


 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
 
 
 กรทอง  เหลืองวไิล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 542,632          286,552          527,145 275,345
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 568,110          599,438          647,446 683,813
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 6 26,530            26,530            26,530 26,530
สินคา้คงเหลือ 7 1,053,106       1,117,235       931,482 1,002,080
สิทธิในการรับคืนสินคา้ 8 64,700            99,500            64,700 99,500
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 110,368          148,580          20,934 70,500
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 49,963            52,500            43,705 46,199

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,415,409 2,330,335 2,261,942 2,203,967

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 2,715,481 2,636,549       2,706,631 2,627,549
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 152,049 152,049
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 148,020 146,286          159,510 159,510
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 13 - - 81,000 81,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 45,120 45,223            46,524 46,627
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,127,796 1,138,752       1,052,223 1,060,418
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 41,139 45,379            36,910 40,406
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,348 29,920            29,132 29,685
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 8,144 31,727            - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 55,248 55,058            48,110 48,128

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,170,296 4,128,894 4,312,089 4,245,372
รวมสินทรัพย์ 6,585,705 6,459,229 6,574,031 6,449,339

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 404,474          321,629          447,533 373,049          
หน้ีสินจากสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 15 18,771 20,487            16,143 17,430            

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 16 49,343            49,448            38,621 38,726            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 340                 7                     - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการสินคา้รับคืน 112,800          168,800          112,800 168,800          
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,668              8,124              3,403 7,186              
อ่ืน ๆ 5,682              9,182              2,746 5,560              

122,150 186,106 118,949 181,546
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 595,078 577,677 621,246 610,751

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15 19,180            21,109            17,652            19,213            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 - - 39,507            16,692            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 16 509,654 498,021          404,666 395,017          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 528,834 519,130 461,825 430,922
รวมหนีสิ้น 1,123,912 1,096,807 1,083,071 1,041,673

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

หน่วย : พนับาท



ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 120,000 120,000 120,000 120,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 297,190 297,190 297,190 297,190
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,000 12,000 12,000 12,000
ส ารองทัว่ไป  424,586 424,586 424,586 424,586

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,642,623 3,617,913 3,662,399 3,653,853
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 965,205 890,546 974,785 900,037

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,461,604 5,362,235 5,490,960 5,407,666
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 189 187 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,461,793 5,362,422 5,490,960 5,407,666
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,585,705 6,459,229 6,574,031 6,449,339

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 18 948,499       838,234       1,000,084    898,116       
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 19 (624,841) (578,802) (708,089) (640,851)
ก าไรขั้นตน้ 323,658       259,432       291,995       257,265       
เงินปันผลรับ 9,803          5,497          9,803          5,497          
รายไดอ่ื้น 20 14,849        14,788        14,631        15,479        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (183,841) (173,562) (183,391) (172,989)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (116,050) (124,288) (103,051) (110,327)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (11,525) (10,772) (8,759) (8,087)
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 36,894        (28,905)       21,228        (13,162)       
ตน้ทุนทางการเงิน (344) (267) (273) (215)
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,694          (3,465)         - -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 38,244        (32,637)       20,955        (13,377)       
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ 21 (5,111)         3,054          (3,988)         3,484          
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 33,133        (29,583)       16,967        (9,893)         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนของบริษทัใหญ่ 33,131        (29,583)       - -
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2                 - - -

33,133        (29,583)       - -

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 0.28            (0.25)           0.14            (0.08)           

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก หุ้น 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท



2565 2564 2565 2564

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 33,133        (29,583)       16,967        (9,893)         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ 39               (10)              - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8)                2                 - -

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 31               (8)                - -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 93,285        48,166        93,435        46,666        
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (18,657)       (9,635)         (18,687)       (9,333)         

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 74,628        38,531        74,748        37,333        
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 74,659        38,523        74,748        37,333        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 107,792       8,940          91,715        27,440        

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 107,790       8,940          - -
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2                 - - -

107,792       8,940          - -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

รวม
ทุนที่ออก ยงัไม่ได้จัดสรร ก าไรจาก ผลต่างของ ผลขาดทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ รวม

และช าระแล้ว ทุนส ารอง การวดัมูลค่า อตัราแลกเปลีย่น วดัมูลค่าใหม่ ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ไม่มีอ านาจควบคุม ส่วนของ
ตามกฎหมาย สินทรัพย์ทางการเงนิ จากการแปลงค่า ของผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

งบการเงนิ พนักงานที่ก าหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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
ก าไรเบด็เสร็จรวม - - - - (29,583)        38,531                      (8)                        - 38,523                 8,940                   - 8,940                   

120,000 297,190 12,000 424,586 3,691,373 886,826 (26)                      (74,541)                    812,259 5,357,408 187 5,357,595

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 120,000 297,190 12,000 424,586 3,617,913 941,433 -30 (50,857)                    890,546 5,362,235 187 5,362,422
โอนขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน

จากการตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  10.1 - - - - (8,421)          - - - - (8,421)                 - (8,421)                 

ก าไรเบด็เสร็จรวม - - - - 33,131         74,628                      31                        - 74,659                 107,790               2                          107,792               
120,000 297,190 12,000 424,586 3,642,623 1,016,061 1                          (50,857)                    965,205 5,461,604 189 5,461,793

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

รวมส่วนของบริษทัใหญ่

หุ้นสามัญ ส ารองทั่วไป

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วย : พันบาท

ก าไรสะสม



หมายเหตุ
รวม

ทุนทีอ่อก ก าไรจาก ผลขาดทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน รวม
และช าระแล้ว ทุนส ารอง ส ารองทัว่ไป การวดัมูลค่า วดัมูลค่าใหม่ ของส่วนของ ส่วนของ

ตามกฎหมาย สินทรัพย์ทางการเงิน ของผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
พนักงานทีก่ าหนดไว้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 120,000 297,190 12,000 424,586 3,754,148 850,119 (61,404)                   788,715 5,396,639
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - (9,893)         37,333                     - 37,333                27,440
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 120,000 297,190 12,000 424,586 3,744,255 887,452 (61,404)                   826,048 5,424,079

