


 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ไทยวาโก้ จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้  
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

ประมาณการสินค้ารับคืน 

ตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.20 
เก่ียวกบันโยบายการบญัชีส าหรับการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
บริษัทมีประมาณการสินค้ารับคืน  ซ่ึงการประมาณการ
ดงักล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการ 
การพิจารณาประมาณการสินค้ารับคืนนั้น บริษทัพิจารณา
โดยการวิเคราะห์ข ้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต  และ
การคาดการณ์ในอนาคตของการรับคืนสินค้า ดังนั้ นจึงมี
ความเส่ียงท่ีประมาณการสินค้ารับคืนอาจจะถูกบันทึกไม่
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัของขา้พเจา้ รวมถึง 
 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการควบคุมภายใน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาประมาณการสินคา้รับคืน 

 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน 

 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใช้ใน
การประมาณการสินคา้รับคืน รวมทั้งการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ 

 ประเมินความครบถว้นของการประมาณการท่ีตอ้งรับรู้หรือกลบัรายการ 

 สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการ
สินคา้ท่ีจะไดรั้บคืนในอนาคต โดยอา้งอิงจากขอ้มูลการรับคืนสินคา้
ในอดีต  

 ประเมินวิธีการท่ีน ามาใช้ในการก าหนดมูลค่าการประมาณการ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของวิธีการท่ีบริษทัน ามาใช ้

 สอบทานความเพียงพอของประมาณการ สินค้ารับ คืนและ           
ความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณ
การสินคา้รับคืน และพิจารณาว่าสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ และ 

 ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต  เพ่ือ
ประเมินประมาณการสินคา้รับคืนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

การประเมินมูลค่าเงนิลงทุนในบริษัทอ่ืน 

ตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.6  
ขอ้ 3.18 และข้อ 3.20 เกี่ยวก ับนโยบายการบญัชีส าหรับ
เค ร่ืองมือทางการเงิน  การวดัมูลค่ายุติธรรมและการใช ้  
ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ตามล าดบั 

การพิจารณาการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
บริษทัอ่ืน ข้ึนอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั และขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัของขา้พเจา้ รวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในบริษทัอ่ืน 

 ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน  

 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการท่ีผูบ้ริหารของบริษัทน ามาใช้ใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัอื่น  รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการ 

 สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทั อื่น  โดยอ้างอิงจากข้อมูล       
ทางการเงินในอดีตและขอ้มูลในอุตสาหกรรมและ 

 ทดสอบความถูกตอ้งของประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในบริษทัอ่ืน และความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการ
ค านวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน และพิจารณาว่าสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที ่อยู ่ใน
รายงานนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและ 
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม ่
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เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
การใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

•  สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับ  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัท่ี
เกี ่ยวก บั เหตุการณ ์ห รือสถานการณ์ที ่อาจ เป็น เหตุให ้เก ิดขอ้สงส ัยอย ่างม ีน ัยส าคญัต ่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถ ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่ก ับหลักฐาน
การสอบบญัชีที ่ได ้รับจนถึงวนั ที ่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พ เจา้  อย ่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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•  ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไวแ้ละประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ 
รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัมาก
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 

กรทอง  เหลืองวไิล  
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4.1 286,552,464 99,332,477 275,344,976 81,622,865

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 599,438,549 483,007,871 683,813,008 555,285,963

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 6 26,530,000 51,530,000 26,530,000 51,530,000

สินคา้คงเหลือ 7 1,117,234,810 1,470,656,859 1,002,080,488 1,346,948,164

สิทธิในการรับคืนสินคา้ 8 99,500,000 176,500,000 99,500,000 176,500,000

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 148,579,884 348,500,289 70,500,050 294,075,274

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 52,499,530 53,412,587 46,198,493 46,575,882

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,330,335,237 2,682,940,083 2,203,967,015 2,552,538,148

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 2,636,548,618 2,394,926,667 2,627,548,618 2,377,609,667

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 - - 152,048,897 152,048,897

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 146,286,053 161,441,015 159,509,728 182,509,728

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 13 - - 81,000,000 91,000,000

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 45,223,043 76,795,884 46,627,304 78,200,145

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,138,752,006 1,168,731,919 1,060,418,376 1,074,186,243

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 45,378,578 41,770,936 40,405,397 37,723,631

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 29,920,012 36,114,655 29,685,139 35,806,322

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 31,727,503 42,501,989 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 55,058,315 62,121,389 48,128,116 55,323,619

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,128,894,128 3,984,404,454 4,245,371,575 4,084,408,252

รวมสินทรัพย์ 6,459,229,365 6,667,344,537 6,449,338,590 6,636,946,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 321,628,713 396,932,539 373,048,877 443,594,862

หน้ีสินจากสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

      ช าระภายในหน่ึงปี 19 20,486,792 20,879,800 17,430,549 18,519,001

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 21 49,447,937 45,355,469 38,726,470 33,512,912

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,159 185,894 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินคา้รับคืน 168,800,000 303,800,000 168,800,000 303,800,000

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 8,124,348 7,319,207 7,185,610 6,821,967

อ่ืน ๆ 9,182,851 2,741,281 5,560,183 84,590

186,107,199 313,860,488 181,545,793 310,706,557

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 577,677,800 777,214,190 610,751,689 806,333,332

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 21,109,196 14,459,609 19,212,945 12,688,521

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 - - 16,692,143 4,947,049

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 21 498,020,715 527,016,379 395,016,299 416,338,099

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 519,129,911 541,475,988 430,921,387 433,973,669

รวมหนีสิ้น 1,096,807,711 1,318,690,178 1,041,673,076 1,240,307,001

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 120,000,000 หุน้

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

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 120,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 297,190,000 297,190,000 297,190,000 297,190,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

ส ารองทัว่ไป  24 424,585,591 424,585,591 424,585,591 424,585,591

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,617,913,366 3,720,955,944 3,653,852,656 3,754,148,550

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 890,545,920 773,736,090 900,037,267 788,715,258

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,362,234,877 5,348,467,625 5,407,665,514 5,396,639,399

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 186,777 186,734 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,362,421,654 5,348,654,359 5,407,665,514 5,396,639,399

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,459,229,365 6,667,344,537 6,449,338,590 6,636,946,400

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 26, 37 3,243,779,638 2,956,205,130 3,472,761,748 3,133,180,798

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 27 (2,253,905,823) (2,229,188,820) (2,545,132,719) (2,430,401,841)

ก าไรขั้นตน้ 989,873,815 727,016,310 927,629,029 702,778,957

เงินปันผลรับ 37 42,359,039 51,784,957 42,883,999 119,202,027

รายไดอ่ื้น 28, 37 46,092,505 256,583,271 50,024,872 254,418,048

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,078,325,359 1,035,384,538 1,020,537,900 1,076,399,032

ค่าใชจ่้ายในการขาย (700,603,895) (752,258,112) (697,645,781) (748,703,366)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (493,027,211) (610,525,813) (440,278,512) (540,619,347)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 29 (56,186,722) (57,538,710) (41,725,498) (44,889,972)

ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงาน (171,492,469) (384,938,097) (159,111,891) (257,813,653)

ตน้ทนุทางการเงิน (1,337,751) (1,383,022) (1,017,706) (1,208,988)

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 (15,139,630) (18,896,014) - -

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัร่วม - - (23,000,000) -

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (187,969,850) (405,217,133) (183,129,597) (259,022,641)

รายไดภ้าษีเงินได ้ 30 43,527,352 90,310,730 41,435,067 80,064,965

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (144,442,498) (314,906,403) (141,694,530) (178,957,676)

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (144,441,214) (314,883,792) - -

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,284) (22,611) - -

(144,442,498) (314,906,403) - -

ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท (1.20) (2.62) (1.18) (1.49)

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

หุ้น

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2564 2563 2564 2563

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (144,442,498) (314,906,403) (141,694,530) (178,957,676)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การแปลงคา่งบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (15,332) (41,489) -           -            

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,066              8,297               -           -            

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ (12,266)          (33,192)            -           -            

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 29,294,814     11,930,413      23,906,416     11,871,720

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน 243,171,011   (277,355,593)   241,994,390   (273,161,445)  

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (54,245,093)   53,085,036      (53,180,161)   52,257,945     

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 218,220,732   (212,340,144)   212,720,645   (209,031,780)  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 218,208,466   (212,373,336)   212,720,645   (209,031,780)  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 73,765,968     (527,279,739) 71,026,115     (387,989,456)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 73,765,885     (527,257,402) -           -            

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 83                   (22,337) -           -            

73,765,968     (527,279,739) -           -            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



หมายเหตุ

รวม

องค์ประกอบอ่ืน

ทุนส ารองตามกฎหมาย ของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 120,000,000 297,190,000 12,000,000 406,172,400 4,273,944,298 1,078,488,185 15,506 (84,085,362) 994,418,329 6,103,725,027 217,860 6,103,942,887

จ่ายเงินปันผล 24 - - - - (228,000,000) - - - - (228,000,000) - (228,000,000)

ส ารองทัว่ไป 24 - - - 18,413,191 (18,413,191) - - - - - - -

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - - - - - (8,789) (8,789)

โอนก าไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน

จากการตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน

ท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  10.1 - - - - 8,308,629 (8,308,629) - - (8,308,629) - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - (314,883,792) (221,884,475) (33,192) 9,544,057 (212,373,610) (527,257,402) (22,337) (527,279,739)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 120,000,000 297,190,000 12,000,000 424,585,591 3,720,955,944 848,295,081 (17,686) (74,541,305) 773,736,090 5,348,467,625 186,734 5,348,654,359

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 120,000,000 297,190,000 12,000,000 424,585,591 3,720,955,944 848,295,081 (17,686) (74,541,305) 773,736,090 5,348,467,625 186,734 5,348,654,359

จ่ายเงินปันผล 24 - - - - (60,000,000) - - - - (60,000,000) - (60,000,000)

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - - - - - (40) (40)

โอนก าไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน

จากการตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน

ท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  10.1 - - - - 101,398,636 (101,398,636) - - (101,398,636) - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - (144,441,214) 194,536,809 (12,266) 23,683,923 218,208,466 73,767,252 83 73,767,335

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 120,000,000 297,190,000 12,000,000 424,585,591 3,617,913,366 941,433,254 (29,952) (50,857,382) 890,545,920 5,362,234,877 186,777 5,362,421,654

 

ส่วนเกินมูลค่า

ทางการเงนิ

ก าไร (ขาดทุน) จากการ

วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนักงานทีก่ าหนดไว้

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร รวมรวมการแปลงค่างบการเงนิ

ส่วนของผู้ถือหุ้นวดัมูลค่าสินทรัพย์

ก าไร (ขาดทุน) จากการ

ในต่างประเทศ

จากการด าเนินงานส ารองทัว่ไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนได้เสียที่หุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนทีอ่อก

และช าระแล้ว

ไม่มีอ านาจควบคุม

ส่วนทีเ่ป็นของ



หมายเหตุ
รวม

องค์ประกอบอ่ืน รวม
ของส่วนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 120,000,000 297,190,000 12,000,000 406,172,400 4,171,210,788 1,076,956,849 (70,901,182) 1,006,055,667 6,012,628,855
จ่ายเงินปันผล 24 - - - -                (228,000,000) - - - (228,000,000)
ส ารองทัว่ไป 24 - - - 18,413,191 (18,413,191) - - - -
โอนก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

จากการตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  10.1 - - - - 8,308,629 (8,308,629) - (8,308,629) -

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - (178,957,676) (218,529,156) 9,497,376 (209,031,780) (387,989,456)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 120,000,000 297,190,000 12,000,000 424,585,591 3,754,148,550 850,119,064 (61,403,806) 788,715,258 5,396,639,399

