ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

FINANCIAL INFORMATION HIGHLIGHTS
งบการเงินรวม

2552/2009 2551/2008 2550/2007

ฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
							

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ

2,780.54
5,279.87
502.54
502.54
4,777.34

3,117.86
5,173.39
579.16
579.16
4,594.23

2,591.13
4,926.65
559.67
559.67
4,366.98

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)
							

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ

3,296.08
3,452.39
2,442.64
853.44
355.23

3,479.46
3,710.09
2,552.23
927.22
442.48

3,386.57
3,557.70
2,550.09
836.48
351.58

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ราคาปิดต่อหุ้น ณ สิ้นปี (บาท)

CONSOLIDATED
FINANCIAL POSITION
(Unit : Million Baht)

Current assets
Total  assets
Current liabilities
Total  liabilities
Equity
OPERATING RESULTS
(Unit : Million Baht)

Sales 
Total revenues
Cost of goods sold
Gross profit
Net profit
FINANCIAL RATIOS

5.53
0.11
10.29
7.58
6.80
2.96
1.50*
39.81
40.00

5.38
0.13
11.93
9.88
8.76
3.69
1.50
38.29
33.50

4.63
0.13
9.88
8.14
7.15
2.93
1.30
36.39
34.50

Current ratio (Times)
Debt to equity ratio (Times)
Return on total revenues (%)
Return on equity (%)
Return on assets (%)
Earnings per share (Baht)
Dividends per share (Baht)
Book value per share (Baht)
Close price end of the year (Baht)

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้
มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 1.50 per share, for further proposal to the 
shareholders’ general meeting for approval, on April 26, 2010.
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
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ปี 2552 เป็นปีที่ทั่วโลกยังคงประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเป็นผลต่อเนื่องจากวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา
เมื่อปี 2551 ถึงแม้ว่ารัฐบาลทั่วโลกได้ใช้มาตรการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดงบประมาณเข้าสู่ระบบ เพื่อทำให้ปัญหาว่างงาน
บรรเทาลง   และป้องกันการขาดสภาพคล่อง   แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงเปราะบางและอยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่บั่นทอนความเชื่อมั่น
ของนั
 
 กลงทุนต่างประเทศ
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2552 มียอดขาย 3,296.08 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 355.23        
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.27 และ 19.72 ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ       
ส่งผลให้อำนาจซื้อของผู้บริโภคลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากในปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551 จึงมีผลทำให้ยอดขายและ
กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง และในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดินซึ่งเป็นรายได้อื่น จึงทำให้กำไรสุทธิในปี 2552 ลดลง    
เป็นอัตราร้อยละมากกว่ายอดขายที่ลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท       
จึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็น       
ร้อยละ 50.67 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็น
ปี 
ที่ 37
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม         
ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์     
แห่งประเทศไทย (ตลท.) การได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในปลอดสารพิษเป็นรายแรกของไทย รวมถึงการได้รับ “Green
Label” เป็นรายแรกของผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีในประเทศไทยเช่นเดียวกัน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนช่วยภาวะลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้าชุดนอนและชุดชั้นนอก      
ที่มีตราสัญลักษณ์ CoolMode จากการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเสื้อผ้าลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์
 
 การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในโอกาสที่จะครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งในปี 2553 บริษัทฯ จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดและการแข่งขัน          
ที 
่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการมุ่งเน้นสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ท้ า ยสุ ด นี้ ในนามคณะกรรมการบริ ษั ท ขอขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ลู ก ค้ า คู่ ค้ า พนั ก งาน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น            
ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งนับเป็นพลังสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรแห่งนี้ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน     
ตลอดไป

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 มีมติแต่งตั้ง          
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนเรศร์ เกษะประกร และ
นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
การบั
 
 ญชี ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารจัดการตามลำดับ   
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ         
ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2552 รวม 12 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับ           
ผู้ ต รวจสอบภายใน และได้ เชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ส อบบั ญ ชี เข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามวาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว มหารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น           
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในวาระต่างๆ  สรุปได้ดังนี้
 
1. พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ติดตามและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามข้อเสนอ
แนะของรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจสอบภายในและให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไข ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญในเรื่อง ระบบการผลิต ต้นทุนการผลิต การขาย การปรับลดมูลค่าวัตถุดิบ
และสินค้าของบริษัทฯ รวมทั้งระบบคลังวัตถุดิบของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน    
ที 
่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษทั ฯ ทีผ่ า่ นการสอบทานและการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี ดูแลให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง    
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม    
หลั
 
 กการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอัตราเท่ากับในปี 2552 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท    
เพือ่ ขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
แห่
 
 ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
4. ติดตามและรับทราบความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง ดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านเป็นที่ปรึกษา และในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี บ่งชี้ปัจจัยความเสี่ยง        
ที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร แผนการจัดการและผลการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ         
มี 
การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
5. พิจารณาและให้ความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลของรายการตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่า การทำรายการที่เกี่ยว
โยงกั
 
 นของบริษัทฯ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการทำหน้าที่และกฎหมายอื่นๆ
ที 
่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล ตลอดจน
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องและสิง่ ผิดปกติใดๆ
ที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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COMPANY
PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Ladies’ Lingerie
ชุดชั้นในสตรี
FIRST Bra

Campus

CHIC’n BRA

ohho

Girlie

Surprise Spicy

Ooh La la

Mantra

C Clever

Best of Shows

Wacoal Sports

seamless

Super Soft

Science Hips

POP Line

WIENNA

Little Wacoal

ELLE

Trombone

bsc

ST.ANDREWS

melody*

POSTMODE

seaquin

WACOAL BLOUSE

Childrenwear
ชุดเด็ก
ENFANT

Ladies’ Outerwear
ชุดชั้นนอกสตรี
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5. up

B.fly BUTTERFLY

bouillonner

in 9
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ประวัติบริษัท
บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัทวาโก้     
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ     
ตั้งที่ทำการอยู่ ณ ซอยวัดดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ์ นับเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีในระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย

เปิดตลาดสินค้าชุดชั้นใน 

บริษัทฯ เป็นผู้เปิดตลาดสินค้าชุดชั้นใน โดยกำหนดกลยุทธ์การขายที่เน้นสร้างจุดเด่น คือ การบริการด้านทดลอง    
สวมใส่ (Fitting) จัดให้มีห้องลอง และจัดพนักงานขายคอยแนะนำลูกค้าอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเลือกใช้ชุดชั้นในให้เหมาะสมกับ
สรีระ รวมทั้งนำระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก ทำให้ลูกค้าสวมใส่ได้พอดี ปัจจุบันบริษัทฯ ยังยึดมั่นในหลักการบริการ
ที่มุ่งเน้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายในการสวมใส่เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระ ภายใต้ Concept “Fit Perfect”  

เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง 

ปี 2514 ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
ปี 2515 เริ่มส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จากนั้นจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรี
ตามลำดับ
ปี 2519 ขยายกำลังการผลิต โดยก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ ที่ตำบลบางโคล่ อันเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และ ก่อตั้งบริษัทย่อย
อีก 4 แห่ง คือ บริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จำกัด จังหวัดชลบุรี ในปี 2527  บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด และ บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ในปี 2536 ตามลำดับ
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการก่อตัง้ วันที่ 1 ตุลาคม 2523 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นสัญลักษณ์ของบริษทั ฯ จาก     
          
