าดับ  
(2562 : 778.25 ล้านบาท และ 921.00 ล้านบาท ตามล าดับ) 

บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ            
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 
6.24 ล้านบาท และ 5.71 ล้านบาท ตามล าดับ (2562 : 9.67 ล้านบาท และ 9.14 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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8. สิทธิในการรับคืนสินค้า 
สิทธิในการรับคืนสินค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วันที ่  ณ วันที่ 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2563  2562 

สิทธิในการรับคืนสินค้า   120,400  120,400 

สิทธิในการรับคืนสินค้าแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิส่งคืน
สินค้าภายใต้นโยบายคืนสินค้าของบริษัท บริษัทประมาณการปริมาณที่คาดว่าจะมีการรับคืนเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากประสบการณ์ในอดีตด้วยวิธีมูลค่าที่คาดหวัง 

9. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

เงินฝากประจ า 53,502  78,002  1  30,001 
ลูกหนี้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 116  117  116  117 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน        
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารทุน 3,204  4,073  3,204  4,073 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน        
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้ 783,389  422,668  651,698  283,220 

 840,211  504,860  655,019  317,411 
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รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนมีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม  ณ วันที่ 31 มีนาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2563  2563  2562  2562 

เงินลงทุน         
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ  1,972  1,514  1,777  1,797 
- หน่วยลงทุน 1,740  1,690  1,740  2,276 
 3,712  3,204  3,517  4,073 

        

ตราสารหน้ี        
- หน่วยลงทุน  773,288  775,340  417,108  418,648 
- หุ้นกู้  8,007  8,049  4,013  4,020 
 781,295  783,389  421,121  422,668 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม  ณ วันที่ 31 มีนาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2563  2563  2562  2562 

เงินลงทุน         
ตราสารทุน        

- หุ้นสามัญ 1,972  1,514  1,777  1,797 
- หน่วยลงทุน 1,740  1,690  1,740  2,276 
 3,712  3,204  3,517  4,073 

        

ตราสารหน้ี        
- หน่วยลงทุน 642,207  643,649  278,207  279,200 
- หุ้นกู้ 8,007  8,049  4,013  4,020 
 650,214  651,698  282,220  283,220 
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจ านวน 4 แปลงกับบริษัท สหแคปปิตอล 
ทาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจ านวน 924.90 ล้านบาท ราคาที่ดินดังกล่าวมาจากการ
ประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดรั้บช าระค่าที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จ านวน 2 แปลง ในราคา 277.27 ล้านบาท และรับรู้ก าไรที่เกิดจากการขายที่ดินดังกล่าวนี้จ านวน 81.92 ล้าน
บาท เป็นรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเงินล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 100 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ
ข้อ 15) โดยส่วนที่เหลือจ านวน 547.63 ล้านบาทได้รับช าระในเดือนมีนาคม 2563 และรับรู้ก าไรที่เกิดขึ้น
จากการขายที่ดินดังกล่าวจ านวน 193.65 ล้านบาท เป็นรายได้อ่ืนในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ดูหมายเหตุข้อ 21) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินดังกล่าวได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยมูลค่าตามบัญชจี านวน 430.91 ล้านบาท 

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้ 3,041  7,067  3,041  7,067 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2,495,008  2,110,515  2,481,797  2,095,395 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 432,000  150,000  427,000  150,000 

 2,930,049  2,267,582  2,911,838  2,252,462 
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11.1 รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงิน มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2563  2562  2562 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

  
 

    

ตราสารหนี ้        
- หุ้นกู้ 3,017  3,041  7,023  7,067 
        

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  
 

   
 

ตราสารทุน        
- หลักทรัพย์หุ้นทุน        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 11.2) 1,009,317  1,753,312  949,317  1,570,588 
- กิจการอ่ืน 245,001  741,696  245,001  539,927 

 1,254,318  2,495,008  1,194,318  2,110,515 
        

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี ้        
- หุ้นกู้ 150,000  150,000  150,000  150,000 

 บัตรเงินฝาก 282,000  282,000  -  - 
 432,000  432,000  150,000  150,000 
 1,689,335  2,930,049  1,351,341  2,267,582 
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 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2563  2562  2562 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

       

ตราสารหนี ้        
- หุ้นกู้ 3,017  3,041  7,023  7,067 
        

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

       

