


 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับ  
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ   
ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง  
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า 
 
 
 
 มนูญ  มนูสุข 
กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 118,499          99,332            105,592 81,623
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 5 409,509          483,008          501,924 555,286
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 6 26,530            51,530            26,530 51,530
สินค้าคงเหลอื 7 1,297,877       1,470,657       1,182,616 1,346,948
สิทธิในการรับคืนสินค้า 8 24,800            176,500          24,800 176,500
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 267,773          348,500          210,021 294,075
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 51,977            53,413            45,361 46,576

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 2,196,965 2,682,940 2,096,844 2,552,538

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 2,556,736 2,394,927       2,522,744 2,377,610
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 - - 152,049 152,049
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 145,707 161,441          182,510 182,510
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 13 - - 81,000 91,000
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 58,688 76,796            60,092 78,200
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,140,723 1,168,732       1,059,165 1,074,186
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 49,865 41,771            44,131 37,724
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 31,389 36,115            31,135 35,806
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 56,592 42,502            3,501 -
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 61,940 62,121            55,010 55,323

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 4,101,640 3,984,405 4,191,337 4,084,408
รวมสินทรพัย์ 6,298,605 6,667,345 6,288,181 6,636,946

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กันยายน 2564



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 14 353,727          396,933          401,753 443,595          
หนีส้ินจากสัญญาเช่าที่ถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 15 20,926 20,880            17,893 18,519            

ประมาณการหนีส้ินหมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 16 43,189            45,355            31,407 33,513            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 7                     186                 - -
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินค้ารับคืน 41,100            303,800          41,100 303,800          
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 2,579              7,319              2,336 6,822              
อ่ืน ๆ 4,794              2,741              2,191 84                   

48,473 313,860 45,627 310,706
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 466,322 777,214 496,680 806,333

หนีส้ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ินตามสัญญาเช่า 15 24,367            14,460            21,669            12,689            
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 - - - 4,947              
ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 16 563,688 527,016          446,234 416,338          

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 588,055 541,476 467,903 433,974
รวมหนีส้ิน 1,054,377 1,318,690 964,583 1,240,307

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่30 กันยายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถอืหุน้
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามัญ 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 120,000 120,000 120,000 120,000

ทุนที่ออกและช าระแลว้
หุน้สามัญ 120,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 297,190 297,190 297,190 297,190
ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,000 12,000 12,000 12,000
ส ารองทั่วไป  424,586 424,586 424,586 424,586

ยังไม่ได้จัดสรร 3,537,734 3,720,956 3,602,822 3,754,148
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ 852,532 773,736 867,000 788,715

รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 5,244,042 5,348,468 5,323,598 5,396,639
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 186 187 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,244,228 5,348,655 5,323,598 5,396,639
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,298,605 6,667,345 6,288,181 6,636,946

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ณ วันที ่30 กันยายน 2564
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 18 795,854       882,205       849,559       928,812       
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 19 (573,415) (757,580) (641,719) (721,451)
ก าไรขั้นต้น 222,439       124,625       207,840       207,361       
เงินปันผลรับ 4,193           3,645           4,193           3,585           
รายได้อ่ืน 20 10,221         17,497         11,023         15,874         
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (152,057) (204,110) (151,665) (203,251)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (126,218) (175,897) (113,243) (150,280)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (11,146) (7,228) (8,247) (5,750)
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (52,568)        (241,468)      (50,099)        (132,461)      
ต้นทุนทางการเงิน (378) (355) (292) (310)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 (7,434)          (3,864)          - -
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (60,380)        (245,687)      (50,391)        (132,771)      
รายได้ภาษีเงินได้  21 11,949         12,638         7,198           28,439         
ขาดทุนสุทธิส าหรบังวด (48,431)        (233,049)      (43,193)        (104,332)      

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (48,431)        (232,950)      - -
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - (99) - -

(48,431)        (233,049)      - -

ขาดทุนส่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท (0.40)            (1.94)            (0.36)            (0.87)            

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทุน

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท



2564 2563 2564 2563
ขาดทุนสุทธิส าหรบังวด (48,431)        (233,049)      (43,193)        (104,332)      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง

การแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (10)               (3)                 - -
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2                  1                  - -

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (8)                 (2)                 - -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 41,885         (61,414)        42,264         (60,663)        
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8,377)          12,283         (8,454)          12,133         

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ 33,508         (49,131)        33,810         (48,530)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 33,500         (49,133)        33,810         (48,530)        
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด (14,931)        (282,182)      (9,383)          (152,862)      

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (14,931)        (282,083)      - -
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - (99)               - -

(14,931)        (282,182)      - -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 18 2,404,025    2,450,335    2,586,134    2,591,858    
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 19 (1,694,373) (1,797,207) (1,910,616) (1,921,235)
ก าไรขั้นต้น 709,652       653,128       675,518       670,623       
เงินปันผลรับ 40,971         50,724         41,496         118,141       
รายได้อ่ืน 20 35,949         242,005       38,150         238,229       
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (507,283) (572,639) (505,856) (570,561)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (375,190) (494,273) (334,670) (433,422)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (44,194) (45,956) (32,970) (35,807)
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงาน (140,095)      (167,011)      (118,332)      (12,797)        
ต้นทุนทางการเงิน (967) (1,216) (726) (1,064)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 (15,722)        (13,002)        - -
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (156,784)      (181,229)      (119,058)      (13,861)        
รายได้ภาษีเงินได้  21 33,791         11,168 27,962         27,234
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด (122,993)      (170,061)      (91,096)        13,373         

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (122,992)      (169,961)      - -
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1)                 (100)             - -

(122,993)      (170,061)      - -

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท (1.02)            (1.42)            (0.76)            0.11             

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



2564 2563 2564 2563
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด (122,993)      (170,061)      (91,096)        13,373         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง

การแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (12)               (25)               - -
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2                  5                  - -

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (10)               (20)               - -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 98,220         (225,376)      97,569         (221,524)      
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (19,644)        45,075         (19,514)        44,305         

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรอืขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้ 78,576         (180,301)      78,055         (177,219)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 78,566         (180,321)      78,055         (177,219)      
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด (44,427)        (350,382)      (13,041)        (163,846)      

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (44,426)        (350,282)      - -
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1)                 (100)             - -

(44,427)        (350,382)      - -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บรษัิท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

รวม

ทุนที่ออก ยังไม่ได้จัดสรร ก าไร (ขาดทุน) จาก ผลตา่งของ ผลขาดทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน รวม ส่วนที่เป็นของ รวม

และช าระแล้ว ทุนส ารอง การวัดมูลค่า อัตราแลกเปล่ียน วัดมูลค่าใหม่ ของส่วนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ ส่วนของ

สินทรัพย์ทางการเงิน จากการแปลงค่า ของผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ไม่มีอ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงิน พนักงานที่ก าหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- ตามที่รายงานไว้เดิม 120,000 297,190 12,000 406,172 4,273,349 733,551 15                         (84,085)                    649,481 5,758,192 218 5,758,410

ผลกระทบจากการใชน้โยบาย
การบัญชใีหม่เป็นคร้ังแรก - - - - 595              344,937                     - - 344,937                345,532                - 345,532                