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 120,000 297,190 12,000 424,586 3,653,853 942,316 (42,279)                   900,037 5,407,666
โอนขาดทุนจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน

จากการตดัรายการของเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  10.1 - - - - (8,421)         - - - -8,421

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - - 16,967 74,748                     - 74,748                91,715
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 120,000 297,190 12,000 424,586 3,662,399 1,017,064 (42,279)                   974,785 5,490,960

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หุ้นสามัญ

ก าไรสะสม
ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร

บริษทั  ไทยวาโก้  จ ากดั  (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วย : พนับาท

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 33,133        (29,583)       16,967        (9,893)         
รายการปรับปรุง:

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 5,111          (3,054)         3,988          (3,484)         
ค่าเส่ือมราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
   และอาคารและอุปกรณ์ 16,546        20,105        13,751 15,292
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,427          1,502          1,409 1,483
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,949          7,439          5,204 6,677
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์  20 (964)            (119)            (955)            (89)              
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12 (1,694)         3,465          - -
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 114             40               114             40               
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (9,803)         (5,497)         (9,803)         (5,497)         
กลบัรายการผลขาดทุนจากประมาณการสินคา้รับคืน (21,200)       (12,500)       (21,200)       (12,500)       
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,372          9,589          5,181          9,106          
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 4.2.2 (5)                (2,184)         - (2,184)         
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4.2.2 - 1,562          - 1,592          
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 16 11,634        12,270        9,650          9,965          
ดอกเบ้ียรับ (1,469)         (2,078)         (1,569)         (2,147)         
ดอกเบ้ียจ่าย 344             267             273             215             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 44,495        1,224          23,010        8,576          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิม) ลด

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 38,586        (200,878)     43,669        (220,204)     
สินคา้คงเหลือ 58,757        102,479      65,418        81,140        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,537          1,084          2,494          882             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (190)            (112)            18               (349)            

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ
2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิม (ลด)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 85,609        16,237        78,922        21,929        
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (4,456)         (3,820)         (3,783)         (3,685)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,500)         10,570        (2,814)         10,383        
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 16 (106)            (2,054)         (106)            (1,929)         
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 221,732      (75,270)       206,828      (103,257)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (11,734)       123,508      (434)            154,056      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน - 45,000        - 45,000        
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี 50,000        4,031          50,000        4,030          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - (1,000)         - (1,000)         
เงินสดรับจากการปิดกิจการของเงินลงทุนในตราสารทุน 6,071          - 6,071          -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (2,500)         - (2,500)         
เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินลดลง - 1,500          - -
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 3,032          229             1,473          199             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4.2.1 (11,335)       (6,297)         (11,300)       (6,213)         

เงินสดรับจากเงินปันผล 1,872          4,891          1,872          4,891          
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 2,142          5,806          2,199          5,918          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 40,048        175,168      49,881        204,381      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.3 (5,586)         (6,373)         (4,795)         (5,527)         
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (5,586)         (6,373)         (4,795)         (5,527)         

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (114)            (40)              (114)            (40)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 256,080      93,485        251,800      95,557        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 286,552      99,332        275,345      81,623        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 4.1 542,632      192,817      527,145      177,180      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พนับาท



 

 

บริษทั ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม  2565 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัท ไทยวาโก้ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                     
และบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือการผลิตและ
จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้ นในสตรี โดยท่ีตั้ งของบริษัทและบริษัทย่อย 
มีดงัต่อไปน้ี 

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

กรุงเทพมหานคร 10120 

  
บริษัทย่อยทางตรง  

บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั 173/2 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขาภิบาล 8 
 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
  บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั 121, 121/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทรี 
 อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 
  บริษทั วาโกล้ าพนู จ ากดั 99, 99/4 หมู่ท่ี 5 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลป่าสกั 

 อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 51000 
  บริษทั โทรา 1010 จ ากดั 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร 10120 
  

บริษัทย่อยทางอ้อม   
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ ากดั 123, 123/1 หมู่ท่ี 5 ถนนสุวรรณศร ต าบลนนทรี 

 อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 25110 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ี
จึงอาจไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อย 
ไดด้ าเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและบริษัทย่อย  ในเดือนมีนาคม 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ไดข้ยายวงกวา้งข้ึน ทางบริษทัจึงด าเนินการมาตรการเชิงรุกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การปิดพื้นท่ี
อาคารโรงงานบางส่วนท่ีกรุงเทพ และหยุดท าการชัว่คราวตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 18 มีนาคม 
2565 ซ่ึงการปิดพื้นท่ีการท างานของบริษทัดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจะติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
เป็นแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
ซ่ึงน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปี ท่ีได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวในงบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดมี้
การตรวจสอบแลว้ 
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2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดับัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีไดรั้บการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
โดยบริษทัจะมีอ านาจควบคุมผูไ้ด้รับการลงทุนเม่ือ  

ก)  มีอ านาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุน 

ข)  มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และ    

ค)  มีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของผูล้งทุน  

โดยผูล้งทุนจะควบคุมผูไ้ดรั้บการลงทุนไดต่้อเม่ือเขา้เง่ือนไขทั้ง 3 ขอ้น้ี 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดแ้ก่ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564 
 อตัราการถือหุ้นร้อยละ  อตัราการถือหุ้นร้อยละ 

บริษัทย่อย    
บริษัทย่อยทางตรง    

บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั 99.96  99.96 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั 99.99  99.99 
บริษทั วาโกล้  าพูน จ ากดั 99.99  99.99 
บริษทั โทรา 1010 จ  ากดั 99.99  99.99 

    
บริษัทย่อยทางอ้อม    
(ถือหุ้นโดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากดั)    
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั 99.95  99.95 
    

บริษัทร่วม    
บริษทั ภทัยา เมียนมาร์ จ  ากดั 20.00  20.00 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้ จ  ากดั 40.00  40.00 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั 40.00  40.00 
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2.6 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึน
จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็น
ภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดกันหรือมีการตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกันให้ใช ้
งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ และข้อก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกับการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบ้ียอ้างอิง ระยะท่ี 2 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

4. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564         

เงินสด 766  743  580  482 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 541,866  192,074  526,565  176,698 

 542,632  192,817  527,145  177,180 
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
4.2.1 ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,782  3,934  1,782  3,934 

บวก  ค่าซ้ือระหวา่งงวด 10,119  3,358  10,084  3,265 
หกั  เงินสดจ่ายระหวา่งงวด (11,335)  (6,297)  (11,300)  (6,213) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 566  995  566  986 

4.2.2  รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 5  2,184  -  2,184 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรม        
 ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน -  (1,562)  -  (1,592) 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน        
เบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 93,285  48,166  93,435  46,666 

การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
เป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (50,000)  50,000  (50,000)  50,000 
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4.3 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

        
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 43,049  36,334  37,939  32,087 
รายการกระแสเงนิสด        
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,955  (755)  1,850  (755) 
จ่ายช าระคืน (5,586)  (6,373)  (4,795)  (5,527) 

รวมรายการกระแสเงนิสด (3,631)  (7,128)  (2,945)  (6,282) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วนัที ่31 มนีาคม 39,418  29,206  34,994  25,805 

บริษทัไม่มีรายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสดส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินระหวา่งงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 

4.4  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืชนิดท่ีไม่มี
หลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,573.03  1,573.03  1,477.30  1,477.30 

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินดังกล่าวก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ียต่อปีเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 489,033  502,408  575,557  593,738 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 33,087  77,918  27,542  71,833 

รวมลูกหน้ีการคา้ 522,120  580,326  603,099  665,571 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 8,453  8,660  8,574  8,788 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 192  491  192  491 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,596  7,451  16,903  7,001 
เงินทดรองจ่าย 8,660  447  8,604  399 
รายไดค้า้งรับ 9,480  825  9,465  325 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 609  1,238  609  1,238 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 45,990  19,112  44,347  18,242 
 568,110  599,438  647,446  683,813 

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ี ดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 454,273  527,588  524,271  597,072 
เกินก าหนดช าระ        

ภายใน 3 เดือน 67,095  51,675  78,814  68,473 
ระหวา่ง 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4  90  1  18 
ระหวา่ง 6 เดือน ถึง 12 เดือน 519  973  13  8 
มากกวา่ 12 เดือน 229  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้  522,120  580,326  603,099  665,571 
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5.2 ลูกหน้ีการคา้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ซ่ึงผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับลูกหน้ีการค้าได้ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งส ารอง
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์ 
ฐานะการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
ทั่วไปของอุตสาหกรรมท่ีลูกหน้ีด าเนินงานอยู่ และการประเมินทิศทางทั้ งในปัจจุบันและ 
ในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับ
ลูกหน้ีทุกรายการท่ีค้างช าระเกินกว่า 12 เดือนเน่ืองจากประสบการณ์ในอดีตได้บ่งช้ีว่าลูกหน้ี
เหล่าน้ีจะไม่สามารถเรียกช าระได ้

6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - บริษทัอ่ืน 26,530  26,530 

บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริษทัอื่นเป็นเงินให้กูย้ ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินประเภทเม่ือทวงถาม 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั 
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7. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
สินคา้ส าเร็จรูป 599,961  675,970  599,309  675,385 
สินคา้ส าเร็จรูประหวา่งทาง 4,204  4,769  4,204  4,769 
สินคา้ระหวา่งผลิต 112,849  106,138  81,814  68,755 
วตัถุดิบ 322,168  312,845  232,538  235,938 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 16,757  19,739  16,450  19,459 
รวมสินคา้คงเหลือ 1,055,939  1,119,461  934,315  1,004,306 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (2,833)  (2,226)  (2,833)  (2,226) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,053,106  1,117,235  931,482  1,002,080 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบญัชีตน้ทุนขายในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 620.58  574.23  707.69  640.39 
- ค่าใชจ่้ายจากรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 

 และสินคา้เคล่ือนไหวชา้ 
 

0.61 
  

0.21 
  

0.61 
  

0.21 
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8. สิทธิในการรับคืนสินค้า 
สิทธิในการรับคืนสินคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
   31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
   2565  2564 

สิทธิในการรับคืนสินคา้   64,700  99,500 

สิทธิในการรับคืนสินค้าแสดงถึงสิทธิของบริษัทในการรับคืนสินค้าจากลูกค้าเม่ือลูกค้ามาใช้สิทธิ  
ส่งคืนสินค้าภายใตน้โยบายคืนสินค้าของบริษทั บริษทัประมาณการปริมาณท่ีคาดว่าจะมีการรับคืน 
เป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนัจากประสบการณ์ในอดีตดว้ยวธีิมูลค่าท่ีคาดหวงั 

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย        
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 20,000  70,000  20,000  70,000 

ลูกหน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 934  500  934  500 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ย        
 มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหน้ี 89,434  78,080  -  - 

 110,368  148,580  20,934  70,500 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร 
หรือขาดทุนมีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอ่ืนทีว่ดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

       

ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 89,235  77,929  89,434  78,080 
        

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 20,000  70,000  20,000  70,000 

        
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

        
สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

       

ตราสารหนี ้        
- หุน้กู ้ 20,000  70,000  20,000  70,000 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,630,481  2,551,549  2,621,631  2,542,549 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 85,000  85,000  85,000  85,000 

 2,715,481  2,636,549  2,706,631  2,627,549 

10.1 รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ตราสารทุน        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน        

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2) 1,204,514  1,218,866  1,985,570  1,903,433 
- กิจการอ่ืน 155,862  155,863  644,911  648,116 

รวม 1,360,376  1,374,729  2,630,481  2,551,549 
        

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
ตราสารหนี ้        
หุ้นกู ้ 85,000  85,000  85,000  85,000 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่กิจการก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย        
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ตราสารทุน        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน        
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2) 1,194,689  1,209,041  1,976,720  1,894,433 
- กิจการอ่ืน 155,612  155,613  644,911  648,116 