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 120,000,000 297,190,000 12,000,000 424,585,591 3,754,148,550 850,119,064 (61,403,806) 788,715,258 5,396,639,399
จ่ายเงินปันผล 24 - - - -                (60,000,000) - - - (60,000,000)
โอนก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

จากการตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  10.1 - - - - 101,398,636 (101,398,636) - (101,398,636) -

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - (141,694,530) 193,595,512 19,125,133 212,720,645 71,026,115
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 120,000,000 297,190,000 12,000,000 424,585,591 3,653,852,656 942,315,940 (42,278,673) 900,037,267 5,407,665,514

จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย ส ารองทั่วไป

ยงัไม่ได้จัดสรร
วดัมูลค่าสินทรัพย์

บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่ก าหนดไว้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ทุนที่ออก
ก าไรสะสม

ก าไร (ขาดทุน) จากการส่วนเกนิมูลค่า ก าไร (ขาดทุน) จากการ
และช าระแล้ว หุ้นสามัญ

ทางการเงนิ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทนุส าหรับปี (144,442,498) (314,906,403) (141,694,530) (178,957,676)

รายการปรับปรุง:

รายไดภ้าษีเงินได้ (43,527,352) (90,310,730) (41,435,067) (80,064,965)

ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุและอาคารและอุปกรณ์  14, 15 77,213,216 86,838,471 60,675,971 64,042,189

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 6,725,105 6,326,919 6,651,645 6,232,559

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิในการใชแ้ละสิทธิการเช่า 16 5,583,367 29,308,355 2,511,350 25,926,399

ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 28 - (193,653,585) - (193,653,585)

ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 28 (1,187,171) (981,619) (449,920) (889,618)

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12 15,138,510 18,896,014 - -

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (17,910) (30,547) (17,910) (30,547)

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุ (42,359,039) (51,784,957) (42,883,999) (119,202,027)

(ก าไร) ขาดทนุจากประมาณการสินคา้รับคืน (58,000,000) 39,300,000 (58,000,000) 39,300,000

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 29 40,561,298 50,369,682 39,248,793 42,403,507

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 4.2.2 (1,195,700) (2,582,604) (2,189,696) (2,017,191)

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัร่วม 4.2.2 - - 23,000,000 -

ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 4.2.2 1,513,116 1,664,085 1,592,139 1,592,139

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 21 49,332,901 205,654,453 40,167,981 128,305,690

ดอกเบ้ียรับ (7,607,708) (10,528,786) (7,792,873) (10,110,437)

ดอกเบ้ียจ่าย 1,337,751 1,383,022 1,017,706 1,208,988

(100,932,114) (225,038,230) (119,598,410) (275,914,575)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (127,095,456) 360,603,183 (132,795,028) 406,960,885

สินคา้คงเหลือ 312,860,751 (110,210,416) 305,618,883 (132,016,520)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 913,057 (26,066,129) 377,389 (26,147,430)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,063,074 21,859,534 7,195,503 13,491,705

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (42,719,154) (183,993,799) (40,039,524) (186,279,892)

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 805,141 (823,805) 363,643 (144,672)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,441,570 (3,707,926) 5,475,593 2,847,275

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 21 (44,941,283) (377,901,498) (32,369,807) (199,324,781)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 12,395,586 (545,279,086) (5,771,758) (396,528,005)

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (54) (58) - -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (178,735) (32,260,527) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 12,216,797 (577,539,671) (5,771,758) (396,528,005)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 6,500,000 (163,500,000) - 2,492,779

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 230,690,868 354,025,033 254,168,155 23,217,799

เงินสดจ่ายเพ่ือการให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - (102,000,000)

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 10,000,000 11,000,000

เงินสดจ่ายเพ่ือการให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (20,000,000) (45,000,000) (20,000,000) (45,000,000)

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 45,000,000 15,000,000 45,000,000 15,000,000

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในตราสารทนุ (180,370,000) (60,000,000) (180,370,000) (60,000,000)

เงินสดรับจากการลดทนุของเงินลงทนุในตราสารทนุ - 9,250,140 - 9,250,140

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในตราสารทนุ 2,558,000 45,424,311 612,000 45,424,311

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (55,834,032) - (55,834,032) -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในตราสารหน้ี 4,017,575 - 4,017,575 -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 194,621,144 - 194,621,144 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด (40,000,000) - (40,000,000) -

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 40,013,379 - 40,013,379 -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในตราสารหน้ี (1,000,000) (5,000,000) (1,000,000) (5,000,000)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน - 524,564,315 - 524,564,315

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสิทธิการเช่า 4.2.1 (28,055,932) (47,659,580) (23,732,611) (46,781,341)

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,474,010 6,147,655 601,211 5,575,418

เงินสดรับจากเงินปันผล 42,359,039 55,160,587 42,883,999 122,577,657

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 10,167,929 8,086,342 10,325,375 7,747,405

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 260,141,980 696,498,803 281,306,195 508,068,483

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 24 (60,000,000) (228,000,000) (60,000,000) (228,000,000)

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (40) (8,789) - -

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.3 (25,156,660) (27,071,421) (21,830,236) (23,592,591)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (85,156,700) 0 (255,080,210) 0 (81,830,236) 0 (251,592,591)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและ

รายการเทียบเทา่เงินสด 17,910 30,547 17,910 30,547

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 187,219,987 # (136,090,531) 193,722,111 (140,021,566)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 99,332,477 235,423,008 81,622,865 221,644,431

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที ่31 ธันวาคม 4.1 286,552,464 # 99,332,477 275,344,976 81,622,865

286,552,464     99,332,477       275,344,976     81,622,865       

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 

 

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

1. การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                  
และบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยไดแ้ก่การผลิต                 
และจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี ท่ีตั้ งของบริษัทและบริษัทย่อย 
มีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ทีต่ั้ง 
  
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 132  ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 
บริษัทย่อยทางตรง  

บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั 173/2 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลบึง 
 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

  
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั 121, 121/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทรี 

 อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 
  

บริษทั วาโกล้ าพนู จ ากดั 99, 99/4 หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลป่าสกั 
 อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 51000 

  
บริษทั โทรา 1010 จ ากดั 132  ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 
บริษัทย่อยทางอ้อม   

บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ ากดั 123, 123/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทรี 
 อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึง
อาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีที่บริษทัไดด้ าเนินงาน
โดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยได้มีมาตรการบางอย่างต่อผลกระทบจากสถานการณ์ 
โดยในระหว่างปี 2563 ผู ้บริหารของบริษัทย่อยได้ประกาศหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เป็น
ระยะเวลา 31 ถึง 90 วนั ทั้ งน้ีบริษัทย่อยทั้ งหมดได้เปิดด าเนินกิจการตามปกติแล้ว หลังส้ินสุดวนัท่ี 
ในประกาศหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้
ตดัสินใจปรับลดขนาดขององค์กรในปี 2563 โดยประกาศให้มีโครงการสมคัรใจเกษียณก่อนก าหนด และ
รับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากโครงการดงักล่าว ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้ 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
และรุนแรงมากข้ึน ทางบริษัทจึงด าเนินการมาตรการเชิงรุกท่ีส าคัญ ได้แก่ การปิดพื้นท่ีอาคารโรงงาน
บางส่วนท่ีกรุงเทพ และหยุดท าการชั่วคราวตั้ งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2564  ถึงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2564  
ซ่ึงการปิดพื้นท่ีการท างานของบริษทัดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ  

2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 
2.1 บริษทัและบริษทัย่อยจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบ ริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท า ข้ึนตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ท่ี  1  
เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังว ันท่ี  1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการ
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2562” 
ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  
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2.3 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปีบริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของ
ความมีสาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มข้อก าหนด
เก่ียวกับข้อยกเวน้ชั่วคราวส าหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้
ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผอ่นปรนส าหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง 
รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะ
เป็นการชัว่คราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตาม TFRS 7  
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ผู ้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิม 
ถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
มีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี
แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในบริษทัร่วม  

การตดัรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัรายการในการจดัท า          
งบการเงินรวมน้ีแลว้  งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนโดย
ใชง้บการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ 
กระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องในการเปล่ียนมือซ่ึงจะถึงก าหนดภายในสามเดือน
นบัจากวนัท่ีไดม้า ทั้งน้ีไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

3.3 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายจะรับรู้เม่ือการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ลูกคา้เม่ือท าการส่งมอบสินคา้เสร็จ
ส้ินแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้มื่อมี
การประกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  
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3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 3.6 

3.5 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ค  านวณจากค่าวสัดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วย
ประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุน
มาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิต
อยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเม่ือสินคา้เสียหายหรือลา้สมยั 

3.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย เม่ือบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาตามข้อก าหนดของสัญญาของเคร่ืองมือ           
ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการ
ท ารายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน          
ทางการเงิน (นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน) เพิ่มหรือหกัจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตาม
ความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีใน
ก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

 ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหน้า บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจปฏิบติัดงัต่อไปน้ีกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ี
เม่ือเลือกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจเลือกให้แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลงักบั
ตราสารทุนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หากเขา้เง่ือนไข (2) ดา้นล่าง 

(1) ราคาทุนตดัจ าหน่ายและวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของตราสารหน้ีและปันส่วน
ดอกเบ้ียรับตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายไดอ่ื้น - ดอกเบ้ียรับ” 

(2) ตราสารทุนท่ีเลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุน
แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือเลือก
แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการท ารายการ 
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รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบัก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและส ารองการวดัมูลค่า
เงินลงทุนสะสม ผลสะสมก าไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปก าไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่าน้ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 
เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นส่วนหน่ึงในการชดเชยตน้ทุน
ของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรายการ “รายไดอ่ื้น” ในก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกก าหนดใหเ้งินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดท่ีไม่ใช่ถือไวเ้พื่อ
การค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ีน า TFRS 9 มา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

(3) สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขส าหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือ
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนโดยเฉพาะ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่บริษทัและบริษทัย่อยก าหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่   
เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อ
ในการรวมธุรกิจแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ดู (2) ดา้นบน) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกบัก าไรหรือขาดทุนจาก
มูลค่ายติุธรรมใด ๆ  ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ตราบเท่าท่ีสินทรัพยท์างการเงินนั้นไม่เป็น
ส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเลือกก าหนดไว ้(ดูนโยบายการบญัชี 
การป้องกนัความเส่ียง) ก าไรหรือขาดทุนสุทธิรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรวมถึง เงินปันผลใด ๆ  
หรือดอกเบ้ียรับจากสินทรัพยท์างการเงินและรวมอยูใ่นรายการ “ก าไรและขาดทุนอ่ืน”  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับ   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ีการคา้ จ  านวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน    
จะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิต   
จากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเสมอ
ส าหรับลูกหน้ีการค้า ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี 
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารองข้ึนอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตของบริษทัและบริษทัยอ่ยปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้มื สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป 
และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลา
ตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีคาดไว ้ในทางกลับกนัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้าแสดงถึง
สัดส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดตลอดอายุท่ีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติั  
ผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ี
รายงาน 

3.7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดิน แสดงในราคาทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีเป็นอาคารและส่ิงปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหักด้วย                
ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
เท่ากบั 20 - 30 ปี  
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3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าปรับปรุงท่ีดิน 5 - 30  ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 - 30   ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 5 - 10   ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5   ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 10  ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 - 10   ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7   ปี 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายประจ าปี หรือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตแลว้แต่กรณี 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เคร่ืองหมายการคา้ และค่าสมาชิกสโมสร   
และสนามกอลฟ์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุัญญาหรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10  ปี 
เคร่ืองหมายการคา้ 10  ปี 
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอลฟ์ ตามอายสุัญญา 