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

จ่ายเงินปันผล 22 - - - - (228,000)      - - - - (228,000)              - (228,000)              
ส ารองทั่วไป 22 - - - 18,413 (18,413)        - - - - - - -
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - - - (8)                         (8)                         
โอนก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ทางการเงินจากการตัดรายการของ
เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 1,414 (1,414)                       - - (1,414)                  - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - (169,961)      (180,301)                   (20)                       - (180,321)              (350,282)              (100)                     (350,382)              
120,000 297,190 12,000 424,585 3,858,984 896,773 (5)                         (84,085)                    812,683 5,525,442 110 5,525,552

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หุ้นสามัญ ส ารองทั่วไป

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

บรษัิท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

งบการเงินรวม

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2564
หน่วย : พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ก าไรสะสม



หมายเหตุ

รวม

ทุนที่ออก ยังไม่ได้จัดสรร ก าไรจาก ผลตา่งของ ผลขาดทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน รวม ส่วนที่เป็นของ รวม

และช าระแล้ว ทุนส ารอง การวัดมูลค่า อัตราแลกเปล่ียน วัดมูลค่าใหม่ ของส่วนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ ส่วนของ

สินทรัพย์ทางการเงิน จากการแปลงค่า ของผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ไม่มีอ านาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงิน พนักงานที่ก าหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 120,000 297,190 12,000 424,586 3,720,956 848,295 (18)                       (74,541)                    773,736 5,348,468             187 5,348,655
จ่ายเงินปันผล 22 - - - - (60,000)        - - - - (60,000)                - (60,000)                
โอนก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ทางการเงินจากการตัดรายการของ
เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - (230)             230                            - - 230                       - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - (122,992)      78,576                       (10)                       - 78,566                  (44,426)                (1)                         (44,427)                
120,000 297,190 12,000 424,586 3,537,734 927,101 (28)                       (74,541)                    852,532 5,244,042 186 5,244,228ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หุ้นสามัญ ส ารองทั่วไป

บรษัิท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

งบการเงินรวม (ต่อ)
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2564

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ
รวม

ทุนทีอ่อก ก าไร (ขาดทุน) จาก ผลขาดทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน รวม
และช าระแล้ว ทุนส ารอง ส ารองทัว่ไป การวัดมูลค่า วัดมูลค่าใหม่ ของส่วนของ ส่วนของ

ตามกฎหมาย สินทรัพย์ทางการเงิน ของผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
พนักงานทีก่ าหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 120,000 297,190 12,000 406,172 4,171,054 731,495 (70,901)                   660,594 5,667,010
ผลกระทบจากการใช้นโยบาย
การบัญชีใหม่เป็นคร้ังแรก - - - - 156 345,463 - 345,463              345,619
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 120,000 297,190 12,000 406,172 4,171,210 1,076,958 (70,901)                   1,006,057 6,012,629
จ่ายเงินปันผล 22 - - - - (228,000)     - - - (228,000)             
ส ารองทัว่ไป 22 - - - 18,413 (18,413)       - - - -
โอนก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินจากการตัดรายการของเงินลงทุน

ในตราสารทุนทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - - - - 1,414 (1,414)                      - (1,414)                 -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - 13,373 (177,219)                  - (177,219)             (163,846)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 120,000 297,190 12,000 424,585 3,939,584 898,325 (70,901)                   827,424 5,620,783

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หุ้นสามัญ

ก าไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

บรษัิท  ไทยวาโก้  จ ากัด  (มหาชน)  และบรษัิทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรบังวดเก้าดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ
รวม

ทุนทีอ่อก ก าไรจาก ผลขาดทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน รวม
และช าระแล้ว ทุนส ารอง ส ารองทัว่ไป การวัดมูลค่า วัดมูลค่าใหม่ ของส่วนของ ส่วนของ

ตามกฎหมาย สินทรัพย์ทางการเงิน ของผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
พนักงานทีก่ าหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 120,000 297,190 12,000 424,586 3,754,148 850,119 (61,404)                   788,715 5,396,639
จ่ายเงินปันผล 22 - - - - (60,000)       - - - (60,000)               
โอนก าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินจากการตัดรายการของเงินลงทุน

ในตราสารทุนทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  - - - - (230)            230                          - 230                     -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม - - - - (91,096)       78,055                     - 78,055                (13,041)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 120,000 297,190 12,000 424,586 3,602,822 928,404 (61,404)                   867,000 5,323,598

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

หุ้นสามัญ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (122,993)     (170,061)     (91,096)       13,373
รายการปรับปรุง:

รายได้ภาษีเงินได้ (33,791)       (11,168)       (27,962)       (27,234)       
ค่าเสือ่มราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน
   และอาคารและอุปกรณ์ 59,047         65,494         45,858 47,788
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,218           7,088           5,163 7,012
ค่าเสือ่มราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้และสิทธิการเช่า 20,419         19,901         25,928 17,310
ก าไรจากการขายทีด่ิน 20 - (193,654)     - (193,654)     
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์  20 (940)             (1,238)          (440)             (1,217)          
ก าไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน - (15)               - (11)               
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 12 15,722         13,002         - -
ก าไรทียั่งไม่เกิดขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น (104)             (104)             (104)             (104)             
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (40,971)       (50,724)       (41,496)       (118,141)     
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน (111,000)     22,600         (111,000)     22,600         
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื 27,435         30,254         26,714         22,634         
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - 861              - 861              
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 4.2.2 (2,219)          (2,813)          (2,190)          (1,958)          
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4.2.2 1,500           1,046           1,592           672              
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 16 36,773         191,403       29,896         113,947       
ดอกเบีย้รับ (5,985)          (8,070)          (6,078)          (7,570)          
ดอกเบีย้จ่าย 967              1,216           726              1,064           
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน (150,922)     (84,982)       (144,489)     (102,628)     

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิม) ลด
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 71,203         197,676       51,023         219,209       
สินค้าคงเหลอื 145,345       (145,243)     137,619       (153,380)     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,436           (24,398)       1,215           (55,797)       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 181              (2,445)          313              (2,101)          

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน (39,326)       (93,740)       (38,022)       (114,556)     
ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย (4,740)          (3,778)          (4,486)          (2,798)          
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 1,372           7,254           735              4,035           
หนีส้ินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 29,836         359              25,774         359              
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 16 (2,267)          (363,977)     (2,106)          (188,563)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 52,118         (513,274)     27,576         (396,220)     
จ่ายดอกเบีย้ - (4)                 - -
จ่ายภาษีเงินได้ (1,078)          (32,230) - -

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 51,040         (545,508)     27,576         (396,220)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระผูกพัน (เพ่ิมขึน้) ลดลง (6,500)          117              - 117              
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง 141,865       174,544       154,647       25,981         
เงินสดจ่ายเพ่ือการให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - - (102,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือการให้กูยื้มระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน (20,000)       - (20,000)       -
เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน 45,000         10,000         45,000         10,000         
เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 10,000         -
เงินสดจ่ายเพ่ือการให้กูยื้มระยะสัน้แก่พนักงาน - (15,299)       - (4,287)          
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายส่วนเกิน 13                12                13                12                
เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (55,834)       - (55,834)       -
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,018           - 4,018           -
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในตราสารหนี้ (1,000)          (6,000)          (1,000)          (6,000)          
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุน - 9,250           - 9,250           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 612              32,849         612              32,848         
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทุนในตราสารทุน (65,370)       (60,000)       (65,370)       (60,000)       
เงินสดรับจากการขายทีด่ิน - 524,564       - 524,564       
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 8,919           25,830         599              27,886         
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า 4.2.1 (53,719)       (54,610)       (49,584)       (56,290)       
เงินสดรับจากเงินปันผล 40,971         45,517         41,496         121,517       
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 8,281           6,387           8,418           6,019           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 47,256         693,161       73,015         529,617       