รวม  1,350,301  1,364,654  2,621,631  2,542,549 
        

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
ตราสารหนี ้        

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

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดท้  าการตดัรายการเงินลงทุนและรับคืนเงินทุนของ
บริษทั วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เน่ืองจากบริษัทช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมจ านวน 14.99 ลา้นบาท และรับรู้ขาดทุนจากตดัรายการเงินลงทุนดงักล่าวสุทธิจาก
ภาษีเขา้ก าไรสะสมโดยตรงจ านวน 8.42 ลา้นบาท 
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10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 
หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  
ช่ือบริษทั ประเภท ลกัษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม  

 กจิการ ความสัมพนัธ์   ร้อยละ        ร้อยละ         
   ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  
   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม  
   2565 2564 2565 2564 2565  2564  2565  2564 2565 2564 2565  2564  2565  2564  

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน                        
บริษทั ทีพีซีเอส จ ากดั  (มหาชน) ธุรกิจส่ิงทอ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 108,000 108,000 17.04 17.04 60,659  60,659  412,134  285,182 17.04 17.04 60,659  60,659  412,134  285,182  
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 290,634 290,634 3.92 3.92 144,640  144,640  336,214  341,912 3.82 3.82 134,815  134,815  327,364  332,912  
บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง การลงทุน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                      

จ ากดั (มหาชน)   571,891 571,891 0.69 0.69 80,351  80,351  248,198  258,047 0.69 0.69 80,351  80,351  248,198  258,047  
บริษทั ธนูลกัษณ์  จ  ากดั (มหาชน) ผลิตเส้ือผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809  27,809  16,800  16,900 0.83 0.83 27,809  27,809  16,800  16,900  
บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 330,000 330,000 0.30 0.30 55,834  55,834  69,000  63,500 1.30 1.30 55,834  55,834  69,000  63,500  
บริษทั ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี ตวัแทนและ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจโฆษณา ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 78,700 78,700 0.08 0.08 400  400  1,071  1,140 0.08 0.08 400  400  1,071  1,140  
บริษทั ซนัเวนด้ิง เทคโนโลย ีจ  ากดั คา้ปลีก ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

(มหาชน)  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 700,000 700,000 3.57 3.57 25,000  25,000  114,000  138,750 3.57 3.57 25,000  25,000  114,000  138,750  
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ)์  ธุรกิจฟอกยอ้ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

จ ากดั  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 324,000 324,000 18.72 18.72 68,855  68,855  27,040  27,040 18.72 18.72 68,855  68,855  27,040  27,040  
บริษทั วนี อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั ธุรกิจขายตรง ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 - 30,000 - 17.90 -  14,352  -  6,007 - 17.90 -  14,352  -  6,007  
บริษทั ราชาอูชิโน จ  ากดั ผลิตผา้ขนหนู ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 121,500 121,500 4.47 4.47 4,660  4,660  5,420  4,500 4.47 4.47 4,660  4,660  5,420  4,500  
บริษทั แชมป์เอช จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 40,000 40,000 10.00 10.00 4,000  4,000  9,160  9,160 10.00 10.00 4,000  4,000  9,160  9,160  
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 5,000 5,000 5.00 5.00 100  100  -  - 5.00 5.00 100  100  -  -  
บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์ ผลิตเสน้ใยสแปน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

จ ากดั เด็กซ ์ ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00 27,000  27,000  94,232  94,232 2.00 2.00 27,000  27,000  94,232  94,232  
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั  (ประเทศไทย)  จดัจ  าหน่ายสินคา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

จ ากดั มอร์แกน ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 40,000 40,000 12.00 12.00 4,800  4,800  -  - 12.00 12.00 4,800  4,800  -  -  
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10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี (ต่อ) (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 
                                                     หน่วย : พนับาท 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

ช่ือบริษทั ประเภท ลกัษณะ ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายุตธิรรม  

 กจิการ ความสัมพนัธ์   ร้อยละ        ร้อยละ         

   ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  

   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม  

   2565 2564 2565 2564 2565  2564  2565  2564 2565 2564 2565  2564  2565  2564  

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)                        
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล ตวัแทนขาย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       

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

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

จ ากดั  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 20,000 20,000 7.14 7.14 1,429  1,429  4,365  4,322 7.14 7.14 1,429  1,429  4,365  4,322  
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จ  ากดั สถาบนัสอนการออกแบบ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 25,000 25,000 8.00 8.00 1,930  1,930  1,522  1,443 8.00 8.00 1,930  1,930  1,522  1,443  
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตจกัรเยบ็ผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 97,400 97,400 7.73 7.73 19,254  19,254  36,909  36,909 7.73 7.73 19,254  19,254  36,909  36,909  
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ  ากดั ป่ันดา้ยและทอผา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 621,463 621,463 16.23 16.23 119,892  119,892  219,675  218,999 16.23 16.23 119,892  119,892  219,675  218,999  
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ  ากดั ผลิตและส่งออกถุงเทา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 161,780 161,780 15.14 15.14 24,600  24,600  14,462  14,462 15.14 15.14 24,600  24,600  14,462  14,462  
บริษทั ฟูจิกซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  จ าหน่ายดา้ยเยบ็ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 100,000 100,000 5.00 5.00 2,110  2,110  2,054  2,103 5.00 5.00 2,110  2,110  2,054  2,103  
บริษทั เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ  ากดั ผลิตวตัถุดิบชุดชั้นในสตรี ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 1,000,000 1,000,000 19.00 19.00 130,000  130,000  37,069  39,216 19.00 19.00 130,000  130,000  37,069  39,216  
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ  ากดั ผลิตวตัถุดิบชุดชั้นในสตรี ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 300,000 300,000 19.00 19.00 57,000  57,000  31,361  35,038 19.00 19.00 57,000  57,000  31,361  35,038  
บริษทั สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั                       
  ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 10 2,750,000 2,750,000 10.00 10.00 275,000  275,000  275,000  275,000 10.00 10.00 275,000  275,000  275,000  275,000  
บริษทั สหเอเซีย แปซิฟิค จ  ากดั การเช่าและด าเนินการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่                      
 เก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ เป็นญาติสนิทของกรรมการ 100,268 100,268 18.50 18.50 19,709  19,709  20,405  19,997 18.50 18.50 19,709  19,709  20,405  19,997  
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั ใหบ้ริการออกแบบและ มีกรรมการร่วมกนั                      
 ตกแต่งภายในและธุรกิจ