3.10 รายการท่ีเก่ียวกบัเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัแปลงค่ารายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ เม่ือบริษัทรับหรือจ่ายช าระหน้ีบริษัทจะบันทึกก าไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดก าไรขาดทุนนั้น บริษทัแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาท
ตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
ดงักล่าวแสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี  
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กิจการในต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน            
ณ วนัท่ีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ี
ใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของ        
ผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.11 สัญญาเช่า 

บริษัทและบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้เช่า 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนั
เร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าที่เก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญา
เช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล รายการท่ีมีมูลค่าเล็กน้อย เช่น เคร่ืองตกแต่งส านักงาน และโทรศพัท์ สัญญาเช่าเหล่าน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานด้วยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑ์ท่ีเป็นระบบอ่ืนท่ีดีกวา่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดง
ถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่
สามารถก าหนดได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

 การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 
 จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
 ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
 การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ช่า

จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

 มีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณี
ดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงระหวา่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง การ
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล
หกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อ
ประเมินวา่สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใดๆ 
ท่ีระบุไดต้ามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การจ่ายช าระที่เก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายส าหรับงวดที่มีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขการจ่ายช าระเหล่านั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในก าไรหรือขาดทุน 

ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัตาม TFRS 16 อนุญาตให้ผูเ้ช่าไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า
และบนัทึกสัญญาเช่าใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัดงักล่าว ส าหรับสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ี
เป็นการเช่าและมีการเช่าเพิ่มเติมจ านวนหน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยปันส่วนขอ้พิจารณาภายใตส้ัญญากบัแต่ละส่วนประกอบตามความสัมพนัธ์
ราคาขายแบบเอกเทศของส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและผลรวมราคาขายแบบเอกเทศของ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า  
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3.12 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า               
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์                    
มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ซ่ึงใน
การประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต                 
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษี                  
ท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
ในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ี สุดซ่ึงเหมาะสมกับ
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ท่ีไดรั้บรู้ใน
งวดก่อนเม่ือขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งประมาณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

3.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.13.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ี
ก าหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและ
บริษทัย่อย และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสม
เขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น 
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3.13.2 ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของ
บริษทัและบริษทัย่อย โดยค านวณผลประโยชน์ของพนักงานดงักล่าวจากขอ้สมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยค านวณบนพื้นฐาน
ของขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก 
อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอ่ืนๆ ทั้ งน้ีอัตราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

3.14 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
หรือหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

3.15 หน้ีสินทางการเงิน  
หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

3.16 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
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ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือ
ขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะ
ไม่ถูกรับรู้ เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรกในงบการเงิน
รวม การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวม
ธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการ
กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัและบริษทัยอ่ย
ตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย
เพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทัและบริษทัย่อยเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอ
ส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี อยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้บริษทัและบริษทัย่อยเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอ
ของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี
เงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนั เม่ือ
เป็นค่าภาษีเงินได ้ท่ีจะตอ้งน าส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและบริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ความตั้งใจท่ีจะเสียภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไร
เพื ่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจ  านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
ดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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3.17 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้วระหว่างปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีหุ้น
สามญัเทียบเท่าอ่ืนเพื่อน ามาค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด 

3.18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใช้
ตามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัล าดบัชั้นเป็นขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 และขอ้มูลระดบั 3 
โดยแบ่งตามล าดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใช้ 
วดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.19 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัและบริษทัย่อย
สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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3.20 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

3.20.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ
บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี 
การประมาณการ และการตั้งขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์
หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั้ งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น    
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 
3.20.1.1 การดอ้ยค่า 

สินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยจะมีการทบทวน ณ  
ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งช้ี  เร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีบริษทัและบริษทัย่อยจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

3.20.1.2 การประเมินโมเดลธุรกิจ 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินข้ึนอยู่กับ       
ผลจากการทดสอบการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้
และโมเดลธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาโมเดลธุรกิจเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงของธุรกิจ การประเมินน้ีรวมถึงดุลยพินิจท่ี
สะท้อนหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดรวมถึงวิธีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของสินทรัพยแ์ละวิธีการวดัผลการด าเนินงาน ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ    
ผลการด าเนินงานของสินทรัพย ์และวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงิน
และวิธีการตอบแทนกับผู ้จ ัดการสินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยติดตาม
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีถูกตดัรายการก่อนก าหนดเพื่อท าความเข้าใจ
เหตุผลส าหรับการตดัรายการและเหตุผลสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจ
ส าหรับการถือสินทรัพย์หรือไม่ การติดตามเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน   
อย่างต่อเน่ืองของบริษัทและบริษัทย่อยว่าโมเดลธุรกิจส าหรับสินทรัพย ์        
ทางการเงินท่ีเหลืออยู่ถูกถืออย่างเหมาะสมต่อไป และหากไม่เหมาะสมว่า          
มีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจและเปล่ียนแปลงทนัทีกบัการจดัประเภท
รายการของสินทรัพยเ์หล่านั้นหรือไม่ ไม่มีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีจ าเป็น
ระหวา่งรอบระยะเวลาท่ีน าเสนอ  
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3.20.2 แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีประมาณการทางบัญชี ซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับผลของ
เหตุการณ์ในอนาคต ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้ น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้ น 
ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็น
เหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

3.20.2.1 ประมาณการสินคา้รับคืน 
บริษทัได้มีการตั้งประมาณการสินคา้รับคืนในส่วนการขายท่ีมีข้อตกลงกับ
ลูกคา้วา่สามารถคืนไดใ้นก าหนดเวลาท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงประมาณจากขอ้มูล
การรับคืนสินคา้ในอดีต นอกจากนั้นบริษทัยงัไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าของสินคา้ท่ีรับคืนดงักล่าวดว้ย 

เม่ือลูกคา้มีสิทธิท่ีจะคืนสินค้าท่ีซ้ือมาภายในก าหนดระยะเวลา บริษทัรับรู้
หน้ีสินเงินคืนส าหรับจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัคาดวา่จะไม่มีสิทธิ
ได้รับ และบริษัทปรับปรุงการวดัมูลค่าของหน้ีสินเงินคืน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานส าหรับการเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ีจะได้รับ
การขอคืน โดยปรับปรุงรายการดังกล่าวกับรายได้ ในขณะเดียวกันบริษทัจะ
รับรู้เป็นสิทธิในสินคา้ท่ีจะไดรั้บคืนและปรับปรุงกบัตน้ทุนขายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.20.2.2 การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการของบริษัทเป็น
ผูอ้นุมติันโยบายประเมินมูลค่า ซ่ึงมีผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินเป็นผูรั้บผิดชอบ
หลกัเพื่อก าหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมและขอ้มูลส าหรับการวดั
มูลค่ายติุธรรม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชข้อ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 1 ไม่สามารถหาได ้
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใช้ในการก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 33.4.1  
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4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
เงินสดในมือ 639,647  737,367  497,068  542,926 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 285,912,817  98,595,110  274,847,908  81,079,939 

 286,552,464  99,332,477  275,344,976  81,622,865 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
4.2.1 ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
3,933,868 

  
4,502,766 

  
3,933,868 

  
4,473,466 

บวก  ค่าซ้ือระหวา่งปี 25,904,130  47,090,682  21,580,809  46,241,743 
หกั  เงินสดจ่ายระหวา่งปี (28,055,932)  (47,659,580)  (23,732,611)  (46,781,341) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

1,782,066 
  

3,933,868 
  

1,782,066 
  

3,933,868 
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4.2.2  รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (1,195,700)  (2,582,604)  (2,189,696)  (2,017,191) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  23,000,000  - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม        
 ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 1,513,116  1,664,085  1,592,139  1,592,139 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้        
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 243,171,011  (277,355,593)  241,994,390  (273,161,445) 

การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
เป็นสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวยีนอ่ืน 70,000,000  6,000,000  70,000,000  6,000,000 

ผลกระทบของการน า TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก        
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในก าไร        
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงิน        
ไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  431,914,755  -  432,023,605 

ปรับปรุงจากการโอนพนกังาน        
    (ดูหมายเหตขุอ้ 21) -  39,430  -  39,430 

4.3 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 36,334,126  64,803,202  32,086,990  56,622,486 
รายการกระแสเงนิสด        
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 31,871,552  (1,397,655)  27,681,946  (942,905) 
จ่ายช าระคืน (25,156,660)  (27,071,421)  (21,830,236)  (23,592,591) 

รวมรายการกระแสเงนิสด 6,714,892  (28,469,076)  5,851,710  (24,535,496) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 43,049,018  36,334,126  37,938,700  32,086,990 

บริษทัไม่มีรายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสดส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินระหวา่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  
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4.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืชนิดไม่มีหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน                      1,573.03  1,368.63  1,477.30  1,272.90 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
ต่อปีเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าเงินเบิกเกินบญัชีท่ีธนาคารคิดกบัลูกคา้ชั้นดี 

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 31) 502,407,990  399,757,615  593,738,225  478,374,143 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 77,917,932  59,899,694  71,833,426  54,146,840 
       รวมลูกหน้ีการคา้ 580,325,922  459,657,309  665,571,651  532,520,983 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตขุอ้ 31) 8,660,481  5,230,640  8,787,936  5,319,891 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 491,108  397,624  491,109  397,624 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,451,425  8,358,822  7,000,837  7,763,086 
เงินทดรองจ่าย 446,645  1,537,936  398,723  1,537,936 
รายไดค้า้งรับ 824,893  3,980,999  324,677  3,975,866 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,238,075  3,844,541  1,238,075  3,770,577 
      รวมลูกหน้ีอ่ืน 19,112,627  23,350,562  18,241,357  22,764,980 

 599,438,549  483,007,871  683,813,008  555,285,963 

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 527,588,334  429,909,610  597,072,329  483,442,585 
เกินก าหนดช าระ        

ภายใน 3 เดือน 51,674,997  26,893,832  68,473,324  46,688,821 
ระหวา่ง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 89,822  2,475,025  18,005  2,010,735 
ระหวา่ง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 972,769  378,842  7,993  378,842 

รวมลูกหน้ีการคา้ 580,325,922  459,657,309  665,571,651  532,520,983 
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5.1 ลูกหน้ีการคา้ 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ซ่ึงผลขาดทุน 
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีการคา้ได้ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส ารองซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์
ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน ปรับปรุงด้วยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจทัว่ไปของอุตสาหกรรมท่ีลูกหน้ีด าเนินงานอยู่ และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนั
และในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอตัราร้อยละ 100 
ส าหรับลูกหน้ีทุกรายการท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 12 เดือนเน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตไดบ้่งช้ีว่า
ลูกหน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกช าระได ้

6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย :บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - บริษทัอ่ืน 26,530,000  51,530,000  26,530,000  51,530,000 

บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริษทัอื่นเป็นเงินให้กูย้ ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินประเภทเม่ือทวงถาม 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 

7. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 675,970,016  1,056,610,216  675,385,171  1,033,610,315 
สินคา้ส าเร็จรูประหวา่งทาง 4,769,125  1,831,713  4,769,125  1,831,713 
สินคา้ระหวา่งผลิต 106,137,791  110,521,200  68,754,790  79,688,081 
วตัถุดิบ 312,845,297  295,694,953  235,938,438  225,819,278 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 19,738,770  7,720,947  19,459,153  7,720,947 
รวมสินคา้คงเหลือ 1,119,460,999  1,472,379,029  1,004,306,677  1,348,670,334 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2,226,189)  (1,722,170)  (2,226,189)  (1,722,170) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,117,234,810  1,470,656,859  1,002,080,488  1,346,948,164 
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ตน้ทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบญัชีต้นทุนขายในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย        
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขายสินคา้ 2,238.38  2,210.39  2,543.01  2,427.61 
- ค่าใชจ่้ายของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั        

และสินคา้เคล่ือนไหวชา้ 0.50  0.33  0.50  0.33 

8. สิทธิในการรับคืนสินค้า 
สิทธิในการรับคืนสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2564  2563 

สิทธิในการรับคืนสินคา้   99,500,000  176,500,000 

สิทธิในการรับคืนสินคา้แสดงถึงสิทธิของบริษทัในการรับคืนสินคา้จากลูกคา้เม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิส่งคืน
สินคา้ภายใตน้โยบายคืนสินคา้ของบริษทั บริษทัประมาณการปริมาณท่ีคาดว่าจะมีการรับคืนเป็นกลุ่ม
ผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนัจากประสบการณ์ในอดีตดว้ยวธีิมูลค่าท่ีคาดหวงั 

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน        
เงินฝากประจ า -  235,002,014  -  230,001,005 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนท่ีวดัมูลค่าดว้ย        
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 70,000,000  40,000,000  70,000,000  40,000,000 

ลูกหน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 500,050  61,896  500,050  61,896 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารทุน -  3,867,355  -  3,867,355 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน        
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหน้ี 78,079,834  69,569,024  -  20,145,018 
รวม 148,579,884  348,500,289  70,500,050  294,075,274 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุนมีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอ่ืนทีว่ดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

       

ตราสารทุน        
- หุน้สามญั  -  1,614,650  -  1,669,433 
- หน่วยลงทุน -  1,739,712  -  2,197,922 

รวม -  3,354,362  -  3,867,355 
ตราสารหนี ้        

- หน่วยลงทุน  -  11,074,494  -  12,123,906 
- หุน้กู ้ 77,928,865  57,356,388  78,079,834  57,445,118 

รวม 77,928,865  68,430,882  78,079,834  69,569,024 
        

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 70,000,000  40,000,000  70,000,000  40,000,000 

        
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอ่ืนทีว่ดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

       

ตราสารทุน        
- หุน้สามญั -  1,614,650  -  1,669,433 
- หน่วยลงทุน -  1,739,712  -  2,197,922 

รวม -  3,354,362  -  3,867,355 
        

ตราสารหนี ้        
- หน่วยลงทุน  -  11,074,494  -  12,123,906 
- หุน้กู ้ -  8,004,327  -  8,021,112 

รวม -  19,078,821  -  20,145,018 
        

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 70,000,000  40,000,000  70,000,000  40,000,000 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินฝากประจ า -  6,500,000  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม        
 ผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหน้ี -  3,026,328  -  3,026,328 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้วดัมูลค่า        
 ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,551,548,618  2,270,400,339  2,542,548,618  2,259,583,339 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย        
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 85,000,000  115,000,000  85,000,000  115,000,000 
รวม 2,636,548,618  2,394,926,667  2,627,548,618  2,377,609,667 

10.1 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
ผ่านก าไรหรือขาดทุน        
ตราสารหนี ้        
หุ้นกู ้ -  3,013,379  -  3,026,328 

        
เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ตราสารทุน        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2) 1,218,865,792  995,531,760  1,903,433,479  1,530,848,933 
- กิจการอ่ืน 155,862,902  214,479,751  648,115,139  739,551,406 

รวม 1,374,728,694  1,210,011,511  2,551,548,618  2,270,400,339 

        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
ตราสารหนี ้        
หุ้นกู ้ 85,000,000  115,000,000  85,000,000  115,000,000 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
ผ่านก าไรหรือขาดทุน        
ตราสารหนี ้        

หุ้นกู ้ -  3,013,379  -  3,026,328 
        

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ตราสารทุน        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2) 1,209,040,792  985,706,760  1,894,433,479  1,522,523,933 
- กิจการอ่ืน 155,612,902  211,227,751  648,115,139  737,059,406 

รวม  1,364,653,694  1,196,934,511  2,542,548,618  2,259,583,339 
        

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
ตราสารหนี ้        

หุ้นกู ้ 85,000,000  115,000,000  85,000,000  115,000,000 

ในเดือนเมษายน 2564 บริษทัขายเงินลงทุนของบริษทั ไทยทาคายา จ ากดั ดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
จ านวน 0.67 ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวสุทธิจากภาษีเขา้ก าไร
สะสมโดยตรงจ านวน 0.23 ลา้นบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษทัขายเงินลงทุนของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) ดว้ยมูลค่ายติุธรรม จ านวน 0.27 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวสุทธิจากภาษีเขา้ก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 0.04 ลา้นบาท 

ในเดือนธนัวาคม 2564 บริษทัขายเงินลงทุนของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ  ากดั (มหาชน) ดว้ย
มูลค่ายุติธรรม จ านวน 170.69 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวสุทธิ
จากภาษีเขา้ก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 101.59 ลา้นบาท 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดท้  าการตดัรายการเงินลงทุนของบริษทั ไทยชิกิโบ จ ากดั เน่ืองจาก
การช าระบญัชีเสร็จส้ิน ดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 12.44 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากตดัรายการ
เงินลงทุนดงักล่าวสุทธิจากภาษีเขา้ก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 0.81 ลา้นบาท 
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ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัไดท้  าการตดัรายการเงินลงทุนของบริษทั สหเอเชียแปซิฟิค จ ากดั 
เน่ืองจากมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 14.67 ลา้นบาท และรับรู้
ขาดทุนจากตดัรายการเงินลงทุนดงักล่าวสุทธิจากภาษีเขา้ก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 0.46 ลา้นบาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัขายเงินลงทุนของบริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั  (มหาชน) 
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ านวน 20.41 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวสุทธิ
จากภาษีเขา้ก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 1.06 ลา้นบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัขายเงินลงทุนของบริษทั เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
ให้กบับริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นกิจการเก่ียวโยงกนัของบริษทัดว้ย
จ านวน 12.58 ล้านบาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้าก าไร
สะสมโดยตรงจ านวน 6.90 ลา้นบาท 
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10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 
หน่วย : พนับาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ     
                

ช่ือบริษทั ประเภท ลกัษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม  เงินปันผลรับ 
 กจิการ ความสัมพนัธ์   ร้อยละ    ร้อยละ        
   2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน                           
บริษทั ทีพีซีเอส จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจส่ิงทอ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

(เดิม บริษทั เทก็ซไ์ทล ์เพรสทีจ   ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10                         
จ ากดั  (มหาชน))   108,000 108,000 17.04 17.04 60,659  60,659  285,182  174,789 17.04 17.04 60,659  60,659  285,182  174,789  11,039  8,623 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 290,634 290,634 3.92 3.92 144,640  144,640  341,912  316,269 3.82 3.82 134,815  134,815  332,912  307,944  2,774  7,768 

บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง การลงทุน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                         
จ ากดั (มหาชน)   571,891 571,891 0.69 0.69 80,351  80,351  258,047  271,836 0.69 0.69 80,351  80,351  258,047  271,836  2,758  2,758 

บริษทั ธนูลกัษณ์  จ  ากดั (มหาชน) ผลิตเส้ือผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809  27,809  16,900  17,000 0.83 0.83 27,809  27,809  16,900  17,000  70  550 

บริษทั สหพฒันพิบูล  จ  ากดั (มหาชน) ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 330,000 - 0.30 - 55,834  -  63,500  - 1.30 - 55,834  -  63,500  -  600  - 
บริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี ตวัแทนและ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจโฆษณา ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 78,700 78,700 0.08 0.08 400  400  1,140  912 0.08 0.08 400  400  1,140  912  45  60 
บริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ีจ  ากดั คา้ปลีก ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

(มหาชน)  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10                         
(เดิม บริษทั ซนัร้อยแปด จ  ากดั)   700,000 450,000 3.57 5.00 25,000  22,500  138,750  111,937 3.57 5.00 25,000  22,500  138,750  111,937  4,050  2,250 

บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ)์  ธุรกิจฟอกยอ้ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
จ ากดั  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 324,000 324,000 18.72 18.72 68,855  68,855  27,040  31,177 18.72 18.72 68,855  68,855  27,040  31,177  607  3,033 

บริษทั วนี อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั * ธุรกิจขายตรง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 30,000 30,000 17.90 17.90 14,352  14,352  6,007  6,007 17.90 17.90 14,352  14,352  6,007  6,007  -  - 
บริษทั ราชาอูชิโน จ  ากดั ผลิตผา้ขนหนู ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 121,500 121,500 4.47 4.47 4,660  4,660  4,500  4,602 4.47 4.47 4,660  4,660  4,500  4,602  -  - 
บริษทั แชมป์เอช จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 40,000 40,000 10.00 10.00 4,000  4,000  9,160  9,052 10.00 10.00 4,000  4,000  9,160  9,052  -  - 
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 5,000 5,000 5.00 5.00 100  100  -  - 5.00 5.00 100  100  -  -  -  - 
บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์ ผลิตเสน้ใยสแปนเด็กซ ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

จ ากดั  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00 27,000  27,000  94,232  51,165 2.00 2.00 27,000  27,000  94,232  51,165  4,092  4,541 
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั  (ประเทศไทย)  จดัจ าหน่ายสินคา้มอร์แกน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

จ ากดั  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 40,000 40,000 12.00 12.00 4,800  4,800  -  2,215 12.00 12.00 4,800  4,800  -  2,215  -  - 
                           

*ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ2563 บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 
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10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี (ต่อ) (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 
หน่วย : พนับาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ     
                

ช่ือบริษทั ประเภท ลกัษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม  เงินปันผลรับ 
 กจิการ ความสัมพนัธ์   ร้อยละ    ร้อยละ        
   2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)                           
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  ตวัแทนขาย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 21,456 21,456 18.00 18.00 -  -  -  - 18.00 18.00 -  -  -  -  -  - 
บริษทั อินโดนีเซียวาโก ้จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 108,678 108,678 6.00 6.00 6,508  6,508  4,117  3,043 6.00 6.00 6,508  6,508  4,117  3,043  274  270 
บริษทั  คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)  ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

จ ากดั  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 590,000 590,000 8.33 8.33 41,567  41,567  3,490  5,548 8.33 8.33 41,567  41,567  3,490  5,548  -  - 
บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์  สถาบนัการศึกษาภาษาญ่ีปุ่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          