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถอืหุน้ (60,000)       (228,000)     (60,000)       (228,000)     
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม - (8)                 - -
เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสัญญาเช่า 4.3 (19,233)       (20,537)       (16,726)       (17,867)       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (79,233)       (248,545)     (76,726)       (245,867)     

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104              104              104              104              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 19,167         (100,788)     23,969         (112,366)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 99,332         235,423       81,623         221,644       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 4.1 118,499       134,635       105,592       109,278       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

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

กรุงเทพมหานคร 10120 

  
บริษัทย่อยทางตรง  

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

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

กรุงเทพมหานคร 10120 
  

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

 อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงิน
นี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย 
ไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยได้มีมาตรการบางอย่างต่อผลกระทบจากสถานการณ์ 
โดยในระหว่างปี 2563 ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ประกาศหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 
31 ถึ ง  90 วั น ทั้ งนี้ บ ริษั ทย่ อยทั้ งหมดได้ เปิ ดด า เนินกิ จการตามปกติ แล้ ว  หลั งสิ้ นสุ ดวั นที่  
ในประกาศหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดสินใจ
ปรับลดขนาดขององค์กรในปี 2563 โดยประกาศให้มีโครงการสมัครใจเกษียณก่อนก าหนด และรับรู้ค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานจากโครงการดังกล่าว ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ว 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายวงกว้างขึ้น
และรุนแรงมากขึ้น ทางบริษัทจึงด าเนินการมาตรการเชิงรุกที่ส าคัญ ได้แก่ การปิดพื้นที่อาคารโรงงาน
บางส่วนที่กรุงเทพ และหยุดท าการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2564  ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564  
ซึ่งการปิดพื้นที่การท างานของบริษัทดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อย  

ภายหลังไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมต่อสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ 
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ  

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้จัดท าขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็น
แบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “ก าหนดรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
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2.2  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

2.3 ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564 มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและ 
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมนี้แล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564 ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้สอบทานแล้ว 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ได้รับการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทจะมีอ านาจควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อ  

ก)  มีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน 

ข)  มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ    

ค)  มีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของผู้ลงทุน  

โดยผู้ลงทุนจะควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อน้ี 
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563 
 อัตราการถือหุ้นร้อยละ  อัตราการถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย    
บริษัทย่อยทางตรง    

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

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

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

2.6 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้น
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายที่เป็น
ภาษาไทยในกรณีที่มี เนื้อความขัดกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกันให้ใช้ 
งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เป็นหลัก 
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของ
ความมีสาระส าคัญ และข้อก าหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ 
งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มข้อก าหนด
เกี่ยวกับข้อยกเว้นชั่วคราวส าหรับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 โดยกิจการต้องถือ
ปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 
ซึ่ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี 
การปรับปรุง ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี 
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุญาตให้กิจการ 
ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  
สืบเนื่องมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 โดยได้เพิ่มข้อผ่อนปรนส าหรับ 
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน  
ที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมทั้งข้อยกเว้นส าหรับการถือปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม  
ตาม TFRS 7 
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ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ยวข้องมาเร่ิม 
ถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบัติ 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย 

 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563         

เงินสด 625  1,035  420  597 
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 117,874  133,600  105,172  108,681 

 118,499  134,635  105,592  109,278 

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้
4.2.1 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า ส าหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 3,934  4,502  3,934  4,473 

บวก  ค่าซื้อระหว่างงวด 49,945  52,120  45,764  53,829 
หัก  เงินสดจ่ายระหว่างงวด (53,719)  (54,610)  (49,584)  (56,290) 
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 160  2,012  114  2,012 
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4.2.2  รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระส าคัญส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 2,219  2,813  2,190  1,958 
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม        
 ที่รับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (1,500)  (1,046)  (1,592)  (672) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ผ่านก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 98,220  (225,376)  97,569  (221,524) 

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น        
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 70,000  5,000  70,000  5,000 

ผลกระทบของการน า TFRS 9 มาปฎิบัติใช้ครั้งแรก        
ก าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ผ่านก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  -  431,914  -  432,024 

4.3 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 36,334  64,803  32,087  56,622 
รายการกระแสเงินสด        
เพิ่มขึ้น 29,879  (943)  25,689  (943) 
จ่ายช าระคืน (19,233)  (20,537)  (16,726)   (17,867) 
รวมรายการกระแสเงินสด 10,646   (21,480)  8,963   (18,810) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 46,980  43,323  41,050  37,812 

บริษัทไม่มีรายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสดส าหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินระหว่างงวดเก้า
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 
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4.4  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดที่ไม่มี
หลักประกัน ดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,573.03  1,368.63  1,477.30  1,272.90 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี 

5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ 
5.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 23) 352,370  399,757  450,248  478,374 
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอ่ืน 33,009  59,900  28,654  54,147 

รวมลูกหนี้การค้า 385,379  459,657  478,902  532,521 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 23) 5,969  5,231  6,105  5,320 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอ่ืน 497  398  497  398 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 10,106  8,359  8,932  7,763 
เงินทดรองจ่าย 5,601  1,538  5,601  1,538 
รายได้ค้างรับ 498  3,981  456  3,976 
ดอกเบี้ยค้างรับ 1,459  3,844  1,431  3,770 

รวมลูกหนี้อื่น 24,130  23,351  23,022  22,765 
 409,509  483,008  501,924  555,286 
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บรษิัทมลีูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 335,776  429,910  404,762  483,442 
เกินก าหนดช าระ        

ภายใน 3 เดือน 42,847  26,893  68,350  46,689 
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,223  2,475  5,784  2,011 
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 533  379  6  379 
มากกว่า 12 เดือน -  -  -  - 

ลูกหนี้การค้า  385,379  459,657  478,902  532,521 

5.2 ลูกหนี้การค้า 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหนี้การค้าด้วยจ านวนที่เท่ากับผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้การค้า
ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส ารองขึ้นอยู่กับข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ 
ในอดีตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะ
ของลูกหนี้ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปของอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ด าเนินงานอยู่ และการประเมิน
ทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุน  
ในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับลูกหนี้ทุกรายการที่ค้างช าระเกินกว่า 365 วันเนื่องจากประสบการณ์ 
ในอดีตได้บ่งชี้ว่าลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถเรียกช าระได้ 
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6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - บริษัทอื่น 26,530  51,530 

บริษัทมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน 

7. สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
สินค้าส าเร็จรูป 819,048  1,056,610  820,966  1,033,610 
สินค้าส าเร็จรูประหว่างทาง 4,393  1,832  4,393  1,832 
สินค้าระหว่างผลิต 108,504  110,521  80,565  79,688 
วัตถุดิบ 341,055  295,695  251,815  225,819 
วัตถุดิบระหว่างทาง 27,433  7,721  27,433  7,721 
รวมสินค้าคงเหลือ 1,300,433  1,472,379  1,185,172  1,348,670 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (2,556)  (1,722)  (2,556)  (1,722) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,297,877  1,470,657  1,182,616  1,346,948 
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ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย 

