


4.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
4.1	 การวิเคราะห์การด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ

4.1.1	 ภาพรวมของการด�าเนนิธรุกจิ		

    ประเทศไทยยังคงได้รบัผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้หลายกจิกรรมทางเศรษฐกจิถูก
จ�ากดัภายใต้มาตรการควบคมุการระบาดทีเ่ข้มงวด ก่อให้เกิดภาวะชะงักงันในการด�าเนินธุรกจิโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการ อย่างไร
กต็ามการเร่งฉดีวคัซนีเพือ่ป้องกนัโรค COVID-19 ให้กบัประชาชนในวงกว้าง การผ่อนคลายมาตรการควบคมุการระบาด ควบคู่ไปกบั
การเปิดประเทศต้อนรับนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2564 เตบิโตข้ึนจากปีท่ีผ่านมา มกีารส่งออก
และการลงทนุเพ่ิมขึน้

     ส�าหรบัตลาดชดุช้ันในสตรใีนปี 2564 ยงัคงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันกนัสงูอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในด้านคณุภาพของสินค้าและ
บรกิาร รปูแบบดไีซน์ ราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และกจิกรรมส่งเสรมิการขาย เพือ่ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของ
ผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่างสงูสดุให้แก่ลกูค้า ในขณะเดยีวกนัด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ท่ีแพร่ระบาดไปทัว่โลก
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขาย เพราะผู้บรโิภคลดกจิกรรมนอกบ้านลง ดังนัน้การเลอืกซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง Online จึงมี
ความส�าคญัมากขึน้ ซึง่บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจึงได้ให้ความส�าคญักบัการตลาด Online ทัง้
ในด้าน Social Media Marketing และ Online Marketing ซ่ึงมีแนวโน้มเตบิโตข้ึนทุกปี เพ่ือขยายโอกาสทางการตลาด 

     ในปี 2564 บริษทัฯ มรีายได้จากการขายสินค้าและการให้บรกิาร จ�านวนเงิน 3,243.78 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 9.73%  ขาดทนุ
สทุธ ิ144.44 ล้านบาท บาท ลดลง 54.13% และมสีนิทรัพย์รวม  6,459.23  ล้านบาท ลดลง 3.12% อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
-2.70% อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ -2.20% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยังมผีลกระทบกบัผลการด�าเนนิ
อย่างต่อเนือ่ง แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัให้ความส�าคญักบัการบรหิารเงนิสดในช่วงภาวะวกิฤต ตลอดจนมกีารทบทวนค่าใช้จ่ายและ
แผนการลงทนุต่างๆ เพือ่รักษาสภาพคล่องและสถานะการเงินของบริษทัฯ   

4.1.2	 ผลการด�าเนนิงาน	และความสามารถในการท�าก�าไร

4.1.2.1	 การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงาน	

								รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บรกิาร 
 ในปี 2564  บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายและการให้บริการ 3,243.78  ล้านบาท  ปีก่อนเท่ากับ  2,956.21  ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 287.57 ล้านบาท คดิเป็น  9.73%  โดยเป็นการขายในประเทศเพิม่ขึน้ 14.39% และขายต่างประเทศลดลง 0.26%

29 %
ต่างประเทศ

32 %
ต่างประเทศ

26 %
ต่างประเทศ

71 %
ในประเทศ

68 %
ในประเทศ

74 %
ในประเทศ

งบการเงินรวม

ขายในประเทศ

ขายต่างประเทศ

ยอดขายรวม

2,304.90

938.88

3,243.78

2,014.87

941.34

2,956.21

3,631.84

1,249.31

4,881.15

14.39

(0.26)

9.73

(44.52)

(24.65)

(39.44)

2564 2563 2562
%เพิ่ม	(ลดลง)

2564/2563 2563/2562

รายได้
จากการขาย

ปี	2562         

รายได้
จากการขาย

ปี	2563         

รายได้
จากการขาย

ปี	2564          

หน่วย	:	ล้านบาท



        ส�าหรับการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ ในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายชุดชั้นในสตรี 3,021.85 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.87% รายได้จากการขายชุดชั้นนอกสตรี 75.41 ล้านบาท ลดลง 24.67% รายได้จากการขายชุดเด็ก 
124.10 ล้านบาท ลดลง 32.17% และรายได้จากขายอื่นๆ 22.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.81%

								รายได้อืน่  
 ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 46.09 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 256.58 ล้านบาท ลดลง 210.49 ล้านบาท เท่ากับ 
82.04% ส่วนใหญ่เกิดจากก�าไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน 193.65 ล้านบาทในปี 2563