มาเป็นรูป       ซึ่งได้ออกแบบให้มีรูปลักษณ์คล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกำหนดสีประจำ
บริษัทฯ คือ สีไวน์แดง และสีชมพู  
ปี 2526 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2537 รวมทั้ง
ได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 120 ล้านบาท 
ปี 2540 ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยการดำเนินนโยบายลดสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง ปรับทิศทางการขายและการตลาดไปยังการส่ง
ออกต่างประเทศ จนเป็นผลสำเร็จ  
ปี 2544 ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม SAP ซึ่งมีสมรรถนะสูงในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขาย ผลิต บัญชี และคลัง
สินค้า ทำให้สามารถวิเคราะห์และรายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบ QRMS ให้เชื่อมต่อจากระบบ SAP
เพื่อส่งข้อมูลการขายจากหน้าร้านมายังโรงงานแบบ Real Time ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถวางระบบ
Demand Planning เพื่อวางแผนความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการสต๊อคสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปี 2550 ดำเนินการ Upgrade โปรแกรม mySAP ERP (ECC6) และปัจจุบันยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ศักยภาพ
ของระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่ทศวรรษแรกของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่งเพื่อศึกษา ค้นคว้า สรรหาวัตถุดิบ
แปลกใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้าชุดชั้นใน รวมทั้งพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได้ถึง 90% นับ
เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ดำเนินนโยบายบูรณาการโครงข่าย
อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี (Supply Chain Management) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
ปี 2533 จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อวิจัย และทดสอบคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐาน JIS (Japanese
International Standard) ประเทศญี่ปุ่น 
ปี 2548 ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบสิ่งทอตามมาตรฐาน Wacoal Corporation ซึ่งได้ต่ออายุ       
การรับรองจนถึงปัจจุบัน
ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมในปี 2552 
ปี 2551 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย
เป็นรายแรกของประเทศไทย 
ปี 2552  ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับเครื่องหมาย “CoolMode”
สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับเหงื่อหรือระบายความร้อนให้กับผู้สวมใส่ ทำให้
ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ทั้งนี้การปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นและสามารถอยู่ในสถานที่มีอุณหภูมิ > 25 องศา โดย
ไม่รู้สึกอึดอัด จะมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน และทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศได้

ด้านการวิจัยสรีระ
ปี 2524 ริเริ่มโครงการสำรวจสรีระสตรีไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสรีระของสตรีและเด็กไทย อันเป็นฐานข้อมูลที่ทำให้รู้ถึงสภาพ
กายวิภาคของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุก 5 ปี 
ปี 2533 นำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Silhouette
Analyzer เครื่อง Moire และ เครื่อง Sketched Outlines
ปี 2550 สนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Electronics and Computer
Technology Center : NECTEC) ทำการสำรวจสัดส่วนสรีระของคนไทย ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัด
เรือนร่างสามมิติ (SIZE THAILAND) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระของคนไทยต่อไป
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ด้านการบริหารคุณภาพ
ปี 2542 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 จาก สถาบัน BVQI และในปี 2545 และ           
ปี 2552 ได้มีการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันได้รับการรับรอง ISO 9001: 2008         
จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ภายใต้ขอบเขต “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation
Garment (Brassiere)”

เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าด้วยนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า จึงได้มุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น การดำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ รั ก ษาความเป็ น ผู้ น ำทั้ งในด้ า นการพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บใหม่ รู ป แบบสิ น ค้ า           
การออกแบบ และเทคนิคการตัดเย็บ เช่น
“TROPICAL MODE” วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย 
“Mantra” ชุดชั้นในแบบ Mold ที่เพิ่มเสน่ห์ให้ 3 คัพอวบอิ่มขึ้น ด้วย My Fit Technology 
“Girlie CHIC’n BRA” ชุดชั้นในสไตล์ Mix & Match ด้วยดีไซน์แหวกแนว ปรับบราให้เป็นเสื้อผ้า 
“Super Soft” ผลิตภัณฑ์กางเกงใน นวัตกรรมแห่งความเนียนนุ่ม ด้วยเทคโนโลยีการทอเส้นใยคุณภาพสูงของเส้นด้าย
Micro Fiber และเครื่องถักที่มีความละเอียดสูง 
“Wacoal Sports” ชุดชั้นในสำหรับเล่นกีฬา ใช้เนื้อผ้าพิเศษที่มีคุณสมบัติทำให้ความชื้นระเหยได้เร็ว
“Wacoal gold” ชุดชั้นในเพื่อสุขภาพและการสวมใส่ที่สบายด้วยการออกแบบและตัดเย็บด้วยเทคนิคพิเศษในการซ่อน
ตะเข็บและรอยต่อต่างๆ รวมทั้งการเลือกสรรวัสดุที่มอบความชุ่มชื้นให้ผิว

ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดชั้นใน 

ชุดชั้นใน “วาโก้” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผู้หญิงไทยในทุกช่วงวัย และในทุกกิจกรรมของชีวิต  ความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจาก การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง บริษัท วาโก้คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท
ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ ทำให้เกิดการศึกษา พัฒนาทั้งด้านวัตถุดิบ  
เครื่องจักร สรีรวิทยา ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและทักษะการเย็บที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งได้นำ
มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้หญิงไทยได้อย่างเหมาะสม จนได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม    
ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในสังคม โดยยึดมั่นนโยบายการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ
เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสังคม

โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”

• บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลมอบให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้บริการแก่สตรีทั่วประเทศ จำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งมีส่วนช่วยรักษา          
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่ใช้แผ่นฟิล์มในการเอกซเรย์ทำให้ไม่ต้องใช้น้ำยาล้างซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดงานสัมมนา “Wacoal Cares Your Breasts” และกิจกรรม “พบปะกันวันคนรักษ์ถันย์” เพื่อให้ความรู้        
และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
• จัดทำโครงการ “Balancing Bra Donation” เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไปจัดซื้อผลิตภัณฑ์ Balancing
Bra พร้อมเต้านมเทียมมอบให้กับสตรีที่สูญเสียเต้านมเนื่องจากมะเร็งเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์

การป้องกันปัญหายาเสพติด

• บริษัทฯ เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2545 โดยยึดมั่นตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและ      
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จึงได้ประกาศนโยบาย และสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะปีละ 2 ครั้ง 

การว่าจ้างผู้พิการเข้าทำงาน

• บริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อร่วมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ให้สามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การส่งเสริมการศึกษา

• เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ นำนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้กบั นักศึกษา ตลอดจนรับนักศึกษาฝึกงานในด้านต่างๆ เช่น การบริหารการผลิต ออกแบบแฟชัน่ การตลาด ฯลฯ
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

• ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย   บริษัทฯ จึงได้
จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้พนักงานแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ กิจกรรม 9 ในดวงใจ  
หนึ่งเหรียญหนึ่งคำอธิษฐาน ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ   พิธีถวายพระพรชัยมงคล  สวดมนต์นั่งสมาธิตั้งจิตแด่ในหลวง
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล จำนวน 48 แห่ง รวมเป็นเงิน  
5,282,889 บาท ครอบคลุมทั้ง สถาบันการศึกษา ชุมชน วัด โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น
• สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• สมทบทุนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และ ทุน “30 พฤษภา” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• สนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันบุนกะแฟชั่น และสนับสนุนการ
จัดอบรมของสภากาชาดไทย  และสัมมนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สนั บ สนุ น กิ จ กรรมวั น เด็ กให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานราชการ โรงเรี ย นและชุ ม ชน เช่ น สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก อ่ อ นในสลั ม    
ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ชุมชนหลังโรงปูน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นต้น 
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อบริจาควัสดุ อุปกรณ์ให้กับนักเรียน ตชด.จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ของสถานี
ตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาหลักของ
สังคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มุ่งมั่นในการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้รับ
เครื่องหมาย “Green Label” หรือฉลากเขียว สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่ทำจากผ้าฝ้าย ไนล่อน และไนล่อนผสมยางยืด
เป็นรายแรกของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่ง
แวดล้อมไทย (สสท.) และได้รับเครื่องหมาย “CoolMode” สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนอน และชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าที่มี
คุณสมบัติช่วยดูดซับเหงื่อหรือระบายความร้อนให้กับผู้สวมใส่ ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย สามารถอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเครื่อง
ปรับอากาศ  > 25 องศา ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน
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• ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และกำหนดวันทำความ
สะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เป็นประจำทุกปี 
• ส่งเสริมจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “วาโก้ หัวใจสีเขียว”จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนา
ป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทย
         

การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม และมีจิตสำนึก
ในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน แนวทางการบริหารจัดการพลังงานภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบเขตการอนุรักษ์พลังงานไปยังบริษัทฯ
ในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด เทคนิค และข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ ได้นำโปรแกรม ENSAVE ENERGY มาใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งประยุกต์
ใช้ในการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก
จากผลการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2550-2552
รวม 784,000 Kwh
         

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นทั้งด้าน การฝึกอบรม   
การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ดังนี้
• จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน” “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ    
“การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” เป็นประจำทุกปี
• ดำเนินการตรวจสภาพความปลอดภัยภายในอาคาร ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตระบบไฟฟ้า เครื่องมือ
ทำงาน อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE) ตรวจความปลอดภัยทั่วไป เช่น ทางเดิน ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สายส่งน้ำ      
ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง 
• ดำเนินการตรวจสอบอาคารร่วมกับเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์คอนซัลแทนส์ จำกัด และนำข้อมูล
จากการตรวจสอบอาคารแต่ละครั้งมาจัดทำรายงานวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (SF-03) และ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข       
• เตรียมความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัย ปรับปรุงเส้นทางหนีไฟในอาคาร และซ้อมอพยพหนีไฟ
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การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร     
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง   ทั้งด้านความรู้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย การบริหารจัดการตามความเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และด้านทัศนคติในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อช่วยส่งเสริมการเป็นคนดีของครอบครัวและ
สังคม   โดยจัดให้มีรูปแบบในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ การฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก การศึกษาทางไกล    
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานรักการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน และ      
สื่อวีดีทัศน์ต่างๆ รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ โดยปี 2552 บริษัทฯ      
ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตร จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาต่อ      
ณ สถาบันบุนกะแฟชั่น 

บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมบรรยากาศการมีส่วนร่วมการทำงาน โดยสนับสนุนการบริหารจัดการในรูปแบบ      
คณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัยและ      
อาชีวอนามัย  คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม Kaizen & Suggestion และ คณะกรรมการ 5 ส  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร โดยปี 2552 มีผลงาน Kaizen
ที่นำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จำนวน 94 ผลงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกให้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ
“Wacoal Innovation Challenge” และเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ฯ อย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดการสร้างความสุขในที่ทำงาน “Happy 8” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพ
แห่งชาติ มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านสุขภาพ (Happy Health)
• จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งผู้บริหารและพนักงาน
• จัดให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งประสานงานกับมูลนิธิถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช นำรถเอกซเรย์เต้านม
เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล มาให้บริการตรวจเต้านมแก่พนักงานปีละ 2 ครั้ง
• จัด “สัปดาห์สุขภาพเพื่อคนทำงาน” ในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและ
เอกชนที่เข้าร่วมนิทรรศการ ให้บริการตรวจสุขภาพ สาธิตการออกกำลังกาย และแนะนำหลักโภชนาการที่ถูกต้อง
ให้กับพนักงาน
• ส่งเสริมการออกกำลังกาย เช่น การแข่งขันกีฬา การเล่นโยคะ และการวิ่งออกกำลังกายภายในบริษัทฯ
• จัดโครงการ “วาโก้ รู้ทันโรค” โดยเชิญแพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ 
ที่สำคัญให้กับพนักงาน และรณรงค์ “ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้พนักงานร่วม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ให้กับสภากาชาดไทย ปีละ 3 ครั้ง
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ด้านจิตใจ (Happy Heart)
• จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 10 20 และ 30 ปีและพนักงาน
ที่ประกอบคุณงามความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต
• จัดโครงการ “แบ่งปัน ฉันท์พี่น้อง” ซึ่งทำให้พนักงานได้แสดงความเอื้ออาทรต่อเพื่อนพนักงานด้วยการแบ่งปัน
สิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ แก่เพื่อนพนักงานที่มีความต้องการ
• จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงในวันคริสต์มาส

ด้านความสุขสงบภายใน (Happy Soul)
• กิจกรรม “ตักบาตร...เติมบุญ” โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เดือนละ 1 ครั้ง 
• กิจกรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ ตั้งจิตแด่ในหลวง” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล ด้วย
การสวดมนต์ และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
• การเวียนเทียน ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ
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ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสมดุลในการดำเนินชีวิต จึงได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ และ
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน โดยจัดโครงการ “วาโก้หัวใจสีเขียว” นำพนักงานไปร่วมกันปลูกป่าชายเลน และท่อง
เที่ยว ณ จังหวัดเพชรบุรี 

ด้านครอบครัว (Happy Family)
• จัดให้มีโครงการ “มุมนมแม่” เพื่อให้บริการแก่พนักงานตั้งครรภ์และหลังคลอด โดยในปี 2552 ได้รับ “รางวัล
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งมุมนมแม่” จากกระทรวงแรงงาน 
• จัดให้มีศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรในระหว่างการทำงานล่วงเวลา และ
การปฏิบัติงานในวันเสาร์ 
• มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ปีละ 20 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
• จัดการอบรม “นมแม่มหัศจรรย์แห่งสายใยรัก” จากศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
• จัดกิจกรรม “เพื่อแม่ด้วยดวงใจ” โดยให้บุตรพนักงานแสดงความกตัญญู เนื่องในวันแม่
• จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์ วันเด็กดี” สำหรับบุตรของพนักงาน เนื่องในวันเด็ก

ด้านความมั่นคงในชีวิต (Happy Money)
• สนั บ สนุ นให้ พ นั ก งานเป็ น สมาชิ ก กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง เป็ น สวั ส ดิ ก ารที่ บ ริ ษั ท จั ดให้ ปั จ จุ บั น มี พ นั ก งาน
ที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ ประมาณ 83% ของพนักงานทั้งหมด
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยจัดให้ธนาคารต่างๆ เข้ามารับฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน 
• จัดบรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น “เอาชนะวิกฤติ ด้วยความพอเพียง” และ “บริหารเงิน บริหารชีวิต พิชิตหนี้”
เพื่อแนะนำแนวทางการบริหารจัดการเงินและการแก้ปัญหาหนี้สิน  

2009
16 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

ประกาศเกียรติคุณ

• ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจการกำกับดูแล
กิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยประจำปี 2552 ซึ่ ง จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) 
ร่ ว มกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)
• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในระดับ “ดีเยี่ยม”   ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รับรางวัล “Trusted Brands Award 2009” ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก “ENFANT” ด้วยผลโหวต
จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงสุดระดับ Platinum ประเภทแฟชั่นเด็ก ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Reader’s Digest
• ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2552 ดังนี้
- รางวัลดีเด่น ประเภท Production   จากผลงาน “Double Tension” ระบบการเย็บที่สามารถเย็บชิ้นงาน
ที่มีความหนา-บางในชิ้นเดียวกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ความกว้างของฝีเข็มยังคงเท่ากันตลอดแนวที่เย็บ
- รางวัลดีเด่น ประเภท System & Process จากผลงาน “Integrated Customer Relationship Management 
Solution (iCRMs)” ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่ผสานรวม 5 ระบบเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ Customer 
Service Online Management, Service Management Center, Knowledge Management System, 
Marketing Automation และ KPI Analysis System 
- รางวัลดีเด่นอันดับ 3 ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment จากผลงาน “Wacoal 
Green” ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนการจำหน่าย       
ในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลำดับ
การจัดจำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่      
ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ทำหน้าที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายและ
ลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความชำนาญของแต่ละโรงงานให้ทำการผลิตสินค้า
ตามความต้องการของตลาดรวม 
บริษัทย่อย ทำหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก บริษัทย่อย
สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
1. ชุดชั้นในสตรี
2. ชุดชั้นนอกสตรี
3. ชุดเด็ก

ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, POP Line และ  WIENNA
ภายใต้เครื่องหมายการค้า melody*, 5. up, Racé, WB lines II, B.fly BUTTERFLY, in 9, 
bouillonner, POSTMODE, seaquin และ WACOAL BLOUSE
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Trombone, De bon, Little Wacoal, ELLE PETITE,                                   
ELLE POUPON, bsc และ ST. ANDREWS

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้        
ขยายกำลังการผลิตไปยังบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด บริษัท เอสอาร์.        
ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงาน      
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีจำนวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้
ดำเนินการโดย
ที่ตั้ง
				

 

บริษัทฯ

พนักงาน
(คน)

กรุงเทพฯ
           
  2,601
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี                    บจก. วาโก้ลำพูน
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
398
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
397
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1,010
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
477
รวม
4,883
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อาคาร
(หลัง)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

6          40,492
4
18,480
2
10,152
2
6,840
1
7,560
2
6,656
17
90,180

จักรเย็บผ้า
(คัน)

4,594
1,207
1,284
2,005
987
10,077

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม
กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์		
กำลังการผลิตเต็มที่
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
ปริมาณการผลิตจริง
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก

รวม

รวม

อัตราการใช้กำลังการผลิต
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน

2552

2551

หน่วย : ชิ้น
2550

22,000,000
100,000
3,000,000
25,100,000

24,000,000 24,500,000
60,000
70,000
2,500,000 3,000,000
26,560,000 27,570,000

21,261,085
98,262
3,018,293
24,377,640
97.12%
97.68%

22,822,803 21,738,954
43,520
58,568
2,090,104 2,716,425
24,956,427 24,513,947
93.96%
88.92%
101.81%
88.48%

โครงสร้างรายได้

ในปี 2552 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 74.60
และ 25.40 ตามลำดับ
โครงสร้างรายได้จำแนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำเนินการโดย
			

2552
% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ รายได้
%

รายได้ในประเทศ
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
บจก. วาโก้ลำพูน
99.99
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
99.99
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
99.93
ชุดชั้นนอกสตรี บมจ. ไทยวาโก้
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94
           รวม
รายได้ต่างประเทศ
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
           รวม
			
รายได้รวม
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวมรายได้จากการขายและบริการ

2551
รายได้
%

หน่วย : ล้านบาท

2550
รายได้
%

2,066.11 62.68 2,098.93 60.32 2,095.71
0.03 0.00
0.04
5.40 0.16
6.48 0.19
5.46
48.88 1.49
83.42 2.40
79.06
11.01 0.33
12.06 0.35
10.32
71.54 2.17
84.92 2.44
75.15
255.91 7.76 277.08 7.96 260.52
0.39 0.01
0.24
2,458.85 74.60 2,563.31 73.67 2,526.49
827.00 25.09
10.23 0.31
837.23 25.40

907.46 26.08
8.69 0.25
916.15 26.33

844.54
3.47
12.06
860.07

61.88
0.00
0.16
2.34
0.30
2.22
7.69
0.01
74.60
24.94
0.10
0.36
25.40

2,958.40 89.76 3,108.38 89.34 3,038.59 89.72
71.54 2.17
84.92 2.44
75.15 2.22
266.14 8.07 286.16 8.22 272.82 8.06
3,296.08 100.00 3,479.46 100.00 3,386.56 100.00
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การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”  ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
		

		

			
ชื่อบริษัท
				
 

1.
 
 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% 
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
 
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 50% 
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ
1. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด                         
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด                  
3. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด (SR.W.)
4. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด  (ถือหุ้นโดย SR.W.  =  99.99%)
 
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
 
2.
 
 กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% 
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
1. Wacoal Corporation
 
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% 
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%
 
3.
 
 กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% 
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
 
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%  
      บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท วีน จำกัด
5. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด
6. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด     
 
หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
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สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทอื่น

บริษัทอื่นถือหุ้น
บริษัทฯ

-

-

99.99
99.99
99.94
99.93

-

-

-

-

33.61

-

-

0.37
3.71
0.01
17.90
17.80
14.67

21.26
4.77
2.31
0.92
1.15
0.13

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านการวิจัยและพัฒนา

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ            
ให้สอดคล้องกับภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยภายใต้ชื่อ TROPICAL MODE ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. TROPICOZY : ผลิตภัณฑ์สวมใส่ เพื่ อ ความสบาย ด้ ว ยความละเอี ย ด อ่ อ นนุ่ ม บางเบาของเนื้ อ ผ้า เช่น
ผลิตภัณฑ์กางเกงในและบังทรง Super Soft ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT GOLD ผลิตภัณฑ์ชุดนอน I Love Cotton
2. TROPICOOL : ผลิตภัณฑ์สวมใส่เพื่อคลายร้อน ด้วยคุณลักษณะผ้า 2 ประเภท คือ
2.1 ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณลักษณะดูดซับเหงื่อได้ดี แห้งเร็ว ไม่อุ้มน้ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal 
Sports, Cool Hips และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอก POSTMODE ซึ่งได้รับรองเป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อน CoolMode 
จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
2.2 ผ้าเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ที่มีคุณลักษณะดูดซับความชื้นได้ดี ละเอียดอ่อนนุ่ม สวมใส่เย็นสบายคล้ายกับผ้าแพร  
เช่น ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Next body และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอก POSTMODE, B.fly BUTTERFLY  
3. TROPICLEAN : ผลิตภัณฑ์ “Anti-Bacteria” ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้ผลิตภัณฑ์มี
ความสะอาดปลอดเชื้อ ปลอดกลิ่น ในระหว่างการสวมใส่และดูแลรักษา เช่น ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน FIRST Bra, Campus,
Wacoal Sports ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก Bambies จาก ENFANT และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอก POSTMODE, B.fly BUTTERFLY   
4. TROPICARE : ผลิตภัณฑ์สวมใส่เพือ่ ดูแลถนอมผิวกายให้มคี วามนุม่ ลืน่ ชุม่ ชืน้ ผิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น 
4.1 สารสกัดจากรังไหม (Sericin) ในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในก่อนและหลังคลอด Maternity และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สำหรับใส่นอน Beauty night  
4.2 สารสกัดจากว่านหางจระเข้ (Alovera) ในผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสำหรับผูส้ งู วัยทีต่ อ้ งการความชุม่ ชืน้ ผิว Wacoal gold