       

- ต้นทุนขาย 1,682.30  1,782.42  1,908.97  1,918.82 
- ค่าใช้จ่ายจากรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมยั 

 และสินค้าเคลื่อนไหวช้า 
 

0.83 
  

0.60 
  

0.83 
  

0.60 

8. สิทธิในการรับคืนสินค้า 
สิทธิในการรับคืนสินค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วันที่  ณ วันที่ 
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
   2564  2563 

สิทธิในการรับคืนสินค้า   24,800  176,500 

สิทธิในการรับคืนสินค้าแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้ าจากลูกค้าเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ 
ส่งคืนสินค้าภายใต้นโยบายคืนสินค้าของบริษัท บริษัทประมาณการปริมาณที่คาดว่าจะมีการรับคืน  
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากประสบการณ์ในอดีตด้วยวิธีมูลค่าที่คาดหวัง 
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9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินฝากประจ า 105,000  235,002  100,000  230,001 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย        
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 110,000  40,000  110,000  40,000 

ลูกหนี้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 21  62  21  62 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วย        
 มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารทุน -  3,867  -  3,867 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่าด้วย        
 มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้ 52,752  69,569  -  20,145 

 267,773  348,500  210,021  294,075 
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รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนมีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

       

ตราสารทุน        
- หุ้นสามัญ  -  1,614  -  1,669 
- หน่วยลงทุน -  1,740  -  2,198 

รวม -  3,354  -  3,867 

ตราสารหนี้        
- หน่วยลงทุน  -  11,075  -  12,124 
- หุ้นกู้  52,597  57,356  52,752  57,445 

รวม 52,597  68,431  52,752  69,569 
        

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี ้        
- หุ้นกู ้ 110,000  40,000  110,000  40,000 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

       

ตราสารทุน        
- หุ้นสามัญ -  1,614  -  1,669 
- หน่วยลงทุน -  1,740  -  2,198 

รวม -  3,354  -  3,867 
        

ตราสารหนี้        
- หน่วยลงทุน  -  11,075  -  12,124 
- หุ้นกู ้ -  8,004  -  8,021 

รวม -  19,079  -  20,145 
        

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี้        
- หุ้นกู ้ 110,000  40,000  110,000  40,000 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

เงินฝากประจ า 22,500  6,500  -  - 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้ -  3,027  -  3,027 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2,489,236  2,270,400  2,477,744  2,259,583 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 

ราคาทุนตัดจ าหน่าย 45,000  115,000  45,000  115,000 
 2,556,736  2,394,927  2,522,744  2,377,610 

10.1 รายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น มีดังนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
ผ่านก าไรหรือขาดทุน        
ตราสารหนี้        
หุ้นกู้ -  3,013  -  3,027 
        

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ตราสารทุน        
หลักทรัพย์หุ้นทุน        

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.2) 1,103,866  995,532  1,652,193  1,530,849 
- กิจการอ่ืน 226,468  214,480  837,043  739,551 

รวม 1,330,334  1,210,012  2,489,236  2,270,400 
        

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
ตราสารหนี้        
หุ้นกู้ 45,000  115,000  45,000  115,000 
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 หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญช ี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
ผ่านก าไรหรือขาดทุน        
ตราสารหนี้        

หุ้นกู้ -  3,013  -  3,027 
        

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ตราสารทุน        

หลักทรัพย์หุ้นทุน        
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.2) 1,094,041  985,707  1,643,193  1,522,524 
- กิจการอ่ืน 223,198  211,228  834,551  737,059 

รวม  1,317,239  1,196,935  2,477,744  2,259,583 
        

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
ตราสารหนี้        

หุ้นกู้ 45,000  115,000  45,000  115,000 

 ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทขายเงินลงทุนของบริษัท ไทยทาคายา จ ากัด ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
จ านวน 0.67 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้า
ก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 0.23 ล้านบาท 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษัทได้ท าการตัดรายการเงินลงทุนของบริษัท ไทยชิกิโบ จ ากัด 
เนื่องจากการช าระบัญชีเสร็จสิ้น ด้วยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 12.44 ล้านบาท และรับรู้ก าไร
จากตัดรายการเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้าก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 0.81 ล้านบาท 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทได้ท าการตัดรายการเงินลงทุนของบริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จ ากัด 
เนื่องจากมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 14.67 ล้านบาท และ
รับรู้ขาดทุนจากตัดรายการเงินลงทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเข้าก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 0.46 
ล้านบาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทขายเงินลงทุนของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ด้วยมูลค่ายุติธรรม จ านวน 20.41 ล้านบาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
สุทธิจากภาษีเข้าก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 1.06 ล้านบาท 
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10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที ่31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้(ดูหมายเหตุข้อ 23) 
หน่วย : พันบาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 กิจการ ความสัมพันธ ์   ร้อยละ    ร้อยละ    
   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                       
บริษัท ทีพีซีเอส จ ากัด  (มหาชน) ธุรกิจส่ิงทอ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

(เดิม บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10                     
จ ากดั (มหาชน))   108,000 108,000 17.04 17.04 60,659  60,659  228,146  174,789 17.04 17.04 60,659  60,659  228,146  174,789 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 290,634 290,634 3.92 3.92 144,640  144,640  341,912  316,269 3.82 3.82 134,815  134,815  332,912  307,944 

บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                     
จ ากัด (มหาชน)   571,891 571,891 0.69 0.69 80,351  80,351  242,288  271,836 0.69 0.69 80,351  80,351  242,288  271,836 

บริษัท ธนูลักษณ์  จ ากัด (มหาชน) ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809  27,809  16,400  17,000 0.83 0.83 27,809  27,809  16,400  17,000 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 10 330,000 - 0.30 - 55,834  -  60,000  - 0.30 - 55,834  -  60,000  - 

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี ตัวแทนและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจโฆษณา ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 78,700 78,700 0.08 0.08 400  400  1,104  912 0.08 0.08 400  400  1,104  912 

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)  ธุรกิจฟอกย้อม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 324,000 324,000 18.72 18.72 68,855  68,855  31,177  31,177 18.72 18.72 68,855  68,855  31,177  31,177 

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด * ธุรกิจขายตรง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 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 
บริษัท ราชาอูชิโน จ ากัด ผลิตผ้าขนหนู ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 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 
บริษัท แชมป์เอช จ ากัด ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 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 
บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 5,000 5,000 5.00 5.00 100  100  -  - 5.00 5.00 100  100  -  - 
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์  ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00 27,000  27,000  51,165  51,165 2.00 2.00 27,000  27,000  51,165  51,165 
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย)  จัดจ าหน่ายสินค้ามอร์แกน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั                      

จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 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 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  ตัวแทนขาย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

โคออดิเนชั่น (ฮอ่งกง)  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 21,456 21,456 18.00 18.00 -  -  -  - 18.00 18.00 -  -  -  - 
                       

* ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
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10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ (ต่อ) (ดูหมายเหตุข้อ 23) 
                                                     หน่วย : พันบาท 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ประเภท ลักษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 กิจการ ความสัมพันธ์   ร้อยละ    ร้อยละ    
   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