	 ต้นทนุขาย	   
 ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 2,253.91 ล้านบาท คิดเป็น 69.48% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ 
ลดลงจากปีก่อน 5.93% เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และค่าใช้จ่ายคงที่ด้านค่าแรงงานลดลงจึงท�าให้
อัตราส่วนต้นทุนเมื่อเทียบกับยอดขายลดลง

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้จากการขาย

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นนอกสตรี

ชุดเด็ก

อื่นๆ

ยอดขายรวม

เงินปันผลรับ

รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น

3,021.85

75.41

124.10

22.42
3,243.78

42.36

46.09

88.45

2,653.79

100.11

182.95

19.36
2,956.21

51.78

256.58

308.36

4,560.30

112.97

185.15

22.73
4,881.15

78.76

180.63

259.39

13.87

(24.67)

(32.17)

15.81
9.73

(18.19)

(82.04)

(71.32)

(41.81)

(11.38)

 (1.19)

(14.83)
(39.44)

(34.26)

 42.06

 18.88

2564

2564

2563

2563

2562

2562

%เพิ่ม	(ลดลง)

%เพิ่ม	(ลดลง)

2564/2563

2564/2563

2563/2562

2563/2562

4,881



หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสินค้า

  และการให้บริการ

ต้นทุนขาย

ก�าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

3,243.78

2,253.91

989.87

700.60

493.03

1,193.63

2,956.21

2,229.19

727.02

752.26

610.53

1,362.79

4,881.15

3,178.55

1,702.60

808.06

724.32

1,532.38

100.00

69.48

30.52

21.60

15.20

36.80

100.00

69.48

30.52

25.45

20.65

46.10

100.00 

65.12

34.88

16.55 

14.84

31.39

9.73

1.11

36.15

(6.87)

(19.25)

(12.41)

(39.44)

(29.87)

(57.30)

(6.91)

   (15.71)

   (15.71)

2564

2564

2563

2563

2562

2562

%

%

%

%

%

%

%เพิ่ม	(ลดลง)

%เพิ่ม	(ลดลง)

2564/2563

2564/2563

2563/2562

2563/2562

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ในปี 2564 บรษัิทฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 1,193.63 ล้านบาท ลดลง 169.16 ล้านบาท  คดิเป็น 12.41% 
จากสถานการณ์โควิดบริษัทฯ มีนโยบายควบคุมและลดค่าใช้จ่ายลง

        ก�าไร

 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 144.44 ล้านบาท ปีก่อนขาดทุนสุทธิเท่ากับ 314.88 ล้านบาท ลดลง 170.44 ล้านบาท 
เท่ากับ 54.13% โดยมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 1.20 บาท อัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวม -4.33% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
-2.70% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ -2.20%

 ในปีนี้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 12.22 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและ
สามารถรับช�าระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก�าหนดและจากการลดลงของสินค้าคงเหลือซึ่งเกิดจากการบริหารการผลิตและการบริหาร
สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน 

   ทางการเงินและภาษีเงินได้

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

ROE

ROA

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

บาท/หุ้น

%

%

%

989.87

(171.49)

(144.44)

(1.20)

(4.33)

(2.70)

(2.20)

727.02

(384.94)

(314.88)

(2.62)

(9.65)

(5.67)

(4.46)

1,702.60

381.90

336.08

2.80

6.54

5.81

4.56

36.15

(55.45)

(54.13)

(54.20)

(55.13)

(52.38)

(50.67)

(57.30)

(200.80)

(193.69)

(193.57)       

(247.55)

(197.59)

(197.81)

2564หน่วย 2563 2562 %เพิ่ม	(ลดลง)
2564/2563 2563/2562



4.1.2.2	 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ

 ณ สิ้นปี 2564  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน  6,459.23 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 208.11 ล้านบาท เท่ากับ 
3.12% โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.44%  
ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9.28% สินค้าคงเหลือ 17.30% สิทธิในการรับคืนสินค้า 1.54% สินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอื่น 2.30% สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 40.82% เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2.26% อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน 0.70% ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17.63%และอื่นๆ 3.73 %