ตราสารทุน        
- หลักทรัพย์หุ้นทุน        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 11.2) 999,492        1,743,262   939,492  1,558,738 
- กิจการอ่ืน 241,732           738,535   241,732  536,657 

 1,241,224  2,481,797  1,181,224  2,095,395 
        

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี ้        
- หุ้นกู้ 150,000  150,000  150,000  150,000 

บัตรเงินฝาก 277,000  277,000  -  - 
 427,000  427,000  150,000  150,000 

 1,671,241  2,911,838  1,338,247  2,252,462 
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11.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้(ดูหมายเหตุข้อ 23) 
หน่วย : พันบาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            

ชื่อบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 กิจการ ความสัมพันธ์   ร้อยละ    ร้อยละ    
   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 

หลักทรัพย์หุ้นทุน                       
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด ธุรกิจส่ิงทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

 (มหาชน)  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 108,000 108,000 18.15 18.15 64,615  64,615  215,587  195,988 18.15 18.15 64,615  64,615  215,587  195,988 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 290,634 290,634 3.92 3.92 144,640  144,640  381,802  450,184 3.92 3.92 134,815  134,815  371,752  438,334 
บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                     

จ ากัด (มหาชน)   571,891 571,891 0.69 0.69 80,351  80,351  249,183  274,791 0.69 0.69 80,351  80,351  249,183  274,791 
บริษัท ธนูลักษณ์  จ ากัด (มหาชน) ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809  27,809  15,800  17,100 0.83 0.83 27,809  27,809  15,800  17,100 
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ตัวแทนและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจโฆษณา ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 78,700 78,700 0.08 0.08 400  400  1,212  1,023 0.08 0.08 400  400  1,212  1,023 
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด ธุรกิจฟอกย้อม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 324,000 324,000 18.72 18.72 68,855  68,855  58,472  68,855 18.72 18.72 68,855  68,855  58,472  68,855 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ธุรกิจขายตรง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 30,000 30,000 17.90 17.90 14,352  14,352  11,151  14,352 17.90 17.90 14,352  14,352  11,151  14,352 
บริษัท ราชาอูชิโน จ ากัด ผลิตผ้าขนหนู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 121,500 121,500 4.47 4.47 4,660  4,660  2,179  4,660 4.47 4.47 4,660  4,660  2,179  4,660 
บรษิัท แชมป์เอช จ ากัด ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 40,000 40,000 10.00 10.00 4,000  4,000  9,052  4,000 10.00 10.00 4,000  4,000  9,052  4,000 
บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 5,000 5,000 5.00 5.00 100  100  -  100 5.00 5.00 100  100  -  100 
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากัด ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00 27,000  27,000  53,823  27,000 2.00 2.00 27,000  27,000  53,823  27,000 
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย)  จัดจ าหน่ายสินค้ามอร์แกน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 40,000 40,000 12.00 12.00 4,800  4,800  -  4,800 12.00 12.00 4,800  4,800  -  4,800 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  ตัวแทนขาย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)*  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 21,456 21,456 18.00 18.00 -  -  -  - 18.00 18.00 -  -  -  - 
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11.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้(ต่อ) (ดูหมายเหตุข้อ 23) 
หน่วย : พันบาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            

ชื่อบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 กิจการ ความสัมพันธ์   ร้อยละ    ร้อยละ    
   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 

บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 108,472 108,472 6.00 6.00 6,508  6,508  34,076  6,508 6.00 6.00 6,508  6,508  34,076  6,508 
บริษัท  คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 590,000 590,000 8.33 8.33 41,567  41,567  31,187  41,567 8.33 8.33 41,567  41,567  31,187  41,567 
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)  สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 20,000 20,000 7.14 7.14 1,429  1,429  5,949  1,429 7.14 7.14 1,429  1,429  5,949  1,429 
บริษัท ไทย บุนกะ แฟช่ัน จ ากัด สถาบันสอนการออกแบบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 25,000 25,000 8.00 8.00 1,930  1,930  1,879  1,930 8.00 8.00 1,930  1,930  1,879  1,930 
บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด ค้าปลีก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 450,000 450,000 5.00 5.00 22,500  22,500  106,380  22,500 5.00 5.00 22,500  22,500  106,380  22,500 
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตจักรเย็บผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 97,400 97,400 7.73 7.73 19,254  19,254  23,678  19,254 7.73 7.73 19,254  19,254  23,678  19,254 
บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด ปั่นด้ายและทอผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 621,463 621,463 16.23 16.23 119,892  119,892  219,696  119,892 16.23 16.23 119,892  119,892  219,696  119,892 
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากัด ผลิตและส่งออกถุงเท้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 161,780 161,780 15.14 15.14 24,600  24,600  20,445  24,600 15.14 15.14 24,600  24,600  20,445  24,600 
บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  จ าหน่ายด้ายเย็บ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 100,000 100,000 5.00 5.00 2,110  2,110  1,906  2,110 5.00 5.00 2,110  2,110  1,906  2,110 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1,000,000 1,000,000 19.00 19.00 130,000  130,000  98,895  130,000 19.00 19.00 130,000  130,000  98,895  130,000 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 300,000 300,000 19.00 19.00 57,000  57,000  53,916  57,000 19.00 19.00 57,000  57,000  53,916  57,000 
บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 500,000 500,000 10.00 10.00 110,000  50,000  110,000  50,000 10.00 10.00 110,000  50,000  110,000  50,000 
บริษัท สหเอเซีย แปซิฟิค จ ากัด การเช่าและด าเนินการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                     
 เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นญาติสนิทของกรรมการ 150,268 150,268 18.50 18.50 29,538  29,538  44,091  29,538 18.50 18.50 29,538  29,538  44,091  29,538 
บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จ ากัด ให้บริการออกแบบและ มีกรรมการร่วมกัน                     
 ตกแต่งภายในและธุรกิจโฆษณา  16,000 16,000 7.69 7.69 1,019  1,019  2,656  1,019 7.69 7.69 1,019  1,019  2,656  1,019 

บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป มีกรรมการร่วมกัน 1,000 1,000 9.00 9.00 388  388  297  388 9.00 9.00 388  388  297  388 
       1,009,317  949,317  1,753,312  1,570,588   999,492  939,492        1,743,262  1,558,738 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน 

  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2563 2562  2563  2562 

บริษัทย่อย        
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 20,000 20,000  22,052  22,052 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด จ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป 30,000 30,000  29,998  29,998 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     152,048  152,048 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

     หน่วย : พันบาท 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2563 2562 2563  2562  2563  2562 

บริษัทร่วม           
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป        25,424 25,424 5,518  5,887  5,085  5,085 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 132,400 132,400 41,245  40,144  52,961  52,961 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 30,000 30,000 132,032  134,348  124,464  124,464 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    178,795  180,379  182,510  182,510 

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  

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทไดร่้วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท เมียนมาร์ 
วาโก้ จ ากัด” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 40,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 52.96 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าว
จ านวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  
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เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด จ านวน 1,200,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 103.72 บาท หรือคิดเป็นจ านวน 124.46 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 40  
ของทุนจดทะเบียน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่า 
ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2563 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามล าดับ ซึ่งยังมิได้ผ่านการสอบทาน
และตรวจสอบ ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จ านวน (1.57) ล้านบาท และจ านวน 3.67 ล้านบาท ตามล าดับ  

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมมีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 2563  2562 

สินทรัพย์รวม 924.92  894.36 
หนี้สินรวม (351.02)  (321.87) 
สินทรัพย์สุทธิ 573.90  572.49 

หน่วย : ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562  
รายได้รวม 144.58  186.99 
ก าไรสุทธสิ าหรับงวด (4.84)  9.02 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (1.57)  3.67 
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14. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

        
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด -  -  -  - 
การเปลี่ยนแปลงจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 
มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก 

 
 

62,295 

 -  

54,426 

 - 

ลดลง (37)  -  (37)  - 
ค่าตัดจ าหน่าย (6,651)  -  (5,790)  - 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 55,607  -  48,599  - 

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 2563  2562  2563  2562 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดหูมายเหตุข้อ 23) 169,802  138,898  282,544  267,146 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น 189,995  163,354  128,951  123,532 

รวมเจ้าหนี้การค้า 359,797  302,252  411,495  390,678 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดหูมายเหตุข้อ 23) 72,713  9,536  72,495  9,484 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น 32,121  35,411  28,274  32,328 
โบนัสค้างจ่าย 43,011  118,597  31,141  88,521 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 23) 78,211  67,263  78,211  67,263 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 71,329  44,404  66,440  39,745 
รายได้รับล่วงหน้า (1) 15,421  95  15,387  61 
รายได้รับล่วงหน้าค่าที่ดิน (ดูหมายเหตุข้อ 10 และ 23) -  100,000  -  100,000 
เงินประกันรับล่วงหน้า 3,526  3,937  3,257  3,659 