   2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ)                       
บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 108,678 108,678 6.00 6.00 6,508  6,508  3,043  3,043 6.00 6.00 6,508  6,508  3,043  3,043 
บริษัท  คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)  ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 590,000 590,000 8.33 8.33 41,567  41,567  5,548  5,548 8.33 8.33 41,567  41,567  5,548  5,548 
บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)  สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

จ ากัด  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 20,000 20,000 7.14 7.14 1,429  1,429  4,160  4,283 7.14 7.14 1,429  1,429  4,160  4,283 
บริษัท ไทย บุนกะ แฟช่ัน จ ากัด สถาบันสอนการออกแบบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 25,000 25,000 8.00 8.00 1,930  1,930  1,611  1,738 8.00 8.00 1,930  1,930  1,611  1,738 
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จ ากัด ค้าปลีก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      

(มหาชน) (เดิม บริษัท ซันร้อยแปด 
จ ากัด ) 

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10  
700,000 

 
450,000 

 
3.57 

 
5.00 

 
25,000 

  
22,500 

  
114,437 

  
111,937 

 
3.57 

 
5.00 

 
25,000 

  
22,500 

  
114,437 

  
111,937 

บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตจักรเย็บผ้า ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 97,400 97,400 7.73 7.73 19,254  19,254  36,036  36,036 7.73 7.73 19,254  19,254  36,036  36,036 
บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด ปั่นด้ายและทอผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 621,463 621,463 16.23 16.23 119,892  119,892  218,203  218,203 16.23 16.23 119,892  119,892  218,203  218,203 
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากัด ผลิตและส่งออกถุงเท้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 161,780 161,780 15.14 15.14 24,600  24,600  16,234  16,234 15.14 15.14 24,600  24,600  16,234  16,234 
บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  จ าหน่ายด้ายเย็บ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 100,000 100,000 5.00 5.00 2,110  2,110  2,098  2,089 5.00 5.00 2,110  2,110  2,098  2,089 
บรษิัท เอ เทค เทก็ซ์ไทล์ จ ากัด ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 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 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 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 
บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท                      
  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1,600,000 1,100,000 10.00 10.00 160,000  110,000  160,000  110,000 10.00 10.00 160,000  110,000  160,000  110,000 
บริษัท สหเอเซีย แปซิฟิค จ ากัด การเช่าและด าเนินการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่                     
 เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นญาติสนิทของกรรมการ 100,268 100,268 18.50 18.50 19,709  19,709  22,520  22,520 18.50 18.50 19,709  19,709  22,520  22,520 
บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จ ากัด ให้บริการออกแบบและ มีกรรมการร่วมกัน                     
 ตกแต่งภายในและธุรกิจโฆษณา  16,000 16,000 7.69 7.69 1,019  1,019  1,933  2,616 7.69 7.69 1,019  1,019  1,933  2,616 
บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป มีกรรมการร่วมกัน 1,000 1,000 9.00 9.00 388  388  257  257 9.00 9.00 388  388  257  257 
       1,103,866  995,532  1,652,193  1,530,849   1,094,041  985,707  1,643,193  1,522,524 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบรษิัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน 
  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2564 2563  2564  2563 

บริษัทย่อย        
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 20,000 20,000  22,052  22,052 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด จ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป 30,000 30,000  29,999  29,999 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย     152,049  152,049 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

     หน่วย : พันบาท 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2564 2563 2564  2563  2564  2563 

บริษัทร่วม           
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป        25,424 25,424 5,462  5,458  5,085  5,085 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 132,400 132,400 29,634  36,548  52,961  52,961 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 30,000 30,000 110,611  119,435  124,464  124,464 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    145,707  161,441  182,510  182,510 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ ากัด จ านวน 1,600 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 20 
ของทุนจดทะเบียน  

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

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมมีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 กันยายน  31 ธนัวาคม  
 2564  2563 

สินทรัพย์รวม 788.74  801.81 
หนี้สินรวม (313.93)  (287.66) 
สินทรัพย์สุทธิ 474.81  514.15 

หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2564  2563  2564  2563 

รายได้รวม 55.10  109.15  200.25  323.21 
ขาดทุนสุทธิส าหรบังวด (18.85)  (10.07)  (39.30)  (33.32) 
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม        
ตามวิธีส่วนได้เสีย (7.43)  (3.86)  (15.72)  (13.00) 

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

หน่วย : พันบาท 
  อัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วันครบ (ร้อยละต่อปี)    
 ก าหนดช าระ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2564 2563 2564  2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย       
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด 28 กันยายน 2566 0.50 0.50 81,000  81,000 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 28 กนัยายน 2566 0.50 0.50 -  10,000 

รวม    81,000  91,000 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืม 
ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
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14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 23) 99,446  86,061  179,823  157,819 
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น 96,753  91,368  79,735  72,525 

รวมเจ้าหนี้การค้า 196,199  177,429  259,558  230,344 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 23) 10,546  72,352  10,367  72,554 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น 27,120  17,842  23,385  13,807 
โบนัสค้างจ่าย 49,629  -  40,478  - 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 23) 24,900  33,358  24,900  33,358 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33,361  93,137  31,469  91,127 
รายได้รับล่วงหน้า  9,962  193  9,962  159 
เงินประกันรับล่วงหน้า 2,010  2,622  1,634  2,246 

รวมเจ้าหนี้อื่น 157,528  219,504  142,195  213,251 
 353,727  396,933  401,753  443,595 

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าส าหรับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายใต้สัญญาเช่าโดยหนี้สินตามสัญญาเช่า 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2564  2563  2564  2563 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 46,980  36,334  41,050  32,087 
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอตัดบัญชี (1,687)  (994)  (1,488)  (879) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า  45,293  35,340  39,562  31,208 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่า        
ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 20,926  20,880  17,893  18,519 

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 24,367  14,460  21,669  12,689 
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16. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน และตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ 
ที่ก าหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 30 กันยายน 

2564 
 31 ธันวาคม 

2563 
 30 กันยายน 

2564 
 31 ธันวาคม 

2563 
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 43,189  45,355  31,407  33,513 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 563,688  527,016  446,234  416,338 

รวม 606,877  572,371  477,641  449,851 

จ านวนที่บันทึกในงบก าไรขาดทุนส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 10,181  156,594  8,267  91,989 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,053  965  1,699  198 

 12,234  157,559  9,966  92,187 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 30,614  184,961  24,801  109,836 
ต้นทุนดอกเบี้ย 6,159  6,442  5,095  4,111 

 36,773  191,403  29,896  113,947 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับงวด
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้ 

หนว่ย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา        
ณ วันที่ 1 มกราคม 572,371  756,510  449,851  532,702 
บวก  ต้นทุนบริการปัจจุบัน 30,614  184,961  24,801  109,836 

ต้นทุนดอกเบี้ย 6,159  6,442  5,095  4,111 
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย (2,267)  (37,075)  (2,106)  (25,158) 
 ผลประโยชน์ที่จ่ายโครงการสมคัรใจเกษียณอายุ        
 ก่อนก าหนด -  (326,902)  -  (163,405) 

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป        
ณ วันที่ 30 กันยายน 606,877  583,936  477,641  458,086 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณประมาณการ
หนีส้ินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
อัตราคิดลด (ต่อปี) ร้อยละ 0.92 - 1.59  ร้อยละ 1.29 - 1.54  ร้อยละ 1.51  ร้อยละ 1.51 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) ร้อยละ 3.00 - 5.00  ร้อยละ 0 - 5.00  ร้อยละ 4.00  ร้อยละ 0 - 5.00 
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ        
 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)        