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น		
 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2564 เท่ากับ -2.70%  ปีก่อนเท่ากับ -5.67%  เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม�่าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการ
ด�าเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้พจิารณาร่วมกบัสภาพคล่อง และการลงทนุต่างๆ โดยทีผ่่านมาบรษิทัฯ 
ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ด้วยการจ่ายเงนิปันผลตดิต่อกนัเป็นปีที ่48 นบัจากปี 2517 จนถงึปัจจบัุน และในปี 2564 บรษิทัฯ 
มขีาดทนุสทุธติามงบการเงนิรวม 144.44 ล้านบาท ขาดทุนสทุธิต่อหุน้ 1.20 บาท และขาดทุนสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการ 
141.69 ล้านบาท ขาดทนุสทุธต่ิอหุน้ 1.18 บาท และเม่ือวนัที ่ 2 มนีาคม 2565 บริษทัฯ ได้มมีตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังที ่3/2565 เสนอขออนมุติัต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
60 ล้านบาท และมกี�าหนดจ่ายในวนัที ่24 พฤษภาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

จ�านวนหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบก�าไรสุทธิ (Payout Ratio)

ล้านบาท

ล้านหุ้น

บาท / หุ้น

บาท / หุ้น

ล้านบาท

%

(141.69)

120.00

(1.18)

0.50

60.00

N/A

(178.96)

120.00

(1.49)

0.50

60.00

N/A

368.26

120.00

3.07

1.90

228.00

61.91

2564หน่วย 2563 2562

บาท

      หมายเหตุ	:		* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ  0.50  บาท และน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
                    ผู้ถือหุ้นซึ่งก�าหนดให้มีข้ึนในวันที่ 25 เมษายน 2565

เงนิปันผลต่อหุน้



หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

     และเงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

สินค้าคงเหลือ

สิทธิในการรับคืนสินค้า

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท

     เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

286.55

599.44

26.53

1,117.24

99.50

148.58

52.50

-

2,330.34

-

2,636.55

146.29

-

45.22

1,138.75

45.38

116.70

4,128.89

6,459.23

99.33

483.01

51.53

1,470.66

176.50

348.50

53.41

-

2,682.94

-

2,394.93

161.44

-

76.79

1,168.73

41.77

140.74

3,984.40

6,667.34

740.16

844.66

21.53

1,410.76

120.40

-

27.35

430.91

3,595.77

1,386.73

-

180.38

880.85

80.06

1,211.30

-

132.96

3,872.28

7,468.05

188.48

24.11

(48.52)

(24.03)

(43.63)

(57.37)

(1.70)

-

(13.14)

-

10.09

(9.38)

-

(41.11)

(2.57)

8.64

(17.07)

3.63

(3.12)

2564 2563 2562
%เพิ่ม	(ลดลง)

2564/2563 2563/2562

(86.58)

(42.82)

139.34

4.25

46.59

-

95.28

(100.00)

(25.39)

(100.00)

-

(10.50)

(100.00)

(4.08)

(3.51)

-

5.85

2.90

(10.72)

 สินทรัพย์หมุนเวียน  
 ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,330.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 352.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จ�านวน 286.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 187.22 ล้านบาท 
  เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ

 •	 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จ�านวน 148.58 ล้านบาท ลดลง 199.92 ล้านบาท เนื่องจากเงินฝากประจ�าที ่
   ครบก�าหนดและน�ามาเป็นฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการด�าเนินงาน

 • ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ จ�านวน 599.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 116.43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 
  มีรายได้จากการขายเพิ่มข้ึน 

 •	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น จ�านวน 26.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25 ล้านบาท เนื่องจากรับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วน

 • สินค้าคงเหลือ จ�านวน 1,117.24 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 353.42 ล้านบาท เกิดจากบริหารการผลิตสินค้าให ้
   สอดคล้องกับยอดขายสินค้า

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
 ณ สิ้นปี 2564  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,128.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก 
บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญ 236.20 ล้านบาท และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

 • สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น จ�านวน 2,636.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 241.62 ล้านบาท ส่วนใหญ่บริษัทฯ 
  ลงทุนในหุ้นสามัญ 236.20 ล้านบาทและมีก�าไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น



หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินรวม

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

577.68

519.13

1,096.81

5,362.42

44.69

777.21

541.48

1,318.69

5,348.65

44.57

1,007.48

702.16

1,709.64

5,758.41

47.99

(25.67)

(4.13)

(16.83)

(0.26)

(0.27)

2564 2563 2562
%เพิ่ม	(ลดลง)

2564/2563 2563/2562

(22.86)

(22.88)

(22.87)

(7.12)

(7.13)

	 	 •	เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�านวน 146.29 ล้านบาท ลดลง 15.15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลขาดทุนสุทธิ

	 	 •	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  จ�านวน 45.22 ล้านบาท  ลดลง 31.57 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคา 
         และมีการโอนกลับไปเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน 