ชุดชั้นในสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 89.76 ของ
มูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของสตรี
ทุกวัย รวมไปถึงสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Wacoal Body Clinic สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง จนได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในปลอดสารพิษเป็นรายแรกของประเทศ รวมถึงการได้รับ “Green
Label” เป็นรายแรกของผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย ในปี 2552 บริษัทฯได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่สำคัญ ดังนี้
Girlie ohho 
ชุดชัน้ ในไร้โครง สำหรับสาววัย Teen ด้วยนวัตกรรมบราไม่มโี ครง ซึง่ เป็นลิขสิทธิเ์ ฉพาะวาโก้ ทีม่ เี ทคนิคการตัดเย็บเป็นเส้น
Bust line ตรงฐานทรง ทำให้เกิดการประคองทรงได้เหมือนมีโครง พร้อมเพิ่มฟองน้ำพิเศษ Bump up ดันทรงในตัวเพื่อให้อกอิ่ม
สวย ดีไซน์สายบ่าให้เข้ากับเทรนด์เสื้อผ้าของสาวทันสมัย ด้วยสายสปาเกตตี้คล้องคอหรือถอดสายคล้องคอออกได้ตามใจชอบ
Mantra  
ชุดชั้นในแบบ Mold ที่เพิ่มเสน่ห์ให้ 3 คัพ อวบอิ่มขึ้น ด้วย My Fit Technology เฉพาะวาโก้ ซึ่งในแต่ละคัพใช้ฟองน้ำ   
ที่มีความนุ่ม หนา แตกต่างกัน แบบเสริมอึ๋มในคัพ เอ แบบเสริมอิ่มในคัพ บี และแบบเสริมเนียนในคัพ ซี เพื่อตอบสนอง      
ทุกความต้องการของลูกค้าในแต่ละคัพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Wacoal Sports  
หัวใจการออกกำลังกาย เป็นชุดชั้นในที่เข้าใจถึงสรีระและการออกกำลังกายในระดับที่แตกต่างกันของผู้หญิงที่เคลื่อนไหว
ได้อย่างมั่นใจถูกจังหวะ ด้วยการเลือกสรรเนื้อผ้าพิเศษมี Lycra/Cool max และเพิ่มความมั่นใจในอีกระดับด้วยการเคลือบสาร
Anti Bacteria บนเนื้อผ้า เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและขจัดกลิ่นเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Wacoal gold 
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย กลุ่มลูกค้าอายุ 50 ปี ขึ้นไป เน้นนวัตกรรมการดูแลสรีระ และการสวมใส่     
ที่สบาย ด้วยการออกแบบตัดเย็บ Body Skin ซ่อนตะเข็บเพื่อให้ผิวสัมผัส สบาย เรียบ ใช้วัสดุพิเศษ Lycra Body Care
Moisture ที่มอบความชุ่มชื้นให้ผิวเพื่อสัมผัสที่เนียนนุ่ม สวมใส่สบาย พร้อมทั้งช่วยสร้างความสมดุลเพื่อการเคลื่อนไหว
เนื่องจากสตรีสูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และสรีระสูง
Super Soft  
ผลิตภัณฑ์กางเกงในที่ได้นวัตกรรมแห่งความเนียนนุ่ม ด้วยเทคโนโลยีการทอเส้นใยคุณภาพสูงของเครื่องถัก 60 Gauge
High Quality เพื่อให้ได้สัมผัส เนียนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี สวมใส่สบาย
Girlie CHIC’n BRA  
เป็นชุดชั้นในสไตล์ Mix & Match ด้วยดีไซน์แหวกแนว ปรับบราให้เป็นเสื้อผ้า ดีไซน์แฟชั่นด้านหลัง Mix & Match   
สวมใส่สบายมั่นใจแบบไม่ต้องมีบรา
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดชุดชัน้ ในสตรียงั คงมีการแข่งขันกันสูง โดยมีผปู้ ระกอบการรายเดิมและรายใหม่เข้ามาสร้างสีสนั ในตลาดเพิม่ มากขึน้
แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศจะชะลอตัวลงด้วยผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็ตาม ทั้งนี้
เนื่องจากชุดชั้นในสตรีเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงและยากที่สินค้าอื่นจะทดแทนได้ ประกอบกับผู้บริโ ภคมีลักษณะ    
ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์การแข่งขันต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ    
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุดชั้นในสตรีระดับกลางถึงระดับบน และตลาดระดับล่างที่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ทำได้ง่าย
ขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สำหรับการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับบน จะมุ่งเน้น       
ที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัยพัฒนาเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ      
รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  ส่วนตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันกันในด้านราคามากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามา
เจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อน้อย
สำหรับบริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้างความ “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง     
ของวิถีชีวิตของผู้บริโ ภค แล้วนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโ ภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง         
จนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้อย่างมั่นคง คือ ตลาดของสตรีวัยทำงานที่คาดหวังในเรื่องของความงาม ความสะดวกสบาย
และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด และล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนา
สินค้ากลุม่ ใหม่ Wacoal gold สำหรับกลุม่ ลูกค้าสูงวัยอายุ 50 ปีขนึ้ ไปทีเ่ น้นการดูแลสรีระและการสวมใส่ทสี่ บายสร้างความสมดุล
เพื่อการเคลื่อนไหว เนื่องจากปัจจุบันประชากรโลกมีอายุยืนยาวมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง       
และรู้จักเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้น โดยจากสถิติประชากรคนไทยที่เป็นหญิงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปมีจำนวน 10.21 ล้านคน      
จากประชากรหญิงทั้งหมด 33.57 ล้านคน คิดเป็น 30% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และมีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรผู้สูงวัย
จะมีมากขึ้นอีก 10% ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
ล้านคน

จำนวนประชากรไทย เพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ
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ในขณะเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมี        
การปรับเปลีย่ นสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกสินค้าหลากหลายรูปแบบ และมี lead time ในการส่งมอบ
สินค้าสั้นลง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ทั้งแฟชั่น คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า คุณภาพในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมี่ยม
แบรนด์ของชุดชั้นในสตรี ทำให้บริษัทฯ สามารถยกระดับราคาสินค้าไปพร้อมกับการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริการ       
และส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

ชุดชั้นนอกสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2.17 ของมูลค่าจำหน่าย
ทั้งหมด ในปีที่ผ่านมา สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
• บริ ษั ท ฯ ได้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ใหม่ ในชื่ อ “POSTMODE” สำหรั บ ผู้ ห ญิ ง ยุ คใหม่ ที่ ใ ส่ ใจ
สิ่งแวดล้อม “seaquin” สำหรับผู้ที่รักความอิสระเป็นธรรมชาติ “in 9” และ “bouillonner” เสื้อผ้าสำหรับคุณแม่
ยุคใหม่ ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทฯ 
• บริษัทฯ เปิดร้านจำหน่ายสินค้าจำนวน 2 ร้านค้าที่ K-VILLAGE ซอยสุขุมวิท 26 คือ ร้าน in nine เพื่อจำหน่าย
สินค้าแม่และเด็ก และร้าน seaquin เพื่อจำหน่ายสินค้าแฟชั่น
การตลาดและภาวะการแข่งขัน	
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีได้ปรับเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวเป็นแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างผู้ขายวัตถุดิบและผู้ผลิตโดยจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา และให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
นอกจากนี้ ลู ก ค้ า ในปั จ จุ บั น มี ค วามพิ ถี พิ ถั นในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง เลื อ กสิ น ค้ า ตามรสนิ ย มโดย           
ไม่ยึดตามเกณฑ์อายุดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้นกลยุทธ์ในการแข่งขันจึงต้องเปลี่ยนไปตามแนวโน้มของผู้บริโภค โดยเน้นที่ช่องทาง     
การจัดจำหน่ายทีห่ ลากหลายนอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าเพือ่ ให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ ปรับทิศทางในการขายไปพร้อมกับ
การปรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อแนวโน้มของตลาดเสื้อผ้าแฟชั่น