จ ากดั  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 20,000 20,000 7.14 7.14 1,429  1,429  4,322  4,283 7.14 7.14 1,429  1,429  4,322  4,283  -  - 
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จ  ากดั สถาบนัสอนการออกแบบ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 25,000 25,000 8.00 8.00 1,930  1,930  1,443  1,738 8.00 8.00 1,930  1,930  1,443  1,738  -  - 
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตจกัรเยบ็ผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 97,400 97,400 7.73 7.73 19,254  19,254  36,909  36,036 7.73 7.73 19,254  19,254  36,909  36,036  1,882  1,882 
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ  ากดั ป่ันดา้ยและทอผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 621,463 621,463 16.23 16.23 119,892  119,892  218,999  218,203 16.23 16.23 119,892  119,892  218,999  218,203  -  - 
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ  ากดั ผลิตและส่งออกถุงเทา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 161,780 161,780 15.14 15.14 24,600  24,600  14,462  16,234 15.14 15.14 24,600  24,600  14,462  16,234  -  - 
บริษทั ฟูจิกซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  จ าหน่ายดา้ยเยบ็ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 100,000 100,000 5.00 5.00 2,110  2,110  2,103  2,089 5.00 5.00 2,110  2,110  2,103  2,089  -  - 
บริษทั เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ  ากดั ผลิตวตัถุดิบชุดชั้นในสตรี ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 1,000,000 1,000,000 19.00 19.00 130,000  130,000  39,216  67,374 19.00 19.00 130,000  130,000  39,216  67,374  -  - 
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ  ากดั ผลิตวตัถุดิบชุดชั้นในสตรี ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 300,000 300,000 19.00 19.00 57,000  57,000  35,038  43,947 19.00 19.00 57,000  57,000  35,038  43,947  -  - 
บริษทั สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                          
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 1,100,000 1,100,000 10.00 10.00 275,000  110,000  275,000  110,000 10.00 10.00 275,000  110,000  275,000  110,000  -  - 
บริษทั สหเอเซีย แปซิฟิค จ  ากดั การเช่าและด าเนินการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่                         
 เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ เป็นญาติสนิทของกรรมการ 100,268 100,268 18.50 18.50 19,709  19,709  19,997  22,520 18.50 18.50 19,709  19,709  19,997  22,520  -  2,446 
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั ใหบ้ริการออกแบบและ มีกรรมการร่วมกนั                         
 ตกแต่งภายในและธุรกิจโฆษณา  16,000 16,000 7.69 7.69 1,019  1,019  1,710  2,616 7.69 7.69 1,019  1,019  1,710  2,616  37  18 
บริษทั รอยลั การ์เมนท ์จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป มีกรรมการร่วมกนั 1,000 1,000 9.00 9.00 388  388  257  257 9.00 9.00 388  388  257  257  7  27 
       1,218,866  995,532  1,903,433  1,530,849   1,209,041  985,707  1,894,433  1,522,524  28,235  34,226 

  



 
- 29 - 

 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

   หน่วย : บาท 
   สัดส่วนการถือหุ้น งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว ร้อยละ วธีิราคาทุน  เงนิปันผลรับ 
  2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 

บริษัทย่อย             
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 20,000,000 20,000,000 99.96 99.96 22,051,627  22,051,627  -  15,592,980 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,802  49,999,802  -  30,499,756 
บริษทั วาโกล้  าพูน  จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99 99.99 49,999,823  49,999,823  -  15,999,904 
บริษทั โทรา 1010 จ ากดั จ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป 30,000,000 30,000,000 99.99 99.99 29,997,645  29,997,645  599,960  5,699,430 
รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย      152,048,897  152,048,897  599,960  67,792,070 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

         หน่วย : บาท 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  เงนิปันผลรับ 

  2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษัทร่วม               

บริษทั ภทัยา เมียนมาร์ จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป        25,424,000 25,424,000 5,527,525  5,457,778  5,084,800  5,084,800  -  - 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 132,400,000 132,400,000 29,265,971  36,547,745  52,960,728  52,960,728  -  - 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 30,000,000 30,000,000 111,492,557  119,435,492  124,464,200  124,464,200  600,000  2,400,000 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม    146,286,053  161,441,015  182,509,728  182,509,728  600,000  2,400,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า    -  -  (23,000,000)  -  -  - 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ    146,286,053  161,441,015  159,509,728  182,509,728  600,000  2,400,000 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ภทัยา เมียนมาร์ จ  ากดั จ  านวน 1,600 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวน 5.08 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 20 
ของทุนจดทะเบียน  

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดร่้วมลงทุนกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในการจดัตั้งบริษทัช่ือ “บริษทั เมียนมาร์ 
วาโก้ จ  ากดั” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 40,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 52.96 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้ลงทุนในบริษัท
ดงักล่าวจ านวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  

เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด จ  านวน 
1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 103.72 บาท หรือคิดเป็นจ านวน 124.46 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจ านวน
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัรับรู้การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง จ านวน 23 ลา้นบาท 
โดยผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีแลว้  (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563: ไม่มี) 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2564  2563 
สินทรัพยร์วม 801.74  801.81 
หน้ีสินรวม (325.25)  (287.66) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 476.49  514.15 

หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 2564  2563 

รายไดร้วม 307.23  404.87 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (37.68)  (48.31) 
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (15.14)  (18.90) 

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
  อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 วนัครบ (ร้อยละต่อปี)    
 ก าหนดช าระ 2564 2563 2564  2563 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย       
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ  ากดั 28 กนัยายน 2566 0.50 0.50 81,000,000  81,000,000 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั 28 กนัยายน 2566 - 0.50 -  10,000,000 

รวม    81,000,000  91,000,000 

       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัทรัพย ์
ค ้าประกนั 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม      (ดูหมายเหตุข้อ 15)  31 ธันวาคม 
 2564        2564 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 60,451,975  -  -  (17,423,538)  43,028,437 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 86,004,038  -  -  (57,046,230)  28,957,808 
รวมราคาทุน 146,456,013  -  -  (74,469,768)  71,986,245 

          
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (69,660,129)  (417,720)  -  43,314,647  (26,763,202) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  76,795,884        45,223,043 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 60,451,975  -  -  -  60,451,975 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 86,004,038  -  -  -  86,004,038 
รวมราคาทุน 146,456,013  -  -  -  146,456,013 

          
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (66,390,098)  (3,270,031)  -  -  (69,660,129) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  80,065,915        76,795,884 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2564       บาท  417,720 

2563       บาท  3,270,031 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม      (ดูหมายเหตุข้อ 15)  31 ธันวาคม 
 2564        2564 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 61,856,236  -  -  (17,423,538)  44,432,698 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 84,454,038  -  -  (57,046,230)  27,407,808 
รวมราคาทุน 146,310,274  -  -  (74,469,768)  71,840,506 

          
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (68,110,129)  (417,720)  -  43,314,647  (25,213,202) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  78,200,145        46,627,304 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 61,856,236  -  -  -  61,856,236 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 84,454,038  -  -  -  84,454,038 
รวมราคาทุน 146,310,274  -  -  -  146,310,274 

          
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (64,840,098)  (3,270,031)  -  -  (68,110,129) 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  81,470,176        78,200,145 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2564       บาท  417,720 
2563       บาท  3,270,031 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม  ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564        

ท่ีดิน 43,028,437  102,612,455  44,432,698  178,901,210 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 2,194,606  47,012,480  2,194,605  36,012,480 

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563        

ท่ีดิน 60,451,975  182,833,120  61,856,236  269,096,000 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 16,343,909  96,592,900  16,343,909  85,592,900 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหน่ึง โดยใชว้ิธี
วเิคราะห์มูลค่าจากตน้ทุน (Cost Approach) หรือวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)  
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รายการท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดค้่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,613,178  2,330,461  4,133,178  3,862,461 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจาก        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงก่อให้เกิด        

รายไดค้่าเช่าส าหรับปี 718,861  1,136,340  718,861  1,136,340 

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม      (ดูหมายเหตุ  31 ธันวาคม 
 2564      ข้อ 14)  2564 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 876,243,677  -  -  17,423,538  893,667,215 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 3,736,581  -  -  -  3,736,581 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 412,836,850  -          (200,000)  57,046,230  469,683,080 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 852,853,454  14,075,181  (35,287,854)  1,923,949  833,564,730 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 939,816,611  146,809  (5,078,958)  3,550,720  938,435,182 
ยานพาหนะ 56,075,903  10,970  (2,285,500)  -  53,801,373 

รวมราคาทุน  3,141,563,076  14,232,960  (42,852,312)  79,944,437  3,192,888,161 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (1,713,319)  (59,361)  -  -  (1,772,680) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (323,722,470)  (9,909,717)  200,000     (43,314,647)  (376,746,834) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (733,198,342)  (40,322,672)  34,945,815  -  (738,575,199) 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (876,873,173)  (22,403,660)  5,078,772  -  (894,198,061) 
ยานพาหนะ (41,069,732)  (4,100,086)  2,105,746  -  (43,064,072) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,976,577,036)  (76,795,496)  42,330,333      (43,314,647)  (2,054,356,846) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 3,745,879  1,949,481  -  (5,474,669)  220,691 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,168,731,919        1,138,752,006 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 876,243,677  -  -  -  876,243,677 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 3,736,581  -  -  -  3,736,581 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 412,836,850  -  -  -  412,836,850 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 821,859,795    34,418,330  (6,360,041)  2,935,370  852,853,454 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 948,468,851  2,006,105  (10,900,609)  242,264  939,816,611 
ยานพาหนะ 61,358,513  1,214,953  (6,497,563)  -  56,075,903 

รวมราคาทุน  3,124,504,267  37,639,388  (23,758,213)  3,177,634  3,141,563,076 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (1,653,959)  (59,360)  -  -  (1,713,319) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (316,458,899)  (7,263,571)  -      -  (323,722,470) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (696,836,281)  (41,522,453)  5,160,392  -  (733,198,342) 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (858,318,798)  (29,454,740)  10,900,365  -  (876,873,173) 
ยานพาหนะ (41,053,623)  (5,268,316)  5,252,207  -  (41,069,732) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,914,321,560)  (83,568,440)  21,312,964  -  (1,976,577,036) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 1,114,164  6,681,072  (871,723)  (3,177,634)  3,745,879 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,211,296,871        1,168,731,919 
 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2564       บาท  76,795,496 
2563       บาท  83,568,440 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม      (ดูหมายเหตุ  31 ธันวาคม 
 2564      ข้อ 14)  2564 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 838,389,420  -  -   17,423,538  855,812,958    
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 2,237,838  -  -  -  2,237,838 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 248,632,033  -       (200,000)  57,046,230  305,478,263 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 687,026,307  13,796,904  (35,098,707)  1,748,877  667,473,381 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 466,012,880  91,434  (386,450)  3,548,601  469,266,465 
ยานพาหนะ 42,234,721  10,970  (2,285,500)  -  39,960,191 

รวมราคาทุน 2,284,533,199  13,899,308  (37,970,657)  79,767,246  2,340,229,096 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (1,689,185)  (56,886)  -  -  (1,746,071) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (173,679,140)  (8,976,997)      200,000  (43,314,647)  (225,770,784) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (573,419,279)  (37,900,225)  34,756,730  -  (576,562,774) 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (435,209,359)  (9,896,021)  386,430  -  (444,718,950) 
ยานพาหนะ (29,900,790)  (3,428,122)  2,105,746  -  (31,223,166) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,213,897,753)  (60,258,251)  37,448,906  (43,314,647)  (1,280,021,745) 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 3,550,797  1,957,706  -  (5,297,478)  211,025 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,074,186,243        1,060,418,376 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 838,389,420  -  -  -     838,389,420 
ค่าปรับปรุงท่ีดิน 2,237,838  -  -  -         2,237,838 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 248,632,033  -  -  -      248,632,033 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 656,207,061  33,998,461  (6,099,248)  2,920,033    687,026,307 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 472,739,435  1,947,558  (8,916,377)  242,264   466,012,880 
ยานพาหนะ 47,517,331  1,214,953  (6,497,563)  -  42,234,721 

รวมราคาทุน 2,265,723,118  37,160,972  (21,513,188)  3,162,297  2,284,533,199 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ค่าปรับปรุงท่ีดิน (1,632,299)  (56,886)  -  -  (1,689,185) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (167,554,454)  (6,124,686)  -  -  (173,679,140) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน (540,244,182)  (38,074,741)  4,899,644  -  (573,419,279) 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (432,157,527)  (11,968,018)  8,916,186  -  (435,209,359) 
ยานพาหนะ (30,605,169)  (4,547,827)  5,252,206  -  (29,900,790) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,172,193,631)  (60,772,158)  19,068,036  -  (1,213,897,753) 
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและ          
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 904,225  6,670,234  (861,365)  (3,162,297)  3,550,797 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  1,094,433,712        1,074,186,243 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม         