	 	 •	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ ์จ�านวน 1,138.75  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29.98 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ม ี
         การตัดค่าเสื่อมราคา 76.80 ล้านบาท จ�าหน่ายทรัพย์สิน 0.52 ล้านบาท โอนกลับมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
          ลงทุน 31.16 ล้านบาท และปรับปรุงอาคาร คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่น 16.18 ล้านบาท

       หนี้สินรวม  
  ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,096.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 221.88 ล้านบาท เท่ากับ 16.83% ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 75.30 ล้านบาท และประมาณการสินค้ารับคืนลดลง 135 ล้านบาท

     		 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,362.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.77 ล้านบาท เท่ากับ 0.26% เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานในปี 2564 จ�านวน 144.44 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจ�านวน 60 ล้านบาท และองค์
ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 116.81 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 44.69 บาท 
ปีก่อนเท่ากับ 44.57 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาทต่อหุ้น

บาท

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุ้น



4.1.3	ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

     	ลูกหนี้

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ 599.44 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ารค้า 580.33 ล้านบาท ลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 
19.11 ล้านบาท โดยลกูหนีก้ารค้าประกอบด้วย ลกูหนีท้ีย่งัไม่ครบก�าหนดช�าระ 527.59 ล้านบาท คดิเป็น 90.91% ของลกูหนีก้ารค้า
ลกูหนีท้ีเ่กินก�าหนดช�าระภายใน 3 เดอืน จ�านวน 51.67 ล้านบาท  คดิเป็น 8.90% ของลกูหนีก้ารค้า เกดิจากนโยบายการช�าระเงนิ
ของลกูหนีท้ีไ่ม่ตรงรอบการช�าระเงนิ และลกูหนีค้้างช�าระเกิน 3 เดือนขึน้ไป จ�านวน 1.07 ล้านบาท  คิดเป็น 0.19% ของลูกหนีก้ารค้า
ซึง่ลกูหนีก้ารค้าของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีท่ี้มคุีณภาพดมีกีารช�าระครบถ้วน และตรงตามก�าหนดเวลา

 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าอยู่ในช่วง 30 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการค้าของลูกหนี้
แต่ละราย โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 58.49 วัน ในขณะที่ปี 2563 เท่ากับ 78.33 วัน ลดลง 
19.84 วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงลดลงจึงท�าให้ลูกหนี้ท่ีมีการขอผ่อนผันการช�าระหนี้กลับมาช�าระ
ตรงตามระยะเวลามากขึ้น

						สินค้าคงเหลือ   
 สินค้าคงเหลือ 1,117.24  ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 331.31  ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 106.14 ล้านบาท และ
สินค้าส�าเร็จรูป 679.79 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต�่ากว่า ซึ่งหาก
มีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี

						เงินลงทุน

 บรษิทัฯ มกี�าไรจากการวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิจ�านวน 941.43 ล้านบาท แสดงในส่วนของผูถ้อืหุน้ นอกจากนีห้าก
พิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป โดยได้รับผลตอบแทน
ในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 2.67 ต่อปี และมีการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้า
และประเมินผลการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ

						ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุน 
หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารส�านักงาน และอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส�าหรับ
เครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน
เครื่องจักรเดิม และมีการบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายออก
จากบัญชี

						อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สม�่าเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนท่ีแสดงไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

4.1.4	สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

     	แหล่งที่มาของเงินทุน
 บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด�าเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและก�าไรสะสมของบริษัทฯ 

     	รายจ่ายลงทุน
 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และการปรับปรุง 
อาคารส�านักงานและอาคารโรงงาน รวมท้ังส้ิน 28.06 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน

     	ความเพียงพอของสภาพคล่อง
 บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2564 เท่ากับ 4.03 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
เท่ากับ 1.76 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต�่ามาก เท่ากับ 0.20 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความ
มั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ



	 กระแสเงินสด	 
 ในปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 286.55 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 99.33 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 187.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิ ตามประเภทของกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรม
ลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้

 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 12.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 589.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้
จากการขายเพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 260.14 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจาก
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 194.62 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับ 42.36 ล้านบาท  

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 85.16 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
จ�านวนเงิน 60 ล้านบาท  

4.1.5	ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

     หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวน 1,096.81 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะสั้น 577.68 ล้านบาท
หนี้สินระยะยาว 519.13 ล้านบาท
						รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ	ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เท่า

เท่า

เท่า

12.22

260.14

(85.16)

 (577.54)