ชุดเด็ก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.07 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT ยังมีการจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ ในปีที่ผ่านมา สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
• ENFANT ได้รับรางวัล TRUSTED BRAND AWARDS 2009 จากนิตยสารรีดเดอร์สไดเจสท์ ด้วยผลโหวต
จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงสุด ระดับ  PLATINUM
• ผลิตภัณฑ์ ENFANT GOLD ได้พัฒนาสินค้าจากรังไหมที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ได้เส้นใยที่มี
ความละเอี ย ดอ่ อ นนุ่ ม สวมใส่ ส บาย โดยได้ รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค้ า ระดั บ บนด้ ว ยดี ในปี ที่ ผ่ า นมา ส่ ง ผลให้
มียอดขายเพิ่มขึ้น 50% 
• บริษัทฯ ขยายตลาดสินค้าเสื้อผ้าเด็กให้เป็นที่รู้จักของตลาดโลก โดยมีตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ENFANT และ bsc เพิ่มขึ้นในประเทศคูเวต และเวียดนาม ตามลำดับ
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดเสื้อผ้าเด็กระดับบนมีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งภายในประเทศและผู้แทนนำเข้าจากต่างประเทศ
เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
สำหรับธุรกิจชุดเด็กของบริษัทฯ มุ่งเน้นตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก เป็นสำคัญ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณครึ่งหนึ่ง
ของตลาดระดับบน นโยบายด้านการตลาดของกลุ่มนี้ เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต  

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศ
ไทยมีโครงข่ายอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับของตลาดโลก ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสำหรับตลาด
ระดับกลางถึงระดับบนทีส่ นิ ค้าของไทยสามารถแข่งขันได้ทงั้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในขณะทีต่ ลาดระดับล่างมีการแข่งขัน
กันสูงจากการนำเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า รวมถึงจากข้อตกลง   
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และอาเซียน–จีน (ACFTA) ทีท่ ำให้การนำเข้าสินค้าทีม่ รี าคาถูกกว่าจากจีนและเวียดนามเพิม่ สูงขึน้
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศในตลาดระดับกลางและล่างที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ทำให้ผู้ผลิตของไทยต้องเร่ง  
ปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว
ด้านตลาดส่งออก จะได้รับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อ    
เทียบกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จะเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลให้ราคาสินค้าของไทยสูงเมื่อเทียบกับ จีน บังกลาเทศ เวียดนาม     
อย่างไรก็ดีจีนยังคงมีปัญหาด้านการส่งมอบสินค้าไม่ตรงเวลาและประสบปัญหาด้านมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
(Non-Tariff Barriers : NTB) อาทิ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก สารเคมีตกค้าง และปัญหาสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิต          
จึงส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าย้ายไปยังประเทศที่ไม่มีปัญหา รวมถึงประเทศไทยซึ่งก็ได้อานิสงส์จากคำสั่งซื้อดังกล่าว

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง
เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมีกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นโครงข่ายอุตสาหกรรม
อย่างครบวงจร การลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่ทันสมัย การมีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล การมีเครื่องหมายการค้า Wacoal อันเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมายาวนานทั้งในด้านคุณภาพและบริการที่ดี รวมทั้ง     
การบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญในการสร้าง       
ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง    
เป็นระบบ โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ให้บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการบริหาร
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน
2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเป็นระบบและ      
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญใน      
การบริหารความเสี่ยง พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
4. จั ดให้ มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เหมาะสม และสอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ นโยบายและภารกิ จ         
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร แผนจัดการความเสี่ยง    
และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงาน  
ความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารรับทราบทุกไตรมาส อีกทั้งปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

โครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่น้อยราย

ในประเทศ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมีบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็น           
ผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งผู้จัดจำหน่ายรายนี้สามารถ     
ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า หากบริษัทฯ สูญเสียผู้จัดจำหน่ายรายนี้ไป      
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าในระยะต้นจนกว่าจะหาผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ได้ (อันจะส่งผลกระทบ   
ต่อยอดขายและกำไรในที่สุด) อย่างไรก็ตามด้วยสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นมากว่า 30 ปี ประกอบกับการจัดจำหน่ายสินค้าของ    
บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจำหน่ายรายนี้ โอกาสที่จะเกิดการบอกเลิกสัญญาจึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก
ต่างประเทศ
การจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation ที่มีอยู่ในประเทศ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาของกลุ่มผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว
แต่เนื่องจากกลุ่มผู้จัดจำหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกันและ         
มีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ ฉะนั้นการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้าง
ประโยชน์ทางธุรกิจให้กับทั้ง  2  ฝ่าย  

การใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลักถึงกว่า   
ร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด การทำสัญญาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี หากบริษัทฯ    
สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากการที่
Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
ความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี ดังนั้นแนวโน้ม
การบอกเลิกสัญญาหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น
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ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันผู้บริโ ภคลดความสำคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความสำคัญกับ Product Value มากขึ้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษา
วิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
และให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของ  
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าสำเร็จรูปเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจาก    
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ      
การเงินและการคลังของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ค่าเงินดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนิน
การจัดโครงสร้างการชำระเงินที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural
Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขายเงินสกุล         
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มและมีการถือหุ้นไขว้กัน หรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งบุคคล
ทั่วไปอาจมองว่าโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มไม่ชัดเจน ยากต่อการพิจารณาว่าบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัท       
ที่ลงทุนและมีอำนาจในการควบคุมกิจการดังกล่าวที่แท้จริงอย่างไร  
โดยข้อเท็จจริงแล้ว การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์   
ต่อบริษัทฯ (Supply Chain) และมีการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง (Diversification) ทั้งนี้อำนาจ        
ในการบริหารและตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทนั้นๆ อย่างเป็นอิสระ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม
กิจการดังกล่าว
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในรูปของความมั่นคงของแหล่งวัตถุดิบ สินค้า บริการ Know-how และ
เงินปันผล หากกิจการที่ลงทุนมีผลขาดทุน บริษัทฯ ก็มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนดังที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน      
ดังนั้นโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบในอันที่จะทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทฯ ต่างจากที่รับรู้ใน        
งบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

สภาพคล่องของหุ้น

นักลงทุนอาจมองว่าหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
ลักษณะที่เป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไร เพราะเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนแก่   
ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 36 นับจากปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน 

การเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งตลาด     
ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว อาทิเช่น
การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น การยกระดับคุณภาพในการให้บริการ
แก่ลูกค้า ตลอดจนการร่วมลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำรงไว้ซึ่ง    
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายสำนักงาน
กลาง

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน

ฝ่ายออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
Junior
Fashion

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นนอก

ฝ่ายผลิต

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด      
เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง     
เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ        

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)   

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15  คน  ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9  คน  (และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน
6  คน
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รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท   
ชื่อ – สกุล

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายบุณยสิทธิ์   
นายโยชิคาตะ   
นายมนู
นายทาดาชิ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำนวย
นายมนัส  
นายธรรมรัตน์
นายโชอิจิ
นายฮิโรโนบุ
นางอรดี
นายธนวัฒน์
นายนเรศร์

ตำแหน่ง
โชควัฒนา
ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยามาโมโต้
ธนสารศิลป์
อำนวยสกุล
นากาโน
บำรุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
โชควัฒนา
สุเอซาว่า
ยาสึฮาระ
รุ่งเรืองโรจน์
ปูคะวนัช
เกษะประกร