- พนักงานรายเดือน ร้อยละ 1 - 12  ร้อยละ 1 - 30  ร้อยละ 1 - 12  ร้อยละ 1 - 30 
- พนักงานรายวัน ร้อยละ 1 - 74  ร้อยละ 1 - 74  ร้อยละ 3 - 33  ร้อยละ 3 - 33 

อัตรามรณะ ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 
อัตราคิดลด     
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 47.98 47.98 38.84 38.84 
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (41.91) (41.91) (33.83) (33.83) 

     อัตราการเติบโตของเงินเดือน     
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (41.07) (41.07) (33.37) (33.37) 
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 45.87 45.87 37.46 37.46 

     อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน     
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1 1.00 1.00 0.70 0.70 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (0.92) (0.92) (0.65) (0.65) 
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17. สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563                 
มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินค้าฝากขาย 2,773  2,752  2,773  2,752 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 262  234  262  234 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,189  19,209  19,189  19,209 
ประมาณการสินค้ารับคืน - สุทธิ 3,260  25,460  3,260  25,460 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 105,590  93,555  84,379  77,011 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 157,430  113,827  125,820  83,351 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน        
    ในต่างประเทศ 6  4  -  - 
 288,510  255,041  235,683  208,017 

        
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน        
    ที่รับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (32)  (333)  -  (319) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน        
    ที่รับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (231,776)  (212,074)  (232,102)  (212,530) 

    หนี้สินตามสัญญาเช่า (110)  (132)  (80)  (115) 
 (231,918)  (212,539)  (232,182)  (212,964) 

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 56,592  42,502  3,501  (4,947) 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการทีร่ับรู้  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู ้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยัง  30 กันยายน 
 2564  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น  2564 
        
          
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
รายการสินค้าฝากขาย 2,752  21  -  -  2,773 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 234  28  -  -  262 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  (20)  19,189 
ประมาณการสินค้ารับคืน 25,460  (22,200)  -  -  3,260 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 93,555  12,035  -  -  105,590 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 113,827  43,603  -  -  157,430 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงิน          

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 4  -  2  -  6 
 255,041  33,487  2  (20)  288,510 

          
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (333)  301  -  -  (32) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (212,074)  -  (19,644)  (58)  (231,776) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (132)  22  -  -  (110) 
 (212,539)  323  (19,644)  (58)  (231,918) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 42,502  33,810  (19,642)  (78)  56,592 
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หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  รายการท่ีรับรู้  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู้  รายการ  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยัง  ปรับปรุง  30 กันยายน 
 2563  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น    2563 
          
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            

รายการสินค้าฝากขาย 3,676  (453)  -  -  -  3,223 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 191  62  -  -  -  253 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  -  -  19,209 
ประมาณการสินค้ารับคืน 17,600  4,520  -  -  -  22,120 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 128,124  (28,669)  -  -  -  99,455 

    ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงิน            
จากการด าเนินงานในต่างประเทศ -  -  1  -  -  1 

     ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน -  35,735  -  -  -  35,735 
 168,800  11,195  1  -  -  179,996 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน            

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (112)  41  -  -  (149)  (220) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน            

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (183,389)  -  45,075  353  (86,233)  (224,194) 
ก าไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่างบการเงิน            

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ (4)  -  4  -  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (111)  -  -  -  (111) 
 (183,505)  (70)  45,079  353  (86,382)  (224,525) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (14,705)  11,125  45,080  353  (86,382)  (44,529) 
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หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู้  รายการท่ีรบัรู ้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยัง  30 กันยายน 
 2564   หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  ส่วนของผู้ถือหุ้น  2564 
       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี          
รายการสินค้าฝากขาย 2,752  21  -  -  2,773 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 234  28  -  -  262 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  (20)  19,189 
ประมาณการสินค้ารับคืน 25,460  (22,200)  -  -  3,260 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 77,011  7,368  -  -  84,379 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 83,351  42,469  -  -  125,820 

 208,017  27,686  -  (20)  235,683 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (319)  319  -  -  - 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน          

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (212,530)  -  (19,514)  (58)  (232,102) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (115)  35  -  -  (80) 
 (212,964)  354  (19,514)  (58)  (232,182) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ (4,947)  28,040  (19,514)  (78)  3,501 

หน่วย : พันบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู ้  รายการที่รับรู้  รายการ  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  โดยตรงไปยัง  ปรับปรุง  30 กันยายน 
 2563  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น    2563 
            
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
รายการสินค้าฝากขาย 3,676  (453)  -  -  -  3,223 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูป 191  62  -  -  -  253 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  -  -  19,209 
ประมาณการสินค้ารับคืน 17,600  4,520  -  -  -  22,120 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 91,445  (12,853)  -  -  -  78,592 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน -  35,735  -  -  -  35,735 

 132,121  27,011  -  -  -  159,132 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ก าไรจากมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน            

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน (112)  (34)  -  -  (40)  (186) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน            

ท่ีรับรู้ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (182,874)  -  44,305  353  (86,365)  (224,581) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (96)  -  -  -  (96) 
 (182,986)  (130)  44,305  353  (86,405)  (224,863) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี - สุทธ ิ (50,865)  26,881  44,305  353  (86,405)  (65,731) 
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18. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบรษิัทและบริษัทย่อย มีดงันี ้

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง        

รายได้จากการขายสินค้า 792,950  878,937  849,100  928,327 
รายได้จากการให้บริการ 2,904  3,268  459  485 

 795,854  882,205  849,559  928,812 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง        

รายได้จากการขายสินค้า 2,392,282  2,435,554  2,584,399  2,589,181 
รายได้จากการให้บริการ 11,743  14,781  1,735  2,677 

 2,404,025  2,450,335  2,586,134  2,591,858 
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19. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนขายสินค้า 570,020  752,502  641,259  721,064 
ต้นทุนการให้บริการ 3,395  5,078  460  387 

 573,415  757,580  641,719  721,451 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ต้นทุนขายสินค้า 1,682,304  1,782,420  1,908,968  1,918,823 
ต้นทุนการให้บริการ 12,069  14,787  1,648  2,412 

 1,694,373  1,797,207  1,910,616  1,921,235 

20. รายได้อื่น 
รายได้อ่ืนของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ดอกเบี้ยรับ 1,983  2,830  1,992  2,708 
ค่าเช่ารบัและค่าบริการรับ 938  1,097  1,212  1,052 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธ ิ 2,120  5,048  2,361  5,208 
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 409  275  265  275 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 18  373  -  38 
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 10  -  -  - 
รายได้อื่น 4,743  7,874  5,193  6,593 

 10,221  17,497  11,023  15,874 
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ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

        
ดอกเบี้ยรับ 5,985  8,070  6,078  7,570 
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ 3,441  3,598  3,777  3,950 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธ ิ 7,322  6,654  7,604  7,536 
ก าไรจากการขายที่ดิน -  193,654  -  193,654 
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 940  1,238  440  1,217 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 2,220  2,813  2,190  1,958 
รายได้อื่น 16,041  25,978  18,061  22,344 

 35,949  242,005  38,150  238,229 

21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน        
รายได้ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 4  7,067  -  7,106 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างช่ัวคราว 11,945  5,571  7,198  21,333 