696.50

(255.08)

4.03

1.76

0.20

3.45

1.17

0.25

3.57

1.54

0.30

78.69

205.52

(216.30)

หน่วย 2564

2564

2563

2563

2562

2562

หนี้สินระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับ ผลประโยชน์พนักงาน

21.11

-

498.02

   14.46

-

527.02

-

14.70

687.46

2564 2563 2562

หน่วย:	ล้านบาท

หน่วย:	ล้านบาท

       ในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน 519.13 ล้านบาท ลดลง 22.35 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�าหรับผลประโยชน์พนักงานลดลงเนื่องจากจ�านวนพนักงานที่ลดลงจากการเกษียณอายุ

     นอกจากนี้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ภาระผูกพันและหนังสือค�้าประกัน

4.2		 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต

 บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ และมุ่งการท�าตลาดอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานในอนาคต ดังนี้



						ปัจจัยภายนอก
      • สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงระบาดระลอกใหม่ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการควบคุม 
         การแพร่ระบาดตามสถานการณ์และได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชนและภาคประชาชนแล้วก็ตาม แต่ยังผลให้ภาวะ 
      เศรษฐกิจไทยชะลอตัวและก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง
      • ตลาดชุดช้ันในสตรีมีการแข่งขันสูงข้ึน ซ่ึงปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ 
 ต้องการของผู้บริโภค
      • การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขายที่ตอบสนองความ        
       สะดวกในการซื้อสินค้า

						ปัจจัยภายใน
      • บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยร่วมลงทุนกับ บริษัทที่เป็น 
 ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบชุดช้ันในที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว 
      • ต้นทุนแรงงานที่สูงข้ึนและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซ่ึงผลักดันให้บริษัทฯ ต้อง 
        ขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
        เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต�่ากว่า

						ปัจจัยอื่น
      • แนวโน้มและผลกระทบด้านความย่ังยืน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล 
        กิจการที่ดี (ESG) โดยมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่การใช้
        ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคและการจัดการผลิตภัณฑ์หลัง 
        การขาย อีกทั้งร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดท�าโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการวาโก้โบว์ชมพู   
        ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โครงการ Wacoal Braday เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



หน่วย	:	บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    เงินลงทุนชั่วคราว

    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

    สินค้าคงเหลือ

    สิทธิในการรับคืนสินค้า

    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท

       เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนเผื่อขาย

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สิทธิการเช่า

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

286,552,464

-

599,438,549

26,530,000

1,117,234,810

99,500,000

148,579,884

52,499,530

-
2,330,335,237

-

2,636,548,618

146,286,053

-

45,223,043

1,138,752,006

45,378,578

29,920,012

-

31,727,503

55,058,315
4,128,894,128
6,459,229,365

4.44

-

9.28

0.41

17.30

1.54

2.30

0.81

-
36.08

-

40.82

2.26

-

0.70

17.63

0.70

0.46

-

0.49

0.85
63.92
100.00

99,332,477

-

483,007,871

51,530,000

1,470,656,859

176,500,000

348,500,289

53,412,587

-
2,682,940,083

-

2,394,926,667

161,441,015

-

76,795,884

1,168,731,919

41,770,936

36,114,655

-

42,501,989

62,121,389
3,984,404,454
6,667,344,537

235,423,008

504,743,444

844,661,524

21,530,000

1,410,759,704

120,400,000

-

27,346,458

430,910,730
3,595,774,868

1,386,734,291

-

180,378,517

880,848,368

80,065,915

1,211,296,871

-

38,826,274

10,148,803

-

83,980,923 
3,872,279,962
7,468,054,830

1.49

-

7.24

0.77

22.06

2.65

5.23

0.80

-
40.24

-

35.92

2.42

-

1.15

17.53

0.63

0.54

-

0.64

0.93
59.76
100.00

3.15

6.76

11.31

0.29

18.89

1.61

-

0.37

5.77
48.15

18.57

-

2.42

11.79

1.07

16.22

-

0.52

0.14

-

1.12
51.85

100.00

2564 % 2563 2562% %

4.3	 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

4.3.1	ตารางสรุปงบการเงินรวม

บริษัท	ไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ		วันที่		31		ธันวาคม



บริษัท	ไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ		วันที่		31		ธันวาคม

หน่วย	:	บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

    เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

    หนีส้นิจากสัญญาเช่าการเงนิถึงก�าหนด

       ช�าระภายในหนึ่งปี

    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�าหรับ

       ผลประโยชน์พนักงาน

    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

       ประมาณการสินค้ารับคืน

       ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

       อื่นๆ

         

       รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า

    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน    

 ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

 รวมหนี้สิน

321,628,713

20,486,792

49,447,937

7,159

168,800,000

8,124,348

9,182,851

186,107,199

577,677,800

21,109,196

-

498,020,715

519,129,911

1,096,807,711

396,932,539

20,879,800

45,355,469

185,894

303,800,000

7,319,207

2,741,281

313,860,488

777,214,190

14,459,609

-

527,016,379

541,475,988

1,318,690,178

683,176,104

-

69,048,733

32,260,527

208,400,000

8,143,012

6,449,208

222,992,220

1,007,477,584

-

14,705,019

687,461,143

702,166,162

1,709,643,746

4.98

0.32

0.77

0.00

2.61

0.13

0.14

2.88

8.94

0.33

-

7.71

8.04

16.98

5.95

0.31

0.68

0.00

4.56

0.11

0.04

4.71

11.66

0.22

-

7.90

8.12

19.78

9.15

-

0.92

0.43

2.79

0.11

0.09

2.99

13.49

-

0.20

9.20

9.40

22.89

2564 % 2563 2562% %



บริษัท	ไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
ณ		วันที่		31		ธันวาคม

หน่วย	:	บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น

        มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

   ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น 

        มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ช�าระครบแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนส�ารองตามกฎหมาย

      ส�ารองทั่วไป

   ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

      รวมส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

120,000,000

120,000,000

297,190,000

12,000,000

424,585,591

3,617,913,366

890,545,920

5,362,234,877

186,777

5,362,421,654

6,459,229,365

120,000,000

120,000,000

297,190,000

12,000,000

424,585,591

3,720,955,944

773,736,090

5,348,467,625

186,734

5,348,654,359

6,667,344,537

120,000,000

120,000,000

297,190,000

12,000,000

406,172,400

4,273,349,402

649,481,422

5,758,193,224

217,860

5,758,411,084

7,468,054,830

1.86

1.86

4.60

0.19

6.57

56.01

13.79

83.02

0.00

83.02

100.00

1.80

1.80

4.46

0.18

6.37

55.81

11.60

80.22

0.00

80.22

100.00

1.61

1.61

3.98

0.16

5.44

57.22

8.70

77.11

0.00

77.11

100.00

2564 % 2563 2563% %



บริษัท	ไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม

หน่วย	:	บาท

รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บรกิาร

ต้นทุนขายและต้นทนุการให้บรกิาร

ก�าไรขัน้ต้น

เงนิปันผลรบั 

รายได้อืน่ 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

กลับรายการ (ขาดทนุ) จากการด้อยค่า

     ของเงินลงทุน

ก�าไร (ขาดทนุ)จากกจิกรรมการด�าเนนิงาน

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทุน

      ในบรษิทัร่วม

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงนิได้ 

ก�าไร	(ขาดทนุ)	สุทธสิ�าหรบัปี

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบรษิทัใหญ่

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยี

    ท่ีไม่มอี�านาจควบคมุ

ก�าไร(ขาดทนุ)ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท  

   ใหญ่ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน        (บาท)

จ�านวนหุน้สามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั   (หุ้น)

3,243,779,638

(2,253,905,823)

989,873,815

42,359,039

46,092,505

1,078,325,359

(700,603,895)

(493,027,211)

(56,186,722)

-

(171,492,469)

(1,337,751)

(15,139,630)

(187,969,850)

43,527,352

(144,442,498)

(144,441,214)

(1,284)

(144,442,498)

(1.20)

120,000,000

2,956,205,130

(2,229,188,820)

727,016,310

51,784,957

256,583,271

1,035,384,538

(752,258,112)

(610,525,813)

(57,538,710)

-

(384,938,097)

(1,383,022)

(18,896,014)

(405,217,133)

90,310,730

(314,906,403)

(314,883,792)

(22,611)

(314,906,403)

(2.62)

120,000,000

4,881,146,386

(3,178,547,805)

1,702,598,581

78,762,766

180,629,880

1,961,991,227

(808,064,125)

(724,319,782)

(72,717,236)

25,010,456

381,900,540

(19,575)

3,683,543

385,564,508

(49,475,874)

336,088,634

336,075,224

13,410

336,088,634

2.80

120,000,000

100.00

(69.48)

30.52

1.31

1.42

33.24 

(21.60)

(15.20)

(1.73)

-

(5.29)

(0.04)

(0.47)

(5.79)

1.34

(4.45)

(4.45)