รวมเจ้าหนี้อื่น 316,332  379,243  295,205  341,061 
 676,129  681,495  706,700  731,739 

(1)  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท ไทย ชิกิโบ จ ากัด ได้อยู่ระหว่างการช าระบัญชี โดยบริษัทได้รับเงิน
รับล่วงหน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจ านวนเงิน 12.44 ล้านบาท ต่อมาในเดือนเมษายน 2563  
บริษัท ไทย ชิกิโบ จ ากัด ได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้ว  
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16. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินส าหรับเคร่ืองมือเครื่องใช้ภายใต้สัญญาเช่า  โดยหนี้สิน
ตามสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 2563  2562  2563  2562 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 57,888  -  50,597  - 
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี (2,065)  -  (1,810)  - 
หนี้สินตามสัญญาเช่า  55,823  -  48,787  - 
        

หนี้สินตามสัญญาเช่า        
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 25,967  -  22,573  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 29,856  -  26,214  - 

17. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน และตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งจัดเป็นโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

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

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธันวาคม 

2562 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 66,686  69,049  49,645  49,822 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 688,679  687,461  486,225  482,880 

รวม 755,365  756,510  535,870  532,702 
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จ านวนที่บันทึกในงบก าไรขาดทุนส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 12,421  8,043  9,647  5,598 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,754  2,982  1,966  1,966 

 15,175  11,025  11,613  7,564 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา           
ณ วันที่ 1 มกราคม 756,510  568,139  532,702  369,142 
บวก   ต้นทุนบริการปัจจุบัน 12,421  8,043  9,647  5,598 

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,754  2,982  1,966  1,966 
ปรับปรุงจากการโอนพนักงาน        
    (ดูหมายเหตุข้อ 4.5) -  82,030  -  82,030 

หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย (16,320)  (11,591)  (8,445)  (5,863) 
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป        
ณ วันที่ 31 มีนาคม 755,365  649,603  535,870  452,873 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อัตราคิดลด (ต่อปี) ร้อยละ 1.29 - 1.54  ร้อยละ 1.89 - 2.42  ร้อยละ 1.51  ร้อยละ 2.30 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) ร้อยละ 2.50 - 5.00  ร้อยละ 2.50 - 5.00  ร้อยละ 2.50 - 5.00  ร้อยละ 2.50 - 5.00 
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ        
 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)        

- พนักงานรายเดือน ร้อยละ 1 - 30  ร้อยละ 1 - 26  ร้อยละ 1 - 30  ร้อยละ 1 - 12 
- พนักงานรายวัน ร้อยละ 1 - 74  ร้อยละ 1 - 46  ร้อยละ 3 - 33  ร้อยละ 3 - 35 
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18. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 3,069  3,676  3,069  3,676 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 223  191  223  191 
ประมาณการสินค้ารับคืน 17,600  17,600  17,600  17,600 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 129,472  128,124  92,868  91,445 
 150,364   149,591   113,760   112,912  
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน        

ที่รับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (322)  (112)  (200)  (112) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน        

ที่รับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (228,929)   (164,180)  (228,906)   (163,665) 
ก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน        

ในต่างประเทศ (1)  (4)  -  - 
หนี้สินตามสัญญาเช่า (42)  -  (37)  - 
 (229,294)   (164,296)  (229,143)   (163,777) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (78,930)  (14,705)  (115,383)  (50,865) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู้  รายการ  ณ วันที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  ปรับปรุง  31 มีนาคม 
 2563  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน    2563 
  (ดูหมายเหตุข้อ 22)  (ดูหมายเหตุข้อ 2.6)  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
รายการสินค้าฝากขาย 3,676  (607)  -  -  3,069 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 191  32  -  -  223 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  (19,209)  - 
ประมาณการสินค้ารับคืน 17,600  -  -  -  17,600 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 128,124  1,348  -  -  129,472 