โฆษณา 
 16,000 16,000 7.69 7.69 1,019  1,019  1,616  1,710 7.69 7.69 1,019  1,019  1,616  1,710  

บริษทั รอยลั การ์เมนท ์จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป มีกรรมการร่วมกนั 1,000 1,000 9.00 9.00 388  388  256  257 9.00 9.00 388  388  256  257  
       1,204,514  1,218,866  1,985,570  1,903,433   1,194,689  1,209,041  1,976,720  1,894,433  
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว  วธีิราคาทุน 
  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565 2564  2565  2564 

บริษทัย่อย        
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 20,000 20,000  22,052  22,052 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษทั วาโกล้  าพนู จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 50,000 50,000  49,999  49,999 
บริษทั โทรา 1010 จ  ากดั จ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป 30,000 30,000  29,999  29,999 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     152,049  152,049 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ทุนช าระแล้ว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565 2564 2565  2564  2565  2564 

บริษัทร่วม           
บริษทั ภทัยา เมียนมาร์ จ  ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป        25,424 25,424 5,397  5,527  5,085  5,085 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 132,400 132,400 29,829  29,266  52,961  52,961 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 30,000 30,000 112,794  111,493  124,464  124,464 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    148,020  146,286  182,510  182,510 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    -  -  (23,000)  (23,000) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ    148,020  146,286  159,510  159,510 

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

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดร่้วมลงทุนกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในการจดัตั้งบริษทัช่ือ “บริษทั เมียนมาร์ 
วาโก ้จ  ากดั” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ านวน 40,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 52.96 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าว
จ านวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  
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เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั จ  านวน 1,200,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 103.72 บาท หรือคิดเป็นจ านวน 124.46 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 40  
ของทุนจดทะเบียน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัรับรู้การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง จ านวน 23 ลา้นบาท 
โดยผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีก่อน 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 2565  2564 

สินทรัพยร์วม 830.36  801.74 
หน้ีสินรวม (351.54)  (325.25) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 478.82  476.49  

หน่วย : ล้านบาท 
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัที่ 31 มีนาคม 
     2565  2564 

รายไดร้วม     117.18  80.90 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด     3.91  (8.70) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม        
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย     1.69  (3.47) 

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
  อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 วนัครบ (ร้อยละต่อปี)    
 ก าหนดช าระ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565 2564 2565  2564 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กูย้ืม 
ท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 120,281  100,625  208,015  182,633 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 122,406  94,356  89,348  69,506 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 242,687  194,981  297,363  252,139 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 21,074  19,495  20,884  19,291 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 31,114  18,901  25,840  15,569 
โบนสัคา้งจ่าย 16,906  -  13,798  - 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 47,926  36,937  47,926  36,937 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,875  43,712  36,206  41,886 
รายไดรั้บล่วงหนา้  3,781  5,521  3,781  5,521 
เงินประกนัรับล่วงหนา้ 2,111  2,082  1,735  1,706 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 161,787  126,648  150,170  120,910 
 404,474  321,629  447,533  373,049 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าส าหรับเคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า โดยหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 39,418  43,049  34,994  37,938 
หกั ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่ารอตดับญัชี (1,467)  (1,453)  (1,199)  (1,295) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  37,951  41,596  33,795  36,643 
        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า        
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 18,771  20,487  16,143  17,430 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 19,180  21,109  17,652  19,213 
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16. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน และตามระเบียบการเกษียณอายุพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ 
ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
 31 มนีาคม 

2565 
 31 ธันวาคม 

2564 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 49,343  49,448  38,621  38,726 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 509,654  498,021  404,666  395,017 

รวม 558,997  547,469  443,287  433,743 

จ านวนท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,564  10,217  7,928  8,267 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,070  2,053  1,722  1,698 

 11,634  12,270  9,650  9,965 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 547,469  572,371  433,743  449,851 
บวก  ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,564  10,217  7,928  8,267 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,070  2,053  1,722  1,698 
หกั ผลประโยชนท่ี์จ่าย (106)  (2,054)  (106)  (1,929) 

ประมาณการหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน ์        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 558,997  582,587  443,287  457,887 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 
อตัราคิดลด (ต่อปี) ร้อยละ 1.31 - 2.56  ร้อยละ 1.29 - 1.54  ร้อยละ 2.22  ร้อยละ 1.51 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี) ร้อยละ 3 - 5  ร้อยละ 2.50 - 5.00  ร้อยละ 4  ร้อยละ 2.50 - 5.00 
สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ        
 (ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) (ต่อปี)        

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

อตัรามรณะ ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 

 ตารางมรณะไทย 
ปี 2560 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 2565 2564 2565 2564 
อตัราคดิลด     
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 46.60 46.60 38.12 38.12 
อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (40.81) (40.81) (33.21) (33.21) 

     อตัราการเตบิโตของเงนิเดือน     
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (45.14) (45.14) (36.84) (36.84) 
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 50.59 50.59 41.50 41.50 

     อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน     
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 1.12 1.12 0.79 0.79 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (1.02) (1.02) (0.72) (0.72) 
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17. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564                 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
รายการสินคา้ฝากขาย 3,080  2,800  3,080  2,800 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 183  190  183  190 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,189  19,189  23,789  23,789 
ประมาณการสินคา้รับคืน  9,620  13,860  9,620  13,860 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 97,136  94,912  78,375  76,466 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 133,107  136,286  99,799  101,880 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน        
    ในต่างประเทศ -  7  -  - 
 262,315  267,244  214,846  218,985 

        
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        
    ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (40)  (30)  -  - 
ก าไรจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        
    ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (254,021)  (235,364)  (254,266)  (235,579) 

    หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (109)  (123)  (87)  (98) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน        
    ในต่างประเทศ (1)  -  -  - 

 (254,171)  (235,517)  (254,353)  (235,677) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 8,144  31,727  (39,507)  (16,692) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้   ณ วนัที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน   31 มนีาคม 
 2565  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน   2565 
  (ดูหมายเหตุข้อ 21)     
         
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         
รายการสินคา้ฝากขาย 2,800  280  -   3,080 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 190  (7)  -   183 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,189  -  -   19,189 
ประมาณการสินคา้รับคืน 13,860  (4,240)  -   9,620 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 94,912  2,224  -   97,136 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 136,286  (3,179)  -   133,107 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงิน         

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 7  -  (7)   - 
 267,244  (4,922)  (7)   262,315 

         
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน         

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (30)  (10)  -   (40) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน         

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (235,364)  -  (18,657)   (254,021) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (123)  14  -   (109) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงิน         

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ -  -  (1)   (1) 
 (235,517)  4  (18,658)   (254,171) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 31,727  (4,918)  (18,665)   8,144 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  31 มนีาคม 
 2564  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2564 
   (ดูหมายเหตุข้อ 21)     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
รายการสินคา้ฝากขาย 2,752  (41)  -  2,711 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 234  41  -  275 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  19,209 
ประมาณการสินคา้รับคืน 25,460  (2,500)  -  22,960 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 93,555  3,487  -  97,042 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 113,827  1,693  -  115,520 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงิน        

จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 4  -  2  6 
 255,041  2,680  2  257,723 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (333)  309  -  (24) 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (212,074)  -  (9,635)  (221,709) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (132)  17  -  (115) 
 (212,539)  326  (9,635)  (221,848) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 42,502  3,006  (9,633)  35,875 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  31 มนีาคม 
 2565   หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2565 
  (ดูหมายเหตุข้อ 21)    

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
รายการสินคา้ฝากขาย 2,800  280  -  3,080 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 190  (7)  -  183 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 23,789  -  -  23,789 
ประมาณการสินคา้รับคืน 13,860  (4,240)  -  9,620 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 76,466  1,909  -  78,375 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 101,880  (2,081)  -  99,799 

 218,985  (4,139)  -  214,846 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (235,579)  -  (18,687)  (254,266) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (98)  11  -  (87) 
 (235,677)  11  (18,687)  (254,353) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (16,692)  (4,128)  (18,687)  (39,507) 
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หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  รายการทีรั่บรู้  รายการทีรั่บรู้  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไรขาดทุน  31 มนีาคม 
 2564  หรือขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2564 
   (ดูหมายเหตุข้อ 21)     
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
รายการสินคา้ฝากขาย 2,752  (41)  -  2,711 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป 234  41  -  275 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 19,209  -  -  19,209 
ประมาณการสินคา้รับคืน 25,460  (2,500)  -  22,960 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 77,011  3,382  -  80,393 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 83,351  2,267  -  85,618 

 208,017  3,149  -  211,166 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน (319)  319  -  - 
ก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        

ท่ีรับรู้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (212,530)  -  (9,333)  (221,863) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (115)  16  -  (99) 
 (212,964)  335  (9,333)  (221,962) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (4,947)  3,484  (9,333)  (10,796) 

18. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 943,594  833,154  999,682  897,623 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,905  5,080  402  493 

 948,499  838,234  1,000,084  898,116 
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19. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนขายสินคา้ 620,580  574,228  707,687  640,389 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,261  4,574  402  462 

 624,841  578,802  708,089  640,851 

20. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ดอกเบ้ียรับ 1,469  2,078  1,569  2,147 
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ 1,093  1,229  1,207  1,257 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 2,266  2,146  2,279  2,150 
ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 964  119  955  89 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 5  2,223  -  2,184 
รายไดอ่ื้น 9,052  6,993  8,621  7,652 

 14,849  14,788  14,631  15,479 
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21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  2564  2565  2564 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั (193)  48  140  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (4,918)  3,006  (4,128)  3,484 

รวม (5,111)  3,054  (3,988)  3,484 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละก าไรทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565  อตัราภาษี  2564 อตัราภาษี  2565 อตัราภาษี  2564 อตัราภาษี 
   ร้อยละ   ร้อยละ   ร้อยละ   ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 38,244    (32,637)   20,955   (13,377)  

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้             
   ตามอตัราภาษีเงินได ้ (7,649)  (20)  6,527 20  (4,191) (20)  2,675 20 
ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี             
   แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 2,538  7  (3,473) (11)  203 1  809 6 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (5,111)  (13)  3,054 9  (3,988) (19)  3,484 26 
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22. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัซ้ือสินคา้จากบริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ้ือและขายวตัถุดิบ
ส่วนใหญ่กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และให้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของ
รายการดงักล่าวตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือที่ส าคญัระหว่างบริษทักับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
  2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้า         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 347  401  346  401 

บริษทั วาโก ้ไชน่า จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั        

 ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 6  8  6  8 

Wacoal EMEA Ltd. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั        

 ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 13  9  13  9 

วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้        

 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 56  20  56  20 

วาโก ้อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้ใหญ่ 28  42  28  42 

บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ ากดั บริษทัร่วม 14  8  14  8 

บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 10  6  10  6 

บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  39  40 

บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  22  22 

บริษทั วาโกล้ าพูน จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  14  13 

บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  13  17 

อ่ืนๆ  15  8  15  8 

รวมลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5)  489  502  576  594 

         

ลูกหนีอ่ื้น (ดูหมายเหตุขอ้ 5)         

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั        

 ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 9  9  9  9 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

  2565  2564  2565  2564 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2)        

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้         
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน         
เบด็เสร็จอ่ืน  1,986  1,903  1,977  1,894 

         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน          

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 44  44  44  44 
         

เจ้าหน้ีการค้า         
บริษทั ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        

      ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 2  2  1  1 
บริษทั เอ เทค เทก็ซ์ไทล ์จ ากดั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 31  14  20  10 
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        