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท  :  นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ 
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยทีก่ รรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอำนาจหน้าทีใ่ ห้แก่ทปี่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
ผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มอบอำนาจให้แก่ฝา่ ยจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษทั ฯ หรือบุคคลอืน่ ใดทำการแทนได้ 
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุ มั ติ แ ผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้ ง กำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยจั ด การให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
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4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจาก
ผูม้ อี ำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีทถี่ กู ต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ทีส่ ามารถป้องกันการนำทรัพย์สนิ
ของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน
และเป็ นไปเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และผู้ ถื อ หุ้ น โดยผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ยไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ นใจ 
และปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 
มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนด
อัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการ
ถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติ ด ตามดู แ ลเอกสารที่ จ ะยื่ น ต่ อ หน่ ว ยงานกำกั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อให้ มั่ นใจว่ า ได้ แ สดงข้ อ ความ หรื อ
ลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 
1.   นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา
2.   นายมนู  
ลีลานุวัฒน์
3.   นางสาวศิริกุล  
ธนสารศิลป์
4.   นายอำนวย  
บำรุงวงศ์ทอง
5.   นายมนัส  
องค์สรณะคม
6.   นายบุญดี  
อำนวยสกุล
7.   นายธรรมรัตน์   โชควัฒนา
8.   นายอะกิฮิสะ  
นากาโน
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระ
การดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553 โดยถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ  0.50  ของจำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
 
รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
 

 

1. นางอรดี             รุ่งเรืองโรจน์
2. นายธนวัฒน์
ปูคะวนัช
3. นายนเรศร์
เกษะประกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
มีความรู้ด้านบริหารจัดการ
มีความรู้ด้านกฎหมาย

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  :  นางนวลจันทร์  ตรงเจริญชัย

โดยมีนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน       
ของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูล        
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)
ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม 
หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มี อ ำนาจในการตรวจสอบผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในขอบเขตของอำนาจและหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี 
้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทำดั ง กล่ า วต่ อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุม    
คณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับ    
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการ
สรรหาทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553
รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา 
ชื่อ – สกุล
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์          
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์  
3. นายอำนวย
บำรุงวงศ์ทอง    

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
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อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม 
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา   
1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั ครบกำหนดตามวาระให้เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยในปี 2552 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ 
่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553
รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 
ชื่อ – สกุล
1. นายบุณยสิทธิ์
2. นายมนู   
3. นางสาวศิรกิ ุล   

ตำแหน่ง
โชควัฒนา
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม 
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเห็นหรือเสนอ
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงิน
ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
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4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท) โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน 
5. ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขกฎบั ต รคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และนำเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยในปี 2552 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)   

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 9 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกปี ในเดือนพฤษภาคมภายหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่       
3/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ได้พิจารณาเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริหาร 3 ตำแหน่ง และได้แต่งตั้งเพิ่ม 3 คน      
โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 2553
ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยมีการได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร   
ชื่อ – สกุล
1. นายมนู   
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี
อำนวยสกุล
4. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
5. นายอำนวย
บำรุงวงศ์ทอง
6. นายมนัส
องค์สรณะคม
7. นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
8. นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
9. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
10. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
11. นางสาวการุณี
สุหร่าย
12. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่ พ.ย. 52)
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ตั้งแต่ พ.ย. 52)
กรรมการบริหาร
(ตั้งแต่ พ.ย. 52)
กรรมการบริหาร
(ตั้งแต่ พ.ย. 52)

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ 
พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. พิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมต่างๆ ในการดำเนินกิจการของบริษทั ฯ ภายในวงเงินทีก่ ำหนดในแต่ละประเภทธุรกรรม
6. พิจารณาอนุมัติระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข้างต้น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป 
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมตั กิ ารบรรจุ แต่งตัง้ โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั  
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจ
ของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด 
คำสัง่ และมติใดๆ ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และ
วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามกำหนดนี้ ให้เสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Committee)   

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก
กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นทีป่ รึกษา
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
2. บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. จัดทำแผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
4. จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 12   ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับ  
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส โดยตารางวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

ผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ
ได้กำหนดไว้
 
 

รายชื่อของผู้บริหาร   
ชื่อ-สกุล
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
2. นายบุญดี
อำนวยสกุล
3. นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
4. นายมนัส
องค์สรณะคม
5. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
6. ดร.สุรัตน์
วงศ์รัตนภัสสร

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Junior Fashion
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกลาง และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ :  ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี    
นัยสำคัญ

รายชื
 
 ่อกรรมการของบริษัทย่อย

บจก. วาโก้
บจก. เอสอาร์.
บจก. ภัทยา
		
ชื่อ-สกุล		
บจก. วาโก้
				
ลำพูน
กบินทร์บุรี ดับบลิว.การ์เมนท์
กบินทร์บุรี
 
1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
ประธาน
2. นายบุญดี
อำนวยสกุล
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
3. นายอะกิฮิสะ นากาโน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
4. นายอำนวย บำรุงวงศ์ทอง
ประธาน
ประธาน
กรรมการ
5. นายมนัส
องค์สรณะคม
กรรมการ
กรรมการ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
7. นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการ
8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการ
9. นายสมบูรณ์ แสงสุวรรณเลิศ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
10. นางสาวสินีนุช วุฒิเจริญชัยพร
กรรมการ
11. นายชัยวิชิต สุทธิพงศ์วรากุล
กรรมการ
กรรมการ
12. นางรุ่งทิพย์ โชคชัยธรรม
กรรมการ
กรรมการ
13. นายนิวัฒน์ เดชอำไพ
กรรมการ
14. นายพีรทัศ
อุทัยวิวัฒนา
กรรมการ
15. นางสาวอรุณี สหกิจภิญโญ
กรรมการ
16. นายวัฒนา
ทองเอี่ยม
กรรมการ
17. นางสาวดลยา ชินะศิริกุล
กรรมการ
18. นายปริญญา ชาดี
กรรมการ
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จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2552 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ   
แต่ละคน ดังนี้
หน่วย : ครั้ง
การประชุม
		
รายชื่อกรรมการ

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายบุณยสิทธิ์
นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายทาดาชิ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำนวย
นายมนัส
นายธรรมรัตน์
นายโชอิจิ
นายโยชิยูกิ
นายฮิโรโนบุ
นางอรดี
นายธนวัฒน์
นายนเรศร์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน	
รวม 5 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 3 ครั้ง/ปี
รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

โชควัฒนา
ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยามาโมโต้
ธนสารศิลป์
อำนวยสกุล
นากาโน
บำรุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
โชควัฒนา
สุเอซาว่า
นากาจิมะ  (ม.ค.–พ.ค. 52)
ยาสึฮาระ  (ตั้งแต่ พ.ค. 52)
รุ่งเรืองโรจน์
ปูคะวนัช
เกษะประกร

5/5
1/5
5/5
1/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
0/5
0/3
0/2
5/5
5/5
5/5

2/2
3/3

2/2

3/3

2/2

3/3

12/12
12/12
12/12

0/1
0/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท     
โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระ     
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว
จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหา     
คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ
สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจาก
เกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น
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สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ   ข้อ 21 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
• ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทั้ ง หมดเลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ ไ ด้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
ฝ่ายไทย
  7
   คน
ฝ่ายญี่ปุ่น
  5
   คน
กรรมการอิสระ
  3
   คน
วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ เริ่มการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่าน      
ขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงาน
ที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทน
ในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลัก
เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การ
เติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่า
ตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนิน
งานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในปี 2552 กรรมการบริษทั มีทงั้ สิน้ 15 คน ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั เป็นจำนวนเงิน 15,010,000 บาท
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รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
• คณะกรรมการบริษัท  ค่าตอบแทนประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งในปี 2552  บริษัทฯ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับครั้งละ 10,000 บาท   และ
กรรมการบริษัทได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน   ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ดังนี้ คือ
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท   
400,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปี
13,000,000 บาท
• คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม         
ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 610,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์   
ในการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
			
กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม
ประธาน
กรรมการ
1. พิจารณางบการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
60,000 บาท / ครั้ง
30,000 บาท / ครั้ง
ประจำไตรมาส และประจำปี
2.  ประชุมกับ Internal Audit และให้ความเห็น
     