 168,800  773  -  (19,209)  150,364 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ผ่านก าไรหรือขาดทุน (112)  (61)  -  (149)  (322) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (183,389)  -  21,484  (67,024)  (228,929) 
ก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (4)  -  3  -  (1) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (42)  -  -  (42) 
 (183,505)  (103)  21,487  (67,173)  (229,294) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (14,705)  670  21,487  (86,382)  (78,930) 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู ้  ณ วันที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  31 มีนาคม 
 2562  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2562 
  (ดูหมายเหตุข้อ 22)    
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 1,400  1,570  -  2,970 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 235  (4)  -  231 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 24,211  (120)  -  24,091 
ประมาณการสินค้ารับคืน 5,000  -  -  5,000 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 102,145  155  -  102,300 
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 63  (63)  -  - 

 133,054  1,538  -  134,592 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า -  (48)  -  (48) 
ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (205,944)  -  5,867  (200,077) 
ก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (3)  -  1  (2) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (21)  8  -  (13) 
 (205,968)  (40)  5,868  (200,140) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (72,914)  1,498  5,868  (65,548) 

หน่วย : พันบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู้  รายการ  ณ วันที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  ปรับปรุง  31 มีนาคม 
 2563  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน    2563 
  (ดูหมายเหตุข้อ 22)  (ดูหมายเหตุข้อ 2.6)  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
รายการสินค้าฝากขาย 3,676  (607)  -  -  3,069 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 191  32  -  -  223 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  (19,209)  - 

    ประมาณการสินค้ารับคืน 17,600  -  -  -  17,600 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 91,445  1,423  -  -  92,868 

 132,121  848  -  (19,209)  113,760 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (112)  (48)  -  (40)  (200) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (182,874)  -  21,124  (67,156)  (228,906) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (37) - -  -  (37) 
 (182,986)  (85)  21,124  (67,196)  (229,143) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (50,865)  763  21,124  (86,405)  (115,383) 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  31 มีนาคม 
 2562  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  2562 
 (ดูหมายเหตุข้อ 22)   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 1,400  1,570  -  2,970 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 235  (4)  -  231 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 24,211  (120)  -  24,091 

    ประมาณการสินค้ารับคืน 5,000  -  -  5,000 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 70,185  430  -  70,615 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพ่ือค้า 63  (63)  -  - 

 101,094  1,813  -  102,907 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า -  (48)  -  (48) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (205,371)  -  5,792  (199,579) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า (18)  6  -  (12) 
 (205,389)  (42)  5,792  (199,639) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (104,295)  1,771  5,792  (96,732) 

19. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                      
31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง        

รายได้จากการขายสินค้า 967,013  1,130,526  1,045,889  1,232,416 
รายได้จากการให้บริการ 8,389  9,061  1,724  2,405 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 975,402  1,139,587  1,047,613  1,234,821 
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20. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ต้นทุนขายสินค้า 642,080  778,252  734,969  921,006 
ต้นทุนการให้บริการ 6,012  7,264  1,556  2,403 
รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 648,092  785,516  736,525  923,409 

21. รายได้อื่น 
รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

        
ดอกเบี้ยรับ 2,287  2,253  2,091  2,214 
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ 1,498  1,953  1,771  3,487 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 1,067  4,137  1,208  3,552 
ก าไรจากการขายที่ดิน (ดูหมายเหตุข้อ 10)  193,654  -  193,654  - 
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 941  209  936  4 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 873          743         646     594 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม -           238  -  238 
รายได้อื่น 9,799  13,253  8,099  13,330 

 210,119   22,786   208,405   23,419  
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22. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน        
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (29,881)  (11,788)  (29,450)  (10,625) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 670  1,498  763  1,771 

รวม (29,211)  (10,290)  (28,687)  (8,854) 

การกระทบยอดภาษีเงินได้และก าไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 145,799  76,597  156,206  56,819 
ผลคูณของก าไรก่อนภาษีเงินได้        
   กับอัตราภาษีร้อยละ 20 - ค่าใช้จ่าย (29,160)  (15,319)  (31,241)  (11,364) 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี        
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี (51)  5,029  2,554  2,510 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (29,211)  (10,290)  (28,687)  (8,854) 
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23. รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจ าหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของ
รายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้การค้า         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 396  634  396  634 
บริษัท วาโก้ ไชน่า จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 14  2  14  2 
Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 8  11  8  11 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 80  60  80  60 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 19  20  19  20 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 11  12  11  12 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 5  1  5  1 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  60  59 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  23  28 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  25  21 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  19  22 
อื่นๆ  10  9  8  8 

รวมลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 5)  543  749  668  878 

         
ลูกหนี้อื่น         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 10  12  10  12 
อื่นๆ  2  1  1  1 

รวมลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 5)  12  13  11  13 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น         

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้         
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน         
เบ็ดเสร็จอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 11.2)  1,753         1,570   1,743         1,558  

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 4.5)         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 62  65  62  65 
         

เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2  3  2  2 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 30  19  23  14 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 53  38  22  24 
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 3  4  3  3 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 17  17  17  17 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 27  34  27  34 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้  จ ากัด บริษัทร่วม 24  13  24  13 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 2  6  2  6 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  57  60 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  28  31 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  32  29 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  36  31 
อื่นๆ  12  5  10  3 

รวมเจ้าหนี้การค้า  (ดูหมายเหตุข้อ 15)  170  139  283  267 
         

เจ้าหนีอ้ื่น         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 71  2  71  2 
บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จ ากัด มีกรรมการร่วมกัน 1  3  1  3 
อื่นๆ  1  5  1  4 

รวมเจ้าหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 15)  73  10  73  9 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2563  2562  2563  2562 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 15)         

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 78  67  78  67 
         

รายได้รับล่วงหน้าค่าที่ดิน (ดูหมายเหตุข้อ 15)         
บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 -  100  -  100 

รายการค้าที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

ขาย (รับคืน) วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 574  719  574  719 
บริษัท วาโก้ ไชน่า จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 13  19  13  19 
Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 8  16  8  16 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 5  4     3  2 
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 -  (33)  -  (33) 
บริษัท เบสท์ แฟคตอร่ี เอาท์เล็ท จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
     (เดิม บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ ากัด) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 3  5  3  5 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 200  188  200  188 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 57  49  57  49 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 14  18  14  18 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 5  10  5  10 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  27  50 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  20  23 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  23  17 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  17  18 
อื่นๆ  6  7  7  9 

รวมขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  885  1,002  971  1,110 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2  2  1  2 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 29  36  21  24 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 68  77  26  46 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 48  73  48  73 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 7  12  6  6 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 27  38  27  38 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 41  26  41  26 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม -  25  -  25 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  121  154 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  61  69 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  69  76 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  68  80 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด บริษัทย่อย -  -  9  35 
อื่นๆ  14  15  13  14 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  236  304  511  668 

         
รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 -  2  -  2 

บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 3  3  -  - 
บริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2  3  -  - 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 1  1  1  1 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  1  2 
อื่นๆ  -  1  -  1 

รวมรายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ  6  10  2  6 

         
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 47  -  47  - 

         
ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         

บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จ ากัด มีกรรมการร่วมกัน 6  6  6  6 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 7  10  7  10 
อื่นๆ  -  1  -  1 

รวมค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย  13  17  13  17 

         



 
- 47 - 

 
 

    หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  25623  2562  2563  2562 

ค่าลิขสิทธิ์         
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        

 ล าดับสูงสุดของบริษัท 11  15  11  15 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  13  12  9  9 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1  1  1  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร  14  13  10  10 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าส าเร็จรูปให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่
คิดกับลูกค้าทั่วไป  

บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยก าไรตามที่ได้ตกลงกัน
ในอัตราร้อยละ 1 ถึง 2 

บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจาก
ผู้ขายทั่วไป 

บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์โดยค านวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 24)  

บริษัทจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

24. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ 
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นล าดับสูงสุดของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 23) เพื่อใช้
เคร่ืองหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัท
ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
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25. ภาระผูกพันและหนังสือค้ าประกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนังสือค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันให้     
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 76.20 76.20 76.20 76.20 

การให้ธนาคารค้ าประกันแทนบริษัท 19.96 18.76 19.14 17.94 
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร 0.17 0.57 - 0.57 

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

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 667.91  837.78  307.49  301.81  975.40  1,139.59 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน (61.96)  44.07  (8.84)  (5.37)  (70.80)  38.70 
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุน         -  0.60 
เงินปันผลรับ         8.59  10.85 
รายได้อ่ืน         210.12  22.78 
ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน         (0.54)  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         (1.57)  3.67 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้         145.80  76.60 
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27. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี ้
 

รายการ 
ชื่อบริษัท 

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

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

ทั้งนี้ทั้งสี่บริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
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28. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะน าเงินรับช าระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและช าระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคัญ มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 เงื่อนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ จ่ายช าระ จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 7 284 3 7 439 7 284 3 7 439 
ลูกหน้ีการค้า 30 - 180 1,715 263,103 - - 134,030 1,715 263,103 - - 134,030 