 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 32  17  22  8 
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 3  2  3  1 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 9  23  9  23 
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 11  19  11  19 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้ จ  ากดั บริษทัร่วม 18  14  18  14 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 10  5  10  5 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  35  32 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  24  27 
บริษทั วาโกล้ าพูน จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  26  17 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  25  22 
อ่ืนๆ  4  5  4  4 

รวมเจา้หน้ีการคา้  (ดูหมายเหตุขอ้ 14)  120  101  208  183 
         

เจ้าหน้ีอ่ืน         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 14  18  14  18 
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั -  1  -  1 
อ่ืนๆ  7  -  7  - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 14)  21  19  21  19 
         

ค่าลิขสิทธ์ิค้างจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 14)         
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 48  37  48  37 
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รายการค้าท่ีส าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565  2564  2565  2564 

ขายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 481  435  481  435 
ฟิลิปปินส์ วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 6  -  6  - 
บริษทั วาโก ้ไชน่า จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 13  16  13  16 
Wacoal EMEA Ltd. ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 18  2  18  2 
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 3  3  3  3 
บริษทั เบสท ์แฟคตอร่ี เอาทเ์ล็ท จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 3  1  3  1 
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 147  132  147  132 
วาโก ้อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นใหญ่ 57  65  57  65 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ ากดั บริษทัร่วม 16  3  16  3 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 10  2  10  2 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  20  16 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  19  24 
บริษทั วาโกล้ าพูน จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  12  13 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  12  17 
อ่ืนๆ  11  11  11  10 

รวมขายวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  765  670  828  739 
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หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565  2564  2565  2564 

ซ้ือวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป         
บริษทั ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        

      ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 2  1  1  1 
บริษทั เอ เทค เทก็ซ์ไทล ์จ ากดั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 30  22  19  15 
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 40  26  27  12 
บริษทั วาโก ้อินเตอร์เนชัน่แนล ฮ่องกง จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 27  20  27  20 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 1  -  1  - 
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 5  3  4  2 
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        
 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 11  13  11  13 
บริษทั เมียนมาร์ วาโก ้จ ากดั บริษทัร่วม 26  11  26  11 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม 18  6  18  6 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  76  72 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  42  39 
บริษทั วาโกล้ าพูน จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  41  41 
บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  45  41 
บริษทั โทรา 1010 จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  5  3 
อ่ืนๆ  4  8  3  8 

รวมซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป  164  110  346  284 
         

รายได้รับจ้างท าของและค่าเช่ารับ         
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 2  2  -  - 
บริษทั ไทยกุลแซ่ จ ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        
 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 -  1  -  - 
บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1  1 
อ่ืนๆ  1  -  -  - 

รวมรายไดรั้บจา้งท าของและค่าเช่ารับ  3  3  1  1 
         

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย         
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั        

 ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 43  47  43  47 
         

ค่าจ้างท าของและค่าเช่าจ่าย         
บริษทั รอยลั การ์เมนท ์จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 4  3  4  3 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั บริษทัร่วม -  1  -  1 
อ่ืนๆ  1  1  1  - 

รวมค่าจา้งท าของและค่าเช่าจ่าย  5  5  5  4 
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    หน่วย : ล้านบาท 
 ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2565  2564  2565  2564 

ค่าลิขสิทธ์ิ         
วาโก ้คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้น        

 ล าดบัสูงสุดของบริษทั 11  10  11  10 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น  12  10  9  7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  -  1  -  1 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  12  11  9  8 

บริษทัและบริษทัยอ่ยขายสินคา้ส าเร็จรูปให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ี
คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป  

บริษทัขายวตัถุดิบให้กบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาทุนบวกดว้ยก าไรตามท่ีไดต้กลงกนั
ในอตัราร้อยละ 1 ถึง 2 

บริษทัซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีซ้ือจาก
ผูข้ายทัว่ไป 

บริษทัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยค านวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 23)  

บริษทัจ่ายค่าบริการอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

23. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2542 บริษทัไดท้  าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกบับริษทั วาโก ้
คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นล าดบัสูงสุดของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) เพื่อใช้
เคร่ืองหมายการคา้และรับความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตส าหรับผลิตภณัฑต์ามท่ีระบุในสัญญา โดยบริษทั
ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในอตัราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว บริษทัได้มีการต่อสัญญา
ดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้และภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 2565 2564 2565 2564 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัให ้     
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52.33 50.48 52.33 50.48 

การใหธ้นาคารค ้าประกนัแทนบริษทั 14.31 15.49 13.49 14.67 
ภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการปรับปรุงอาคาร 15.90 2.81 15.90 2.81 

25. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 
ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยคือ การผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัคือ 
ชุดชั้ นในสตรี ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซ่ึงมีทั้ งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้ งน้ีบริษัท
พิจารณาขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้มูลรายได้ ก าไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษทัย่อย และรายการกระทบยอดระหว่าง
ผลรวมของก าไรขาดทุนตามส่วนงานกบัก าไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงนิรวม   
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการตามส่วนงาน 678.24  603.82  270.26  234.41  948.50  838.23 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 33.37  (33.93)  (21.47)  (13.94)  11.90  (47.87) 
เงินปันผลรับ         9.80  5.50 
รายไดอ่ื้น         14.85  14.79 
ค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีไม่ไดปั้นส่วน         -  (1.59) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         1.69  (3.47) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้         38.24  (32.64) 



 
- 35 - 

 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดเ้ปิดเผยสินทรัพยร์วม          
ของส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากสินทรัพยร์วมดงักล่าวถูกใชร่้วมกนัส าหรับทุกส่วนงาน 
จึงไม่สามารถแยกแสดงต่างหากได ้

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และใหบ้ริการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการ 2 ราย ซ่ึงมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 628 ลา้นบาท และ 567 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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26. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 
 