รวม 11,949  12,638  7,198  28,439 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน        
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 59  (310)  -  - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 33,732  11,478  27,962  27,234 

รวม 33,791  11,168  27,962  27,234 
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การกระทบยอดภาษีเงินได้และก าไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  อัตราภาษ ี  2563 อัตราภาษ ี  2564 อัตราภาษ ี  2563 อัตราภาษ ี
   ร้อยละ   ร้อยละ   ร้อยละ   ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (60,380)    (245,687)   (50,391)   (132,771)  

ผลคูณของขาดทุนก่อนภาษีเงินได้             
   กับอัตราภาษีร้อยละ 20 - รายได ้ 12,076  20  49,137 20  10,078 20  26,554 20 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี             
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี (127)  -  (36,499) (15)  (2,880) (6)  1,885 1 
รายไดภ้าษีเงินได้ 11,949  20  12,638 5  7,198 14  28,439 21 

การกระทบยอดภาษีเงินได้และก าไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  อัตราภาษ ี  2563 อัตราภาษ ี  2564 อัตราภาษ ี  2563 อัตราภาษ ี
   ร้อยละ   รอ้ยละ   ร้อยละ   ร้อยละ 

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (156,784)    (181,229)   (119,058)   (13,861)  

ผลคูณของขาดทุนก่อนภาษีเงินได้             
   กับอัตราภาษีร้อยละ 20 - รายได ้ 31,357  20  36,246 20  23,812 20  2,772 20 
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี             
   แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี 2,434  2  (25,078) (14)  4,150 3  24,462 176 
รายไดภ้าษีเงินได้ 33,791  22  11,168 6  27,962 23  27,234 196 
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22. เงินปันผลและส ารองท่ัวไป 
เงินปันผลจ่ายและการจัดสรรส ารองทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

 ปี 2564 ปี 2563 
ชือ่บริษัท วันที่ประกาศจ่าย อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองทั่วไป วันที่ประกาศจ่าย อัตราหุ้นละ จ านวนเงินรวม ส ารองทั่วไป 

 เงินปันผล (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) เงินปันผล (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 26 เม.ย. 0.50 60.00 -   3 ส.ค. 1.90 228.00 18.41 
บรษิัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด - - - -   1 เม.ย. 78.00 15.60 - 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี  จ ากัด - - - -   1 เม.ย. 61.00 30.50 - 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด - - - -   1 เม.ย. 32.00 16.00 - 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด - - - -   1 เม.ย. 71.00 14.20 - 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด 2 เม.ย. 2.00 0.60 0.03   1 เม.ย. 19.00 5.70 - 

ส าหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2564 เป็นการจัดสรรก าไรของปี 2563 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท โทรา 1010 จ ากัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564 และเมษายน 2564 ตามล าดับ 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด และ บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมี
มติให้งดการจ่ายเงินปันผล 

เมือ่วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด และมีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2563 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และมีมติอนุมัติจัดสรรเป็นส ารองทั่วไปเป็นจ านวน 18.41 ล้านบาท 

บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัท วาโกล้ าพูน จ ากัด บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด และ บริษัท โทรา 1010 จ ากัด ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ 
ได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2563 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรก าไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นส ารองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถปุระสงค์เป็นการเฉพาะ 
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23. รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจ าหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของ
รายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงเหลือที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการค้า         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 238  335  238  335 

Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 19  5  19  5 

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        

 ล าดับสูงสุดของบริษัท 50  26  50  26 

วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ ่ 19  12  19  12 

บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 2  10  2         10 

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 3  4  3       4  

บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  41  39 

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  29  18 

บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  14  10 

บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  14  12 

อื่นๆ  21  8  21  7 

รวมลูกหน้ีการค้า (ดูหมายเหตุข้อ 5)  352  400  450  478 

         

ลูกหน้ีอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 5)         

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 6  5  6  5 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันที ่  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2564  2563  2564  2563 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.2)        

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้         
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน         
เบ็ดเสร็จอื่น  1,652  1,531  1,643  1,523 

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น          

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 52  51  51  51 
         

เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษัท ทีพีซีเอส จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

     (เดิม บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2                1  1  1             
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 22  13  16  10 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 24  16  13  11 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2  2  2  2 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 10  25  10  25 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 20  20  20  20 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้  จ ากัด บริษัทร่วม 4  5  4  5 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 5  1  5  1 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  38  26 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  29  19 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  17  17 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  17  20 
อื่นๆ  10  3  8  1 

รวมเจ้าหนี้การค้า  (ดูหมายเหตุข้อ 14)  99  86  180  158 
         

เจ้าหนีอ้ื่น         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 10  66  10  66 
บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จ ากัด มีกรรมการร่วมกัน -  4  -  4 
อื่นๆ  1  2  -  2 

รวมเจ้าหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 14)  11  72  10  72 
         

ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 14)         
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 25  33  25  33 
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รายการค้าที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 254  438  254  438 
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 4  3  4  3 
บริษัท วาโก้ ไชน่า จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 16  18  16  18 
Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 14  7  14  7 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2  2  2  2 
บริษัท เบสท์ แฟคตอร่ี เอาท์เล็ท จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
     (เดิม บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ ากัด) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1  2  1  2 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 135  145  135  145 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ ่ 88  36  88  36 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 2  16  2  16 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 3  -  3  - 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  14  15 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  22  11 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  12  15 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  12  15 
อื่นๆ  8  9  7  8 

รวมขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  527  676  586  731 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ซ้ือวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท ทีพีซีเอส จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

     (เดิม บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1  1  1  1 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 22  7  15  6 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 31  25  17  18 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 36  30  36  30 
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2  3  2  3 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่ารอ้ยละ 10 3  2  2  2 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 21  12  21  12 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 6  22  6  22 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 5  7  5  7 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  61  89 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  45  24 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  35  29 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  38  20 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด บริษัทย่อย -  -  6  26 
อื่นๆ  10  7  9  6 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  137  116  299  295 
         

รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1  -  1  1 
บริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1  1  -  - 

รวมรายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ  2  1  1  1 
         

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 33  47  33  47 
         

คา่จ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         
บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จ ากัด มีกรรมการร่วมกัน 2  2  2  2 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 2  1  2  1 
อื่นๆ  3  2  2  2 

รวมค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย  7  5  6  5 
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    หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ค่าลิขสิทธิ์         
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        

 ล าดับสูงสุดของบริษัท 7  11  7  11 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  11  7  7  6 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  -  -  1  - 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร  11  7  8  6 

รายการค้าที่ส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ขายวัตถุดบิและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 1,038  1,281  1,038  1,281 
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 20  17  20  17 
บริษัท วาโก้ ไชน่า จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 40  46  40  46 
Wacoal EMEA Ltd. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 27  25  27  25 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 8  8  7  6 
บริษัท เบสท์ แฟคตอร่ี เอาท์เล็ท จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
     (เดิม บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ ากัด) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 5  7  5  7 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 389  480  389  480 
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 190  106  190  106 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 5  36  5  36 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 7  5  7  5 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  53  74 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  68  34 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  39  40 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  45  34 
อื่นๆ  17  20  17  19 

รวมขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  1,746  2,031  1,950  2,210 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษัท ทีพีซีเอส จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