2564       บาท  60,258,251 

2563       บาท  60,772,158 

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนประมาณ 1,524.46 ลา้นบาท และ 1,516.24 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (บริษทั: 940.62 ลา้นบาท และ 937.35 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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16. สินทรัพย์สิทธิในการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่       ณ วนัที่  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน         
ท่ีดิน 2,750,917  -  -  2,750,917 
อาคาร 34,168,727  747,342  -  34,916,069 
ยานพาหนะ 37,145,125  8,443,668  (2,038,023)  43,550,770 
รวมราคาทุน 74,064,769  9,191,010  (2,038,023)  81,217,756 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ท่ีดิน (918,646)  (916,136)  -  (1,834,782) 
อาคาร (16,180,520)  (3,265,649)  -  (19,446,169) 
ยานพาหนะ (15,194,667)  (1,401,582)  2,038,022  (14,558,227) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (32,293,833)  (5,583,367)  2,038,022  (35,839,178) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 41,770,936      45,378,578 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  การจัด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จากการน า   ประเภทจาก      ณ วนัที่  
 1 มกราคม  TFRS 16   สิทธิการเช่า      31 ธันวาคม 
 2563  มาใช้คร้ังแรก  จากการน า       2563 
     TFRS 16        
     มาใช้คร้ังแรก       

ราคาทุน             
ท่ีดิน -  2,750,917  -  -  -  2,750,917 
อาคาร -  22,548,172  37,964,526  -  (26,343,971)  34,168,727 
ยานพาหนะ -  36,995,726  -  1,480,337  (1,330,938)  37,145,125 
รวมราคาทุน -  62,294,815  37,964,526  1,480,337  (27,674,909)  74,064,769 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม             

ท่ีดิน -  -  -  (918,646)  -  (918,646) 
อาคาร -  -  (27,815,723)  (12,892,017)  24,527,220  (16,180,520) 
ยานพาหนะ -  -  -  (15,497,692)  303,025  (15,194,667) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (27,815,723)  (29,308,355)  24,830,245  (32,293,833) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -          41,770,936 
 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

        

2564       บาท  5,583,367 
2563       บาท  29,308,355 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่       ณ วนัที่  
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2564      2564 

ราคาทุน         
ท่ีดิน 2,750,917  -  -  2,750,917 
อาคาร 29,010,757  747,342  -  29,758,099 
ยานพาหนะ 35,107,104  4,445,774  -  39,552,878 
รวมราคาทุน 66,868,778  5,193,116  -  72,061,894 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ท่ีดิน (918,646)  (916,136)  -  (1,834,782) 
อาคาร (14,458,059)  (1,547,894)  -  (16,005,953) 
ยานพาหนะ (13,768,442)  (47,320)  -  (13,815,762) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (29,145,147)  (2,511,350)  -  (31,656,497) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 37,723,631      40,405,397 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบ  การจัด  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จากการน า   ประเภทจาก      ณ วนัที่  
 1 มกราคม  TFRS 16   สิทธิการเช่า      31 ธันวาคม 
 2563  มาใช้คร้ังแรก  จากการน า       2563 
     TFRS 16        
     มาใช้คร้ังแรก       

ราคาทุน             
ท่ีดิน -  2,750,917  -  -  -  2,750,917 
อาคาร -  17,390,202  37,964,526  -  (26,343,971)  29,010,757 
ยานพาหนะ -  34,285,139  -  1,480,338  (658,373)  35,107,104 
รวมราคาทุน -  54,426,258  37,964,526  1,480,338  (27,002,344)  66,868,778 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม             

ท่ีดิน -  -  -  (918,646)  -  (918,646) 
อาคาร -  -  (27,815,723)  (11,169,556)  24,527,220  (14,458,059) 
ยานพาหนะ -  -  -  (13,838,197)  69,755  (13,768,442) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม -  -  (27,815,723)  (25,926,399)  24,596,975  (29,145,147) 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ -          37,723,631 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         

2564       บาท  2,511,350 
2563       บาท  25,926,399 

  



 
- 38 - 

 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

จ านวนเงนิที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,583,367  29,308,355  2,511,350  25,926,399 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,166,845  1,524,364  1,017,706  1,324,661 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 2,577,482  3,659,597  1,027,500  2,124,709 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต  ่า 1,036,950  1,011,603  907,400  848,900 
  รวม 10,364,644  35,503,919  5,463,956  30,224,669 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2564        2564 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 92,763,130  215,870  -  -  92,979,000 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ 9,095,634  23,500  (4,829,046)  2,236,649  6,526,737 

รวมราคาทุน 101,858,764  239,370  (4,829,046)  2,236,649  99,505,737 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (69,967,657)  (5,296,189)  -  -  (75,263,846) 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ (7,094,272)  (1,428,916)  4,828,829  -  (3,694,359) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (77,061,929)  (6,725,105)  4,828,829  -  (78,958,205) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างโอน 11,317,820  291,309  -  (2,236,649)  9,372,480 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  36,114,655        29,920,012 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 91,247,030  1,516,100  -  -  92,763,130 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ 8,825,323  11,500  -  258,811  9,095,634 

รวมราคาทุน 100,072,353  1,527,600  -  258,811  101,858,764 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (64,145,325)  (5,822,332)  -  -  (69,967,657) 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ (6,589,685)  (504,587)  -  -  (7,094,272) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (70,735,010)  (6,326,919)  -  -  (77,061,929) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างโอน 9,488,931  2,087,700  -  (258,811)  11,317,820 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  38,826,274        36,114,655 

 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         
2564       บาท  6,725,105 

2563       บาท  6,326,919 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2564        2564 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 89,140,460  215,870  -  -  89,356,330 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ 9,095,634  23,500  (4,829,046)  2,236,649  6,526,737 

รวมราคาทุน 98,236,094  239,370  (4,829,046)  2,236,649  95,883,067 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (66,653,320)  (5,222,729)  -  -  (71,876,049) 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ (7,094,273)  (1,428,916)  4,828,829  -  (3,694,360) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (73,747,593)  (6,651,645)  4,828,829  -  (75,570,409) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างโอน 11,317,821  291,309  -  (2,236,649)  9,372,481 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  35,806,322        29,685,139 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด ณ วนัที ่  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอน/อ่ืนๆ  ยอด ณ วนัที ่
 1 มกราคม        31 ธันวาคม 
 2563        2563 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 87,967,760  1,172,700  -  -  89,140,460 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ 8,825,323  11,500  -  258,811  9,095,634 

รวมราคาทุน 96,793,083  1,184,200  -  258,811  98,236,094 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (60,925,349)  (5,727,971)  -  -  (66,653,320) 
เคร่ืองหมายการคา้และค่าสมาชิกสโมสร          
  และสนามกอลฟ์ (6,589,685)  (504,588)  -  -  (7,094,273) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (67,515,034)  (6,232,559)  -  -  (73,747,593) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างโอน 9,488,931  2,087,701  -  (258,811)  11,317,821 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  38,766,980        35,806,322 

          

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         
2564       บาท  6,651,645 

2563       บาท  6,232,559 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 100,624,676  86,060,458  182,632,624  157,819,047 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 94,356,105  91,368,346  69,506,345  72,524,843 
       รวมเจา้หน้ีการคา้ 194,980,781  177,428,804  252,138,969  230,343,890 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 19,495,358  72,351,930  19,291,060  72,554,121 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 18,900,901  17,842,116  15,568,673  13,806,795 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 36,936,777  33,357,861  36,936,777  33,357,861 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 43,711,859  93,137,405  41,886,161  91,127,488 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 5,521,208  127,837  5,521,208  93,921 
เงินประกนัรับล่วงหนา้ 2,081,829  2,686,586  1,706,029  2,310,786 
       รวมเจา้หน้ีอ่ืน 126,647,932  219,503,735  120,909,908  213,250,972 

 321,628,713  396,932,539  373,048,877  443,594,862 
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19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
บริษทัและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าส าหรับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายใตส้ัญญาเช่า โดยหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 43,049,018  36,334,126  37,938,700  32,086,990 
หกั ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี (1,453,030)  (994,717)  (1,295,206)  (879,468) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  41,595,988  35,339,409  36,643,494  31,207,522 
        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า        
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 20,486,792  20,879,800  17,430,549  18,519,001 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 21,109,196  14,459,609  19,212,945  12,688,521 

20. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินคา้ฝากขาย 2,800,000  2,751,800  2,800,000  2,751,800 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 189,754  234,062  189,754  234,062 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,188,924  19,208,924  23,788,924  19,208,924 
ประมาณการสินคา้รับคืน 13,860,000  25,460,000  13,860,000  25,460,000 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 94,912,154  93,554,994  76,466,207  77,010,901 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 136,286,120  113,827,181  101,879,871  83,350,952 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน 
ในต่างประเทศ 

 
7,488 

 
4,421 

  
- 

 
- 

 267,244,440  255,041,382  218,984,756  208,016,639 
        
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        
    ท่ีรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (30,194)  (332,817)  -  (318,428) 
ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        
    ท่ีรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (235,363,985)  (212,074,164)  (235,578,985)  (212,529,765) 

    หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (122,758)  (132,412)  (97,914)  (115,495) 
 (235,516,937)  (212,539,393)  (235,676,899)  (212,963,688) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 31,727,503  42,501,989  (16,692,143)  (4,947,049) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยงั  31 ธันวาคม 
 2564  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น  2564 
          
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
รายการสินคา้ฝากขาย 2,752  48  -  -  2,800 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 234  (44)  -  -  190 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  (20)  19,189 
ประมาณการสินคา้รับคืน 25,460  (11,600)  -  -  13,860 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 93,555  6,968  (5,611)  -  94,912 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 113,827  22,459  -  -  136,286 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงิน 

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 4  - 
 

3 
 

-  
 

7 
 255,041  17,831  (5,608)  (20)  267,244 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน          

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (333)  303  -  -  (30) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน          

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (212,074)  -  2,060  (25,350)  (235,364) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (132)  9  -  -  (123) 
 (212,539)  312  2,060  (25,350)  (235,517) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 42,502  18,143  (3,548)  (25,370)  31,727 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  รายการ  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยงั  ปรับปรุง  31 ธันวาคม 
 2563  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น    2563 
            
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี            
รายการสินคา้ฝากขาย 3,676  (924)  -  -  -  2,752 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 191  43  -  -  -  234 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  -  -  19,209 
ประมาณการสินคา้รับคืน 17,600  7,860  -  -  -  25,460 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 128,124  (32,183)  (2,386)  -  -  93,555 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน -  113,827  -  -  -  113,827 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงิน 

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 
 
-  - 

 
4 

 
-  - 

 
4 

 168,800  88,623  (2,382)  -  -  255,041 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี            
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน            

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (112)  (72)  -  -  (149)  (333) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน            

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (183,389)  -  55,471  2,077  (86,233)  (212,074) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงิน            

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ (4)  -  4  -  -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  (132)  -  -  -  (132) 
 (183,505)  (204)  55,475  2,077  (86,382)  (212,539) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (14,705)  88,419  53,093  2,077  (86,382)  42,502 
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หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยงั  31 ธันวาคม 
 2564  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น  2564 
          
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
รายการสินคา้ฝากขาย 2,752  48  -  -  2,800 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 234  (44)  -  -  190 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  4,580  23,789 
ประมาณการสินคา้รับคืน 25,460  (11,600)  -  -  13,860 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 77,011  4,237  (4,782)  -  76,466 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 83,351  18,529  -  -  101,880 