  1,722 263,387 3 7 134,469 1,722 263,387 3 7 134,469 
เจ้าหน้ีการค้า 30 1,010 81,452 33 - 58,854 569 81,452 33 - 44,692 
            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 7 18,133 3 - 5,245 7 18,133 3 - 5,245 
ลูกหน้ีการค้า 30 - 180 1,658 260,948 - - 120,762 1,658 260,948 - - 120,762 

  1,665 279,081 3 - 126,007 1,665 279,081 3 - 126,007 
เจ้าหน้ีการค้า 30 1,767 144,938 28 - 95,078 1,651 144,938 28 - 91,559 
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29. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 

หนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ล าดับชั้นมูลค่า

ยุติธรรม 
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที ่ มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

1.  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สินทรัพย์ = 116 

หนี้สิน = 1,247 

สินทรัพย์ = 117 

หนี้สิน = 50 

สินทรัพย์ = 116 

หนี้สิน = 1,247 

สินทรัพย์ = 117 

หนี้สิน = 50 
ล าดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  

โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่งคิดลดด้วยอัตราท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ 

2. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสาร
ทุน 

3,204 4,073 3,204 4,073 ล าดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

3. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสาร
หนี้ 

783,389 422,668 651,698 283,220 ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของงวดบัญชี 

4. เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ
ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

1,272,245 1,379,667 1,262,195 1,367,817 ล าดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

5. เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการ
ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

1,222,763 730,848 1,219,602 727,578 ล าดับ 3 กระแสเงินสดคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวด
บัญชี 

6. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้ 

3,041 7,067 3,041 7,067 ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของงวดบัญชี 
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30.      เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 เงินปันผลและส ารองท่ัวไป 
เงินปันผลจ่ายและการจัดสรรส ารองทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้

 ปี 2563 ปี 2562 
ชื่อบริษัท วันที่ประกาศจ่าย อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองทั่วไป 

 เงินปันผล (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)   7 เม.ย. 1.90 228.00 - 22 เม.ย. 1.80 216.00 16.24 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด   1 เม.ย. 78.00 15.60 -   1 เม.ย. 127.00 25.40 - 

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี  จ ากัด            1 เม.ย. 61.00 30.50 -            1 เม.ย. 69.00 34.50 - 

บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด            1 เม.ย. 32.00 16.00 -            1 เม.ย. 40.00 20.00 - 

บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด            1 เม.ย. 71.00 14.20 -            1 เม.ย. 112.00 22.40 - 

บริษัท โทรา 1010 จ ากัด            1 เม.ย. 19.00 5.70 -            1 เม.ย. 20.00 6.00 - 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 51 ออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด และมีการอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2563 

โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด และ บริษัท โทรา 1010 จ ากัด ได้มีการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2563 

ส าหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2562 เป็นการจัดสรรก าไรของปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2562 

โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด และ บริษัท โทรา 1010 จ ากัด ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2562 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรก าไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นส ารองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ 
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30.2 การหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัท วาโก้ล าพูน 
จ ากัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด ได้ประกาศหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 90 วัน และบริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด ได้
ประกาศหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2563 เป็นระยะเวลา 31 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พนักงานในฐานะลูกจ้างซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาการ
หยุดประกอบกิจการชั่วคราวดังกล่าว แต่ไม่เกิน 90 วัน 

31. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบัน การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ
และส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี ้

หน่วย : พันบาท 
รายการ การแสดงรายการ 

ที่แสดงไว้เดิม 
การแสดงรายการ 
ในงวดปัจจุบัน 

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

สิทธิในการรับคืนสินค้า ลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

สิทธิในการรับคืนสินค้า 120,400 120,400 

ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า 

ลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 117 117 

เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนชั่วคราว สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 504,743 317,294 
เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนเผื่อขาย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,386,734 1,374,884 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 880,848 877,578 
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า 

เจ้าหนี้การค้าและ 
เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 50 50 
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รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้มีการจัด
ประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบัน การจัดประเภท
รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภท
รายการใหม่มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 
รายการ การแสดงรายการ 

ที่แสดงไว้เดิม 
การแสดงรายการ 
ในงวดปัจจุบัน 

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน รายได้อ่ืน 743 594 

32. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 
 