     (เดมิ บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 4  4  2  3 
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 69  54  50  42 
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 92  125  50  65 
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 93  129  93  129 
บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
      ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 6  8  6  8 
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 8  12  7  10 
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 55  60  55  60 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม 23  81  23  81 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 15  10  15  10 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  203  280 
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  127  114 
บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  บริษัทย่อย -  -  111  124 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด บริษัทย่อย -  -  116  113 
บริษัท โทรา 1010 จ ากัด บริษัทย่อย -  -  11  46 
อื่นๆ  27  37  25  34 

รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป  392  520  894  1,119 
         

รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 4  4  1  1 
บริษัท ไทยกุลแซ่ จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        
 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 2  4  -  - 
บริษัท ภัทยาอตุสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 1  1  1  1 
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด บริษัทย่อย -  -  1  1 
อื่นๆ  1  1  1  1 

รวมรายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ  8  10  4  4 
         

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย         
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท        

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 125  127  125  127 
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    หนว่ย : ล้านบาท 
 ความสัมพันธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
         

ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         
บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จ ากัด มีกรรมการร่วมกัน 9  13  9  13 
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด บริษัทร่วม -  1  -  1 
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด บริษัทร่วม 5  10  5  10 
อื่นๆ  4  3  2  3 

รวมค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย  18  27  16  27 

         
คา่ลิขสิทธิ์         

วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้น        
 ล าดับสูงสุดของบริษัท 25  28  25  28 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น  43  45  32  35 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  1  1  1  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร  44  46  33  36 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าส าเร็จรูปให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่
คิดกับลูกค้าทั่วไป  

บรษิัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยก าไรตามที่ได้ตกลงกัน
ในอัตราร้อยละ 1 ถึง 2 

บริษัทซื้อวตัถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจาก
ผู้ขายทั่วไป 

บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์โดยค านวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 24)  

บริษัทจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

24. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ 
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นล าดับสูงสุดของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 23) เพื่อใช้
เคร่ืองหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัท
ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการต่อสัญญา
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
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25. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที่ ณ วันที ่
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ าประกันให้     
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 58.18 67.07 58.18 67.07 

การให้ธนาคารค้ าประกันแทนบริษัท 18.27 20.08 17.45 18.81 
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร - 0.05 - - 

26. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ                   
ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณา
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้
ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก ก าไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยและ
รายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของก าไรขาดทุนตามส่วนงานกับก าไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังนี ้

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 526.36  640.62  269.50  241.58  795.86  882.20 
ขาดทุนตามส่วนงาน (51.94)  (197.40)  (15.42)  (65.57)  (67.36)  (262.97) 
เงินปันผลรับ         4.19  3.64 
รายได้อ่ืน         10.22  17.50 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         (7.43)  (3.86) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้         (60.38)  (245.69) 
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ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน 1,703.83  1,698.45  700.20  751.87  2,404.03  2,450.32 
ขาดทุนตามส่วนงาน (167.14)  (352.05)  (50.84)  (108.91)  (217.98)  (460.96) 
เงินปันผลรับ         40.97  50.72 
รายได้อ่ืน         35.95  242.01 
สว่นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         (15.72)  (13.00) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้         (156.78)  (181.23) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้เปิดเผยสินทรัพย์รวม          
ของส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ เนือ่งจากสินทรัพย์รวมดังกล่าวถูกใช้ร่วมกันส าหรับทุกส่วนงาน 
จึงไม่สามารถแยกแสดงต่างหากได้  



  
- 43 - 

 

 

27. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดังนี ้
 

รายการ 
ชื่อบริษัท 

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

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

ทั้งนี้ทั้งสี่บริษัทดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
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28. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะน าเงินรับช าระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและช าระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส าคัญ มีดังนี้ 

 หน่วย : พัน 
 เงื่อนไขการรับ/ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ จ่ายช าระ จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
 (วัน) ดอลลาร์สหรัฐ เยน ยูโร บาท ดอลลาร์สหรัฐ เยน ยูโร บาท 
          

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 5 6,532 - 2,133 5 6,532 - 2,133 
ลูกหน้ีการค้า 30 - 180 1,862 169,952 - 113,787 1,861 169,952 - 113,766 

  1,867 176,484 - 115,920 1,866 176,484 - 115,899 
เจ้าหน้ีการค้า 30 240 37,179 - 19,602 237 37,179 - 19,496 
          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 7 6,653 3 2,219 7 6,653 3 2,219 
ลูกหน้ีการค้า 30 - 180 1,399 88,173 - 67,080 1,399 88,173 - 67,080 

  1,406 94,826 3 69,299 1,406 94,826 3 69,299 
เจ้าหน้ีการค้า 30 684 141,415 22 63,126 568 141,415 22 59,606 
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29. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 
29.1 ความเสี่ยงดา้นการให้สินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่
ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าต ามบัญชี
ของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

29.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระส าคัญต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระส าคัญ 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัท
และบรษิัทย่อยจึงพิจารณาว่าไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคัญ  

29.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ             
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป 

บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือ
ต้องจ่ายช าระ จ านวนเงินของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายช าระ
จะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 



 
- 46 - 

 

 

มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2564 

 จ านวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 

 สกุลเงิน จ านวนเงิน บาท สินทรัพย์ 
พันบาท 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

- สัญญาซือ้   เยน  105,000 31,546 31,919 

- สัญญาขาย   ดอลลาร์สหรัฐ       981 32,221 33,280 

     
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 จ านวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 

 สกุลเงิน จ านวนเงิน บาท สินทรัพย์ 
พันบาท 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     

- สัญญาซื้อ เยน 58,500 16,990 17,030 

- สัญญาขาย ดอลลาร์สหรัฐ 760 22,844 22,823 

29.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
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29.4.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว 

ล าดับที่ 
สินทรัพย์ทางการเงิน/ 

หนี้สินทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ล าดับชั้นมูลค่า

ยุติธรรม 
เทคนิคการประเมินมลูค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันท่ี มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563   

1   สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สินทรัพย์ = 21 

หนี้สิน = 1,452 

สินทรัพย์ = 62 

หนี้สิน = 81 

สินทรัพย์ = 21 

หนี้สิน = 1,452 

สินทรัพย์ = 62 

หนี้สิน = 81 
ล าดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได้ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่งคิดลดด้วยอัตราท่ี
สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ 

2 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารทุน  

- 3,867 - 3,867 ล าดับ 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

3 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้  

52,752 69,569 - 20,145 ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย 
ของงวดบัญชี 

4 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหนี้  

- 3,026 - 3,026 ล าดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย 
ของงวดบัญชี 

5 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้ 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

1,346,167 1,183,027 1,337,167 1,174,702 ล าดบั 1 ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

6 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้ 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

1,143,069 1,087,373 1,140,577 1,084,881 ล าดับ 3 กระแสเงินสดคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ณ สิ้นวันท าการสุดท้ายของงวดบัญชี 

วิธีคิดลดเงินปันผล 

วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นทางบัญชี 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น 
ที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จ าเป็นต้องบ่งชี้ถึงจ านวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาด
แลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจ
มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวียนอ่ืน หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าตามบัญชี
จ านวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบก าหนดช าระในระยะเวลาอันสั้น 

30. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 