0.00

(4.45)

100.00

(75.41)

24.59

1.75

8.68

35.02 

(25.45)

(20.65)

(1.95)

-

(13.02)

(0.05)

(0.64)

(13.71)

3.05

(10.65)

(10.65)

0.00

(10.65)

100.00

(65.12)

34.88

1.62

3.70

40.20 

(16.56)

(14.84)

(1.49)

0.51

7.82

(0.00)

0.08

7.90

(1.01)

6.89

6.89

0.00

6.89

2564 % %2563 2562 %



บริษัท	ไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม

หน่วย	:	บาท

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

	 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 การแปลงค่างบการเงนิจากการด�าเนนิงาน    

  ในต่างประเทศ

 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัด  

  ประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุภายหลงั

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

	 ก�าไรหรือขาดทุนภายหลัง	สุทธิจากภาษี

	 เงินได้

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

	 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่  

  ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้   

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย ์  

  ทางการเงิน

 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด 

  ประเภทใหม่ไว้ในก�าไรขาดทุนในภายหลัง

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการ

	 ใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนใน

	 ภายหลัง	สุทธิจากภาษีเงินได้

ก�าไร(ขาดทุน)รวมเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

 - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

  ควบคุม

(144,442,498)

(15,332)

3,066

(12,266)

29,294,814

243,171,011

(54,245,093)

218,220,732

218,208,466

73,765,968

73,765,885

83

73,765,968

(314,906,403)

(41,489)

8,297

(33,192)

11,930,413

(277,355,593)

53,085,036

(212,340,144)

(212,373,336)

(527,279,739)

(527,257,402)

(22,337)

(527,279,739)

336,088,634

6,007

(1,201)

4,806

(103,173,246)

(112,781,496)

43,190,948

(172,673,794)

(172,758,988)

163,329,646

163,321,568

8,078

163,329,646

(4.45)

0.00

0.00

0.00

0.90

7.50

(1.67)

6.73

6.73

2.27

2.27

0.00

2.27

(10.65)

0.00

0.00

0.00

0.40

(9.38)

1.80

(7.18)

(7.18)

(17.84)

(17.84)

0.00

(17.84)

6.89

0.00

0.00

0.00

(2.11)

(2.31)

0.89

(3.54)

(3.54)

3.35

3.35

0.00

3.35

2564 % %2563 2562 %



บริษัท	ไทยวาโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม	

หน่วย	:	บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับงวด 

รายการปรับปรุง 

     รายได้ภาษีเงินได้

     ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและ  

         อุปกรณ์

     ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิในการใช้และสิทธิการเช่า

     ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

     ก�าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     รายได้อื่นจากเงินชดเชยค่าความเสียหายของเครื่องจักร

         จากบริษัทประภันภัย

     ก�าไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน

     ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย

     (ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 

     เงินปันผลรับจากเงินลงทุน

     ขาดทุนจากการประมาณการสินค้ารับคืน

     ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

     (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 

     (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุน

     (ก�าไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

     ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

     ดอกเบี้ยรับ

     ดอกเบี้ยจ่าย

(314,906,403)

 (90,310,730)

86,838,471

6,326,919

29,308,355

(193,653,585)

(981,619)

-

-

18,896,014

(30,547)

(51,784,957)

39,300,000

50,369,682

(2,582,604)

-

1,664,085

205,694,453

(10,528,786)

1,383,022

(225,038,230)

(144,442,498)

(43,527,352)

77,213,216

6,725,105

5,583,367

-

(1,187,171)

-

-

15,138,510

(17,910)

(42,359,039)

(58,000,000)

40,561,298

(1,195,700)

-

1,513,116

49,332,901

(7,607,708)

1,337,751

(100,932,114)

336,088,634

49,475,874

94,178,971

6,438,747

3,881,860

(81,916,995)

(4,353,894)

(1,123,644)

(350,072)

(3,683,543)

250,621

(78,762,766)

   63,000,000

44,333,438

9,823,790

(25,010,456)

(561,201)

59,850,690

(8,758,683)

19,575

462,820,946

2564 2563 2562



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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม	

หน่วย	:	บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	(ต่อ)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่ม) ลด

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

 สินค้าคงเหลือ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่ม (ลด) 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

    เงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน 

 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

 เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

 เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในตราสารทนุ

 เงนิสดรับจากการลดทุนของเงนิลงทนุในตราสารทนุ

 เงนิสดรับจากการขายเงินลงทนุในตราสารทุน 

 เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผ่ือขาย

 เงนิสดรับจากการขายเงินลงทนุในตราสารหน้ี

 เงนิสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย

 เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด

 เงนิสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีท่ี้จะถอืจนครบก�าหนด

 เงนิสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย

 เงนิสดรับจากเงนิลงทนุระยะยาว

 เงนิสดรับจากเงนิลงทนุในตราสารหนี้

360,603,183

(110,210,416)

(26,066,129)

21,859,534

(183,993,799)

(823,805)

(3,707,926)

(377,901,498)

(545,279,086)

(58)

(32,260,527)

(577,539,671)

(163,500,000)

354,025,033

(45,000,000)

15,000,000

(60,000,000)

9,250,140

45,424,311

-

-

-

-

-

-

-

-

(127,095,456)

312,860,751

913,057

7,063,074

(42,719,154)

805,141

6,441,570

(44,941,283)

12,395,586

(54)

(178,735)

12,216,797

6,500,000

230,690,868

(20,000,000)

45,000,000

(180,370,000)

-

2,558,000

(55,834,032)

4,017,575

194,621,144

(40,000,000)

40,013,379

-

-

-

(42,071,867)

(153,082,580)

(4,974,202)

31,307,376

(86,622,469)

1,067,651

(2,991,914)

(55,393,280)

150,059,661

(47)

(71,365,567)

78,694,047

2,017,618

(126,719,446)

(20,000,000)

20,000,000

(51,500,000)

2,113,568

2,940,000

-

-

-

-

-

6,990,936

53,568

50,000,000

2564 2563 2562



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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม	

หน่วย	:	บาท

      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้

      เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

      เงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน

      เงินสดรับจากการขายที่ดิน

      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

           สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า

      เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

      เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน

      เงินสดรับจากเงินปันผล

      เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ

                เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

      เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

      เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

      เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า

               เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

(5,000,000)

-

-

524,564,315

(47,659,580)

6,147,655

-

55,160,587

8,086,342

696,498,803

(228,000,000)

(8,789)

(27,071,421)

(255,080,210)

30,547

(136,090,531)

235,423,008

99,332,477

(1,000,000)

-

-

-

(28,055,932)

9,474,010

-

42,359,039

10,167,929

260,141,980

(60,000,000)

(40)

(25,156,660)

(85,156,700)

17,910

187,219,987

99,332,447

286,552,464

(70,000,000)

269,513,630

100,000,000

-

(74,088,073)

9,874,761

419,251

75,387,136

8,518,898

205,521,847

(216,000,000)

(12,764)

(283,896)

(216,296,660)

(207,362)

67,711,872

167,711,136

235,423,008

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(ต่อ)



4.3.2	 อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย	:	บาท

อตัราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)
  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
  3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 
  5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย   
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส�าเร็จรูป 
  7. ระยะเวลาขายสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย 
  8. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  
  9. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  
 10. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  
 11. ระยะเวลาช�าระหนี้    
 12. วงจรเงินสด (Cash Cycle)  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร	(Profitability	Ratio)
  1. อัตราก�าไรขั้นต้น    
  2. อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน   
  3. อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม 
  4. อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร  
  5. อัตราก�าไรสุทธิ   
  6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)
  1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  
  2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 
  3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์  
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)
  1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
  2. อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 
  3. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
     ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย*
  4. อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน*
  5. อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

%
%
%
%
%
%

%
%
เท่า

เท่า
เท่า
เท่า

เท่า
%

4.03
1.76
0.02
6.24

58.49
2.60

140.38
1.74

209.77
12.10
30.17

238.10

30.52
(8.01)
2.20

(4.70)
(4.33)
(2.70)

2.20
(5.07)

0.51

0.20
(72.59)
N/A

N/A
N/A

3.45
1.17

(0.65)
4.66
78.33
2.24

162.95
1.55

235.48
9.29

39.29
274.52

24.59
(23.45)

8.87
N/A
(9.65)
(5.67)

(4.46)
(15.67)

0.46

0.25
(203.44)

N/A

N/A
N/A

3.57
1.54
0.08
6.17

59.16
3.77

96.82
2.34

155.98
9.17

39.80
175.34

34.88
2.00
4.85
80.71
6.54
5.81

4.56
26.65
0.70

0.30
25,036.20

N/A

N/A
67.84

หมายเหต	ุ:	* บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีหนี้สินที่ภาระดอกเบี้ย จึงแสดงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวไม่ได้ 

2564งบการเงินรวม หน่วย 2563 2562