รายการ 
ช่ือบริษัท 

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

โครงการที ่2     
- บตัรส่งเสริม เลขท่ี 2876(2)/2555 - - - 
- วนัท่ีออกบตัร 14 ธ.ค. 2555 - - - 
- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ 1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564 - - - 
- ลดหยอ่นภาษีเงินไดร้้อยละ 50 ของอตัราปกติ 5 ปี - - - - 
- ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 - - - 
     
โครงการที ่3     
- บตัรส่งเสริม เลขท่ี - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วนัท่ีออกบตัร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 
- ลดหยอ่นภาษีเงินไดร้้อยละ 50 ของอตัราปกติ 5 ปี - 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 
- ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร - 20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 

ทั้งน้ีทั้งส่ีบริษทัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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27. นโยบายการบริหารความเส่ียงส าหรับสินทรัพย์และหนีสิ้นทีอ่ยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอยูใ่นรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทัและบริษทัย่อยจะน าเงินรับช าระ
หน้ีค่าขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใชจ่้ายและช าระหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนั 
 เง่ือนไขการรับ/ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการ จ่ายช าระ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
 (วนั) ดอลลาร์สหรัฐ เยน ยูโร บาท ดอลลาร์สหรัฐ เยน ยูโร บาท 
          

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 5 6,456 - 1,910 5 6,456 - 1,910 
ลูกหน้ีการคา้ 30 - 180 2,603 205,312 - 141,545 2,602 205,312 - 141,526 

  2,608 211,768 - 143,455 2,607 211,768 - 143,436 
เจา้หน้ีการคา้ 30 652 22,303 - 27,978 623 22,303 - 27,015 
          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 5 6,532 - 2,046 5 6,532 - 2,046 
ลูกหน้ีการคา้ 30 - 180 2,322 153,549 - 121,270 2,322 153,549 - 121,251 

  2,327 160,081 - 123,316 2,327 160,081 - 123,297 
เจา้หน้ีการคา้ 30 1,020 127,684 19 72,595 1,000 127,684 19 71,905 
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28. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
28.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการท่ี
ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัอาจมี
ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัโดยส่วนใหญ่คือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่เคยเกิดความเสียหายเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของ
ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบริษทัคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย ์ซ่ึงบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

28.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษทัในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ
จากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระส าคญัต่อบริษทั เน่ืองจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ของบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและบริษทัไม่มีรายการเงินกูย้มืท่ีมีสาระส าคญั 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี บริษทั
และบริษทัยอ่ยจึงพิจารณาวา่ไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญั  

28.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ             
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่บริษทัในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆไป 

บริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อลดความเส่ียง
จากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะไดรั้บ
หรือตอ้งจ่ายช าระ จ านวนเงินของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงเม่ือไดรั้บหรือตอ้งจ่าย
ช าระจะหกัลา้งกบัมูลค่าท่ีเปล่ียนไปของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 



 
- 39 - 

 

 

มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2565 

 จ านวนเงนิตามสัญญาไม่เกนิ 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 

 สกลุเงนิ จ านวนเงนิ บาท สินทรัพย์ 
พนับาท 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

- สญัญาซ้ือ   เยน  103,000 28,979 28,134 

- สญัญาซ้ือ   ดอลลาร์สหรัฐ       418 13,893 14,781 

- สญัญาขาย   ดอลลาร์สหรัฐ       1,098 36,111 35,666 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2564 

 จ านวนเงนิตามสัญญาไม่เกนิ 1 ปี มูลค่ายุติธรรม 

 สกลุเงนิ จ านวนเงนิ บาท สินทรัพย์ 
พนับาท 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

- สญัญาซ้ือ เยน 98,528 28,938 29,199 

- สญัญาซ้ือ ดอลลาร์สหรัฐ 240 8,091 8,152 

- สญัญาขาย ดอลลาร์สหรัฐ 1,196 39,768 39,545 

28.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
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28.4.1 รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

ล าดับที่ 
สินทรัพย์ทางการเงิน/ 
หน้ีสินทางการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ล าดับช้ันมูลค่า

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

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

1   สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สินทรัพย ์= 934
หน้ีสิน = 534 

สินทรัพย ์= 500
หน้ีสิน = 400 

สินทรัพย ์= 934
หน้ีสิน = 534 

สินทรัพย ์= 500
หน้ีสิน = 400 

ขอ้มูลระดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกต
ได้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึงคิดลดด้วย
อตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่าง ๆ 

2 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - ตราสารหน้ี  

89,434 78,080 - - ขอ้มูลระดบั 2 กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ย 
ของงวดบญัชี 

3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้ 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

1,480,296 1,391,514 1,471,446 1,382,514 ขอ้มูลระดบั 1 ราคาเสนอซ้ือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดบญัชี 

4 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการก าหนดให้ 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

1,150,185 1,160,034 1,150,185 1,160,034 ขอ้มูลระดบั 3 กระแสเงินสดคิดลดดว้ยตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด
บญัชี 

วธีิคิดลดเงินปันผล 

วธีิปรับปรุงมูลค่าหุ้นทางบญัชี 
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การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึน 
ท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จ  าเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ านวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาด
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใช้ขอ้สมมติฐานทางการตลาดและ /หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกนั
อาจมีผลกระทบที่มีสาระส าคญัในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการ
และขอ้สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

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

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เงินปันผลจ่ายและการจดัสรรส ารองทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั วนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อตัราหุ้นละ จ านวนเงนิรวม 
  (บาท) (ล้านบาท) 

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 25 เม.ย. 2565 0.50 60.00 
บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี  จ  ากดั 4 เม.ย. 2565 20.00 10.00 

ส าหรับเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2565 เป็นการจดัสรรก าไรของปี 2564 

บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใน
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

บริษทั วาโกก้บินทร์บุรี จ  ากดั ไดมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและมีมติให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 
20 เมษายน 2565 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 บริษทั วาโกศ้รีราชา จ ากดั บริษทั วาโก้ล าพูน จ ากดั บริษทั โทรา 1010 จ ากดั 
และ บริษทั ภทัยากบินทร์บุรี จ  ากดั ไดมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และมีมติใหง้ดการจ่ายเงินปันผล 

30. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 