 208,017  11,170  (4,782)  4,580  218,985 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน          

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (319)  319  -  -  - 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน          

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (212,530)  -  2,301  (25,350)  (235,579) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (115)  17  -  -  (98) 
 (212,964)  336  2,301  (25,350)  (235,677) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อกการตดับญัชี - สุทธิ (4,947)  11,506  (2,481)  (20,770)  (16,692) 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  รายการ  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยงั  ปรับปรุง  31 ธันวาคม 
 2563  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น    2563 
            
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี            
รายการสินคา้ฝากขาย 3,676  (924)  -  -  -  2,752 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 191  43  -  -  -  234 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  -  -  19,209 
ประมาณการสินคา้รับคืน 17,600  7,860  -  -  -  25,460 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 91,445  (12,060)  (2,374)  -  -  77,011 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน -  83,351  -  -  -  83,351 

 132,121  78,270  (2,374)  -  -  208,017 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี            
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน            

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (112)  (167)  -  -  (40)  (319) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน            

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (182,874)  -  54,632  2,077  (86,365)  (212,530) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  (115)  -  -  -  (115) 
 (182,986)  (282)  54,632  2,077  (86,405)  (212,964) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อกการตดับญัชี - สุทธิ (50,865)  77,988  52,258  2,077  (86,405)  (4,947) 



 
- 44 - 

 

 

21. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ 
ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 49,447,937  45,355,469  38,726,470  33,512,912 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 498,020,715  527,016,379  395,016,299  416,338,099 
รวม 547,468,652  572,371,848  433,742,769  449,851,011 

จ านวนท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 41,139,921  194,849,044  33,394,124  120,608,372 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8,192,980  10,805,409  6,773,857  7,697,318 

 49,332,901  205,654,453  40,167,981  128,305,690 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 572,371,848  756,509,876  449,851,011  532,702,392 
บวก  ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 41,139,921  194,849,044  33,394,124  120,608,372 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8,192,980  10,805,409  6,773,857  7,697,318 

ปรับปรุงจากการโอนพนกังาน        
(ดูหมายเหตขุอ้ 4.2.2) -  39,430  -  39,430 

หกั  ผลประโยชนท่ี์จ่าย (44,941,283)  (43,130,889)  (32,369,807)  (29,057,079) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายโครงการสมคัรใจ         
เกษียณอายกุ่อนก าหนด -  (334,770,609)  -  (170,267,702) 

ก าไรจากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (29,294,814)  (11,930,413)  (23,906,416)  (11,871,720) 

ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 547,468,652  572,371,848  433,742,769  449,851,011 
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ในระหวา่งปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนพนกังานจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบนัทึกประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษทัจะเรียก
เก็บเงินจ านวนดงักล่าวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้นภายหลงั บริษทัจึงรับรู้รายการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 44.36 ล้านบาท และ 
51.41 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินภายใตโ้ครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัราคิดลด (ต่อปี) ร้อยละ 1.31 - 2.56  ร้อยละ 0.92 - 1.59  ร้อยละ 2.22  ร้อยละ 1.51 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) ร้อยละ 3 - 5  ร้อยละ 3 - 5  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4 
สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ        
   (ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี)        

- พนกังานรายเดือน ร้อยละ 1 - 12  ร้อยละ 1 - 30  ร้อยละ 1 - 12  ร้อยละ 1 - 30 
- พนกังานรายวนั ร้อยละ 1 - 74  ร้อยละ 1 - 74  ร้อยละ 3 - 33  ร้อยละ 3 - 33 

      อตัรามรณะ ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 2564 2563 
อตัราคดิลด     
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 46.60 47.98 38.12 38.84 
อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (40.81) (41.91) (33.21) (33.83) 

     อตัราการเตบิโตของเงนิเดือน     
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (45.14) (41.07) (36.84) (33.37) 
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 50.59 45.87 41.50 37.46 

     อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน     
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 1.12 1.00 0.79 0.70 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (1.02) (0.92) (0.72) (0.65) 
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22. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองน้ี 
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีห้ามมิให้น าไปจ่ายเป็น 
เงินปันผล 

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 
เป็นส ารองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเท่ากับ 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ  านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

23. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

บริษทัมิไดใ้ช้อตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการให้มีระดบัทุนเพียงพอ
ส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัเท่านั้น 
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24. เงินปันผลและส ารองทัว่ไป 
เงินปันผลจ่ายและการจดัสรรส ารองทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

 ปี 2564 ปี 2563 
ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม อตัราหุ้นละ จ านวนเงนิรวม ส ารองทัว่ไป วนัทีป่ระชุม อตัราหุ้นละ จ านวนเงนิรวม ส ารองทัว่ไป 

 สามญัผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) สามญัผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 26 เม.ย. 0.50 60.00 -   3 ส.ค. 1.90 228.00 18.41 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั - - - -   1 เม.ย. 78.00 15.60 - 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี  จ ากดั - - - -   1 เม.ย. 61.00 30.50 - 
บริษทั วาโกล้ าพนู จ ากดั - - - -   1 เม.ย. 32.00 16.00 - 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ ากดั - - - -   1 เม.ย. 71.00 14.20 - 
บริษทั โทรา 1010 จ ากดั 2 เม.ย. 2.00 0.60 0.03   1 เม.ย. 19.00 5.70 - 

ส าหรับเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2564 เป็นการจดัสรรก าไรของปี 2563 

บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั โทรา 1010 จ ากดั ไดมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้และมีมติใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564 และเมษายน 2564 ตามล าดบั 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั บริษทั วาโกล้ าพนู จ ากดั และ บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ ากดั ไดมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และมีมติ
ใหง้ดการจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้เล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 51 ออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด และมีการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2563 และเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้เรียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 51 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 และมีมติอนุมติัจดัสรรเป็นส ารองทัว่ไปเป็นจ านวน 18.41 ลา้นบาท 

บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั บริษทั วาโกล้ าพูน จ ากดั บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ ากดั และ บริษทั โทรา 1010 จ ากดั ไดมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ 
ไดมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนเมษายน 2563 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัสรรก าไรสะสมส่วนหน่ึงเป็นส ารองทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิไดร้ะบุวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะ
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25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึงและ
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึง กองทุนดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินสมทบของบริษทัและบริษทัย่อย ถูกบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายมีจ านวน 13.13 ลา้นบาท และ 19.31 ลา้นบาท ตามล าดบั (บริษทั : 8.94 ลา้นบาท และ 15.87 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

26. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        
ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,228,940,632  2,937,580,340  3,470,502,097  3,130,128,454 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 14,839,006  18,624,790  2,259,651  3,052,344 

 3,243,779,638  2,956,205,130  3,472,761,748   3,133,180,798 

27. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนขายสินคา้ 2,238,377,008  2,210,392,652  2,543,009,202  2,427,608,094 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 15,528,815  18,796,168  2,123,517  2,793,747 

 2,253,905,823   2,229,188,820  2,545,132,719   2,430,401,841 
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28. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ดอกเบ้ียรับ 7,607,708  10,528,786  7,792,873  10,110,437 
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ 4,535,602  4,589,173  4,985,792  5,057,313 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 9,060,756  8,285,453  9,336,783  8,843,931 
ก าไรจากการขายท่ีดิน -  193,653,585  -  193,653,585 
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,187,171  981,619  449,920  889,618 
รายไดอ่ื้น 23,701,268  38,544,655  27,459,504  35,863,164 

 46,092,505  256,583,271  50,024,872  254,418,048 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า        
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 381,664,658  (82,747,483)  365,999,485  (80,667,865) 

ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 146,642,261  257,562,763  852,228,495  1,051,939,556 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 915,432,950  945,848,065  798,669,101  750,112,825 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,211,989,289  1,605,132,985  948,618,543  1,211,692,810 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 89,521,688  122,473,745  69,838,966  96,201,147 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 40,561,298  50,369,682  39,248,793  42,403,507 
ค่าลิขสิทธ์ิ 37,340,051  33,696,743  37,340,051  33,696,743 
ค่าสาธารณูปโภค 45,612,388  47,292,102  32,604,850  33,912,475 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 56,186,722  57,538,710  41,725,498  44,889,972 

30. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 50,753,852  (185,894)  50,699,317  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (7,226,500)  90,496,624  (9,264,250)  80,064,965 

รวม 43,527,352  90,310,730  41,435,067  80,064,965 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 อัตราภาษ ี 2563 อัตราภาษ ี 2564      อัตราภาษ ี 2563 อัตราภาษ ี
  ร้อยละ  ร้อยละ       ร้อยละ  ร้อยละ 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (187,969,850)  (405,217,133)  (183,129,597)  (259,022,641)  
ผลคูณของขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้         
   กบัอตัราภาษีร้อยละ 20 - รายได ้ 37,593,970 20 81,043,427 20 36,625,919 20 51,804,528     20 
ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี         
   แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางภาษี 5,933,382 3 9,267,303 2 4,809,148 3 28,260,437    11 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 43,527,352 23 90,310,730 22 41,435,067 23 80,064,965       31   

31. รายการกบักจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
ในการด าเนินงานธุรกิจของบริษทั บริษทัซ้ือสินคา้จากบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน ซ้ือและ 
ขายวตัถุดิบส่วนใหญ่กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย งบการเงิน
แสดงถึงผลของรายการดงักล่าวตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือท่ีส าคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ารค้า         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 401  335  401  335 
บริษทั วาโก ้ไชน่า จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 8  -   8  - 
Wacoal EMEA Ltd. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 9  5  9  5 
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 20  26  20  26 
วาโก ้อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นใหญ่ 42  12  42  12 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ  ากดั บริษทัร่วม 8  10  8  10 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 6  4  6       4  
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  40  39 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  22  18 
บริษทั วาโกล้  าพนู จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  13  10 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  17  12 
อ่ืนๆ  8  8  8  7 

รวมลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5)  502  400  594  478 
         
ลูกหนีอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 5)         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 9  5  9  5 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 
เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2)        
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให ้         
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน         
เบด็เสร็จอ่ืน  1,903  1,531  1,894  1,523 

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 21)         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 44  51  44  51 
         

เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทั ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        

 (เดิม บริษทั เทก็ซ์ไทล ์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน)) ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 2  1  1  1 
บริษทั เอ เทค เทก็ซ์ไทล ์จ  ากดั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 14  13  10  10 
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        

 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 17  16  8  11 
บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 2  2  1  2 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 23  25  23  25 
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 19  20  19  20 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้ จ  ากดั บริษทัร่วม 14  5  14  5 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 5  1  5  1 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  32  26 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  27  19 
บริษทั วาโกล้  าพนู จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  17  17 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  22  20 
อ่ืนๆ  5  3  4  1 

รวมเจา้หน้ีการคา้  (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  101  86  183  158 
         

เจ้าหนีอ่ื้น         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 18  66  18  66 
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 1  4  1  4 
อ่ืนๆ  -  2  -  2 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 18)  19  72  19  72 
         



 
- 52 - 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2564  2563  2564  2563 
ค่าลขิสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 18)         

วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 37  33  37  33 

รายการคา้ท่ีส าคญัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 

ขายวตัถุดบิและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 1,540  1,463  1,540  1,463 
วาโก ้อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นใหญ่ 275  149  275  149 
ฟิลิปปินส์ วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 27  24  27  24 
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 487  599  487  599 
บริษทั วาโก ้ไชน่า จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 53  46  53  46 
บริษทั เบสท ์แฟคตอร่ี เอาทเ์ล็ท จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 (เดิม บริษทั กบินทร์พฒันกิจ จ  ากดั) ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 9  13  9  13 