ด้านการควบคุมภายในและอื่นๆ
10,000 บาท / ครั้ง
8,000 บาท / ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการสรรหา หรือ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งปี 2552 บริษัทฯ      
ได้จัดสรรค่าตอบแทนประจำปีแก่คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหา    
500,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 500,000 บาท
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยประชุม
ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน โดยในปี 2552 ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน  43,058,102  บาท
ค่าตอบแทนอื่น 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก   
บริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
(ก) กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย      
มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 341,676 บาท
(ข) จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ) ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีที่ผ่านมา   
		
ปี
2552
2551
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
จำนวนหุ้น
%
4,130,200
3.4418
4,129,450
3.4412
750
0.0006

หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายบุคคลได้ที่หัวข้อ “ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่อง “การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ    
พนักงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิด    
ทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มี
จดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหุ้นบริษัทฯ ของตนรวมทั้ง       
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารให้
รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะ
บุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

การควบคุมภายใน

บริ ษั ท ไทยวาโก้ จำกั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการควบคุ ม ภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษั ท              
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบ       
การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล      
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ การป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหาย
ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต และได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2552 เมื่ อ วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2553 คณะกรรมการบริ ษั ท และ        
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยใช้แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว จึงมีความเห็นชอบร่วมกันว่า บริษัทฯ       
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม  

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึง    
ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติ    
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ พนักงานไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งช่วยให้ระบบ      
การควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีการวางระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ
ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำนาจที่บริษัทฯ ได้มอบให้

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และ        
มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยได้มีการกำหนดประเภทของความเสี่ยง ปัจจัย
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการประเมินถึงโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความ
เสี่ยง เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
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ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง      
ที่กำหนดไว้

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร       
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  
ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้มี
การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึง     
มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ 

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ Software SAP
และระบบ OLAP (On-Line Analytical Processing) มาใช้ ทำให้มีประสิทธิภาพในการวางแผน การใช้ทรัพยากร และ        
การบริหารงาน อีกทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่
ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ (Audit Trail) พร้อมทั้งมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ
และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) โดยดำเนินการ
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทฯ มีข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
และได้จัดส่งให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีสาระสำคัญครบถ้วน 

ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากมี    
ความแตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการนี้สำนักงานตรวจสอบภายใน     
รับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน     
หากตรวจพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ไม่พบ       
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม      
เพียงพอ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล

2009
40 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ ในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้ และสร้างความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างสมดุลบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่ง
ในกำไรของกิจการ สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม     
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และกำหนด          
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น     
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอด
จนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ เ สนอวาระการประชุ ม และ/หรื อ ชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
(2) แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 55 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตาราง
เวลาในการเข้าประชุมได้ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ       
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 31 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 17 วัน และได้ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน  
3 วันและเป็นเวลา 7 วันก่อนวันประชุม
(3) เอกสารที่ จั ด ส่ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ประกอบด้ ว ย หนั ง สื อ บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดวาระ         
การประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่การจัดประชุม เอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม     
แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทฯ

1.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม       
โดยในปี 2552 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร     
ริเวอร์ไซด์
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(2) ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่า     
การประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียม   
อากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนน
และบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้    
ในการลงทะเบียนและในการนับเสียงลงคะแนนแต่ละวาระที่ห้องประชุมเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส
(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
หากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน โดย
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย 
(4) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และ     
วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามา
ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา
และลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นต้นไป 
(5) ในการประชุ ม ประธานที่ ป ระชุ ม ดำเนิ น การประชุ ม เรี ย งตามลำดั บ วาระที่ ก ำหนดในหนั ง สื อ บอกกล่ า ว         
นัดประชุม พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้      
อย่างเต็มที่ทุกวาระ 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม จำนวน 2 ราย        
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น

1.3 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป
และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14
วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป       
      
(2) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ     
หนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
(2) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งรายละเอียด
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ใช้มีรูปแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง   
การลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องได้ (แบบ ข แบบ ค)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 183,500 หุ้น ได้มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
(4) ในการลงคะแนนเสียง มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และใช้ระบบ Barcode ในการ       
นับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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(5) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์
เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนิน
ธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ    
นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้ กรรมการบริษัท       
ผู้บริหาร และพนักงานซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในทำการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้รับทราบทุกไตรมาส โดยในปี 2552
กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว        

2.4 การดูแลเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษั ท ฯ ดู แ ลการทำรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั นให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น เรื่ อ ง       
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน อีกทั้งยังได้กำหนดเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำหนดราคา
มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
สำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย 

3.1 ผู้ถือหุ้น

           บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของ   
บริษัทฯ อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน          
มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ 
ในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2551 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผลร้อยละ 38.85 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 36  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส
และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย 
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3.2 พนักงาน

        
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นส่ง
เสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสใน
การเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็น
ธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร”) 
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็น
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่ดูแล   
งานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งมีการติดตามผลดำเนินงานอยู่เป็นประจำ โดยในปี 2552 จัดให้มีการรณรงค์กิจกรรม 5 ส. การฝึก
อบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”   รวมถึงการตรวจ
สอบสภาพความปลอดภัยภายในอาคารเดือนละ 1 ครั้ง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย
เช่น ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ประตูทางหนีไฟ ตลอดจนการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้
แก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009  
รณรงค์เมาไม่ขับ รณรงค์งดสูบบุหรี่
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ห้องพยาบาล ห้องสมุด การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบ     
พนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรม
ของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงาน
ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ 

3.3 ลูกค้า

           บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยคำร้องเรียนของลูกค้า
พึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและ
บริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อ
เนื่อง ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล” (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหัวข้อ
“ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา) รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า  
         
บริษทั ฯ จัดให้มบี ริการลูกค้าสัมพันธ์ซงึ่ ผูบ้ ริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทร. 0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ) หรือ
ทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านจุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  
สำหรับปี 2552 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าทีเ่ ป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอืน่ ๆ บริษทั ฯ ได้นำมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คู่ค้า

        
บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและ      
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ       
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ตลอดจนรักษาคำมั่นที่ให้ไว้
กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา)  

3.5 เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5
ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกศุกร์ที่ 3 ของเดือน  
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ในปี 2552   บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการ
ผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ  ส่วนในอดีต บริษัทฯ ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรง
ตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้มาโดยตลอด

3.6 คู่แข่งทางการค้า	

         
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบ       
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

3.7 ชุมชนและสังคม

         
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วน
รวม (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

3.8 สิ่งแวดล้อม

           บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวน     
การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี
ในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)     
2346-2550 รวมถึงได้รบั การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรก
ของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(สสท.) โดยผ่านการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Wacoal ที่ทำจากผ้าฝ้าย ไนล่อน และไนล่อนผสมยางยืดมีความ
ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุดนอนลดโลกร้อน คอลเลคชั่น “I love cotton” และชุดชั้นนอกสตรีลดโลกร้อนภายใต้ตราสินค้า “POSTMODE”
ตามมาตรฐานเสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือ “CoolMode” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำให้ผู้บริโภคสวมใส่แล้วเย็นสบาย อีกทั้งมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเครื่องปรับ
อากาศให้มีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่มีผลกระทบกับการทำลายชั้นบรรยากาศ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

3.9 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

         
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิด    
ความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือ     
การกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสือ่ สารผ่านแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทีโ่ ทรศัพท์ 0-2289-3100-9
ต่อ 331 และผ่านทางอีเมล