Wacoal EMEA Ltd. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 40  30  40  30 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 13  9  13  9 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ  ากดั บริษทัร่วม 15  46  15  46 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  73  93 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  84  49 
บริษทั วาโกล้  าพนู จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  51  48 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  60  44 
อ่ืนๆ  32  29  29  26 

รวมขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  2,491  2,408  2,756  2,639 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 

ซ้ือวตัถุดบิและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษทั ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        

 (เดิม บริษทั เทก็ซ์ไทล ์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน)) ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 5  6  2  4 
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 75  85  75  85 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 138  183  138  183 
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 11  15  9  12 
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 113  147  59  80 
บริษทั  เอ เทค เทก็ซ์ไทล ์จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 82  67  59  51 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 24  11  24  11 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ  ากดั บริษทัร่วม 42  99  42  99 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  267  338 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  171  155 
บริษทั วาโกล้  าพนู จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  146  160 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  158  155 
บริษทั โทรา 1010 จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  12  52 
อ่ืนๆ  42  54  39  50 

รวมซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  532  667  1,201  1,435 

         
รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         
บริษทั ไทยกุลแซ่ จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 2  5  -  - 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 1  2  1  1 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  2  2 
อ่ืนๆ  7  6  2  2 

รวมรายไดรั้บจา้งท าของและค่าเช่ารับ  10  13  5  5 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 

ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         
บริษทั รอยลั การ์เมนท ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 12  15  12  15 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ  ากดั บริษทัร่วม -  1  -  1 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 7  11  7  11 
อ่ืนๆ  4  4  3 11 3 

รวมค่าจา้งท าของและค่าเช่าจ่าย  23  31  22 34 30 
         
ค่าลขิสิทธิ์         
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น  47  47  41  
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 37  33  37  33 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  55  57  41  44 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  1  1  1  1 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  56  58  42  45 

บริษทัและบริษทัยอ่ยขายสินคา้ส าเร็จรูปให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ี
คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป  

บริษทัขายวตัถุดิบให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาทุนบวกดว้ยก าไรตามท่ีไดต้กลงกนั
ท่ีร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 

บริษทัซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีซ้ือจาก 
ผูข้ายทัว่ไป 

บริษทัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ โดยค านวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 32) 

บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

32. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2542 บริษทัไดท้  าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกบับริษทั วาโก ้
คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นล าดบัสูงสุดของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 31) เพื่อใช้
เคร่ืองหมายการคา้และรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตส าหรับผลิตภณัฑ์ตามท่ีระบุในสัญญา  
โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว บริษทัไดมี้การ
ต่อสัญญาดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  
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33. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
33.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการท่ี
ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัอาจมี
ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือเน่ืองจากลูกค้าของบริษทัโดยส่วนใหญ่คือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่เคยเกิดความเสียหายเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของ
ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบริษทัคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย ์ซ่ึงบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

33.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษทัในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบ
จากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระส าคญัต่อบริษทั เน่ืองจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ของบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและบริษทัไม่มีรายการเงินกูย้มืท่ีมีสาระส าคญั 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี บริษทั
และบริษทัยอ่ยจึงพิจารณาวา่ไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญั  

33.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ             
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่บริษทัในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป 

บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียง
จากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะไดรั้บหรือ
ตอ้งจ่ายช าระ จ านวนเงินของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงเม่ือได้รับหรือต้องจ่าย
ช าระจะหกัลา้งกบัมูลค่าท่ีเปล่ียนไปของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
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มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จ านวนเงนิตามสัญญาไม่เกนิ 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 
 สกลุเงนิ จ านวนเงนิ บาท สินทรัพย์ 

บาท 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

- สญัญาซ้ือ   เยน  98,527,879 28,938,385 29,199,467 
- สญัญาซ้ือ     ดอลลาร์สหรัฐ       240,211 8,091,209 8,152,457 
- สญัญาขาย   ดอลลาร์สหรัฐ       1,196,281 39,767,869 39,545,219 

     
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 จ านวนเงนิตามสัญญาไม่เกนิ 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 
 สกลุเงนิ จ านวนเงนิ บาท สินทรัพย์ 

บาท 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

- สญัญาซ้ือ   เยน  58,500,000 16,990,000 17,029,693 
- สญัญาซ้ือ     ดอลลาร์สหรัฐ       - - - 
- สญัญาขาย   ดอลลาร์สหรัฐ       760,000 22,844,020 22,823,195 

33.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
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33.4.1 รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

ล าดับที่ 
สินทรัพย์ทางการเงิน/ 

หน้ีสินทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ล าดับช้ันมูลค่า

ยุติธรรม 
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม (พนับาท) ณ วันท่ี มูลค่ายุติธรรม (พนับาท) ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

1  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สินทรัพย ์= 500
หน้ีสิน = 400 

สินทรัพย ์= 62 

หน้ีสิน = 81 

สินทรัพย ์= 500
หน้ีสิน = 400 

สินทรัพย ์= 62 

หน้ีสิน = 81 
ขอ้มูลระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึง
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่าง ๆ 

2 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารทุน 

- 3,867 - 3,867 ขอ้มูลระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดบญัชี 

3 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหน้ี 

78,080 69,569 - 20,145 ขอ้มูลระดบั 2 กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย 
ของงวดบญัชี 

4 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหน้ี 

- 3,026 - 3,026 ขอ้มูลระดบั 2 กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย 
ของงวดบญัชี 

5 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้ 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

1,391,514 1,183,027 1,382,514 1,174,702 ขอ้มูลระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดบญัชี 

6 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้ 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

1,160,034 1,087,373 1,160,034 1,084,881 ขอ้มูลระดบั 3 กระแสเงินสดคิดลดดว้ยตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดบญัชี 

วธีิคิดลดเงินปันผล 

วธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นทางบญัชี 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ี
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จ  าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ านวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียน
ในปัจจุบนั การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัในมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าตามบญัชีจ านวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เน่ืองจากครบก าหนด
ช าระในระยะเวลาอนัสั้น 

34. ภาระผูกพนัและหนังสือค า้ประกนั 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัให ้     

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50.48 67.07 50.48 67.07 
การใหธ้นาคารค ้าประกนัแทนบริษทั 15.49 20.08 14.67 18.81 
ภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการปรับปรุงอาคาร     
และสิทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2.81 0.05 2.81 - 
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35. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือ การผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัคือ
ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซ่ึงมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีบริษทัพิจารณา
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ  

ขอ้มูลรายได ้ก าไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวม
ของก าไรขาดทุนตามส่วนงานกบัก าไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงนิรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการตามส่วนงาน 2,304.90  2,014.87  938.88  941.34  3,243.78  2,956.21 
ขาดทุนตามส่วนงาน (191.50)  (568.63)  (69.78)  (126.06)  (261.28)  (694.69) 
เงินปันผลรับ         42.36  51.78 
รายไดอ่ื้น         46.09  256.59 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (15.14)  (18.90) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้         (187.97)  (405.22) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดเ้ปิดเผยสินทรัพยร์วมของส่วนงานขาย
ในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากสินทรัพยร์วมดงักล่าวถูกใชร่้วมกนัส าหรับทุกส่วนงาน จึงไม่สามารถ
แยกแสดงต่างหากได ้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและ
ให้บริการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการ 2 ราย ซ่ึงมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็น
จ านวนเงิน 2,027 ลา้นบาท และ 2,062 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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36. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัยอ่ยของบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดงัน้ี 

รายการ 
ช่ือบริษัท 

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

โครงการที ่2     
- บตัรส่งเสริม เลขท่ี 2876(2)/2555 - - - 
- วนัท่ีออกบตัร 14 ธ.ค. 2555 - - - 
- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ 1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564 - - - 
- ลดหยอ่นภาษีเงินไดร้้อยละ 50 ของอตัราปกติ 5 ปี - - - - 
- ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 - - - 
     
โครงการที ่3     
- บตัรส่งเสริม เลขท่ี - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วนัท่ีออกบตัร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 
- ลดหยอ่นภาษีเงินไดร้้อยละ 50 ของอตัราปกติ 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 
- ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร - 20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 

ทั้งน้ีบริษทัทั้งส่ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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37. การรายงานรายได้ส าหรับผู้ได้รับการส่งเสริม 
ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี ป. 14/2541 เร่ืองก าหนดวิธีการรายงานรายไดส้ าหรับผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2541 
โดยใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงยอดรายไดจ้ากการจ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกนั พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม และไม่ไดรั้บการส่งเสริม                    
รายการดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 2564  2563 

 กจิการทีไ่ด้รับ  กจิการทีไ่ม่ได้  รวม  กจิการทีไ่ด้รับ  กจิการทีไ่ม่ได้  รวม 
 การส่งเสริม  รับการส่งเสริม    การส่งเสริม  รับการส่งเสริม   

รายได ้            
รายไดจ้ากการส่งออก -  923,903,574  923,903,574  -  895,528,892  895,528,892 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 143,776,254  2,176,099,810  2,319,876,064  68,399  2,060,607,839  2,060,676,238 

รวมรายไดจ้ากการขาย 143,776,254  3,100,003,384  3,243,779,638  68,399  2,956,136,731  2,956,205,130 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  9,060,756  9,060,756  -  8,323,008  8,323,008 
เงินปันผลรับ -  42,359,039  42,359,039  -  51,784,957  51,784,957 
รายไดอ่ื้น 33,373  36,998,376  37,031,749  90,912  248,169,351  248,260,263 

รวมรายได ้ 143,809,627  3,188,421,555  3,332,231,182  159,311  3,264,414,047  3,264,573,358 

บริษทัไม่ไดแ้สดงงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากบริษทัไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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38. นโยบายการบริหารความเส่ียงส าหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นทีอ่ยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอยูใ่นรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะน าเงินรับช าระหน้ี 
ค่าขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใชจ่้ายและช าระหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 

 เง่ือนไขการรับ/ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รายการ จ่ายช าระ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

 (วนั) ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร บาท ดอลลาร์สหรัฐ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร บาท 
            

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 5,185 6,532,103 - - 2,046,537 5,185 6,532,103 - - 2,046,537 
ลูกหน้ีการคา้ 30 - 180 2,322,481 153,548,674 - - 121,270,092 2,321,917 153,548,674 - - 121,251,351 

  2,327,666 160,080,777 - - 123,316,629 2,327,102 160,080,777 - - 123,297,888 
เจา้หน้ีการคา้ 30 1,020,512 127,684,418 214 18,939 72,595,036 999,965 127,684,418 214 18,939 71,904,808 
            

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 6,626 6,653,097 - 3,085 2,219,090 6,626 6,653,097 - 3,085 2,219,090 
ลูกหน้ีการคา้ 30 - 180 1,399,042 88,173,074 - - 67,080,482 1,399,042 88,173,074 - - 67,080,482 

  1,405,668 94,826,171 - 3,085 69,299,572 1,405,668 94,826,171 - 3,085 69,299,572 
เจา้หน้ีการคา้ 30 683,646 141,415,427 - 21,902 63,125,810 567,606 141,415,427 - 21,902 59,606,166 
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39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 มีมติอนุมติัการค ้ าประกนั
วงเงินสินเช่ือให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่งเป็นจ านวนเงิน 5.70 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 11 เดือน 
ตั้งแต่วนัที่ 30 เมษายน 2565 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2566 และจ านวนเงิน 32.30 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 
12 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 ตามล าดบั ซ่ึงการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ของแต่ละบริษทั 

40. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
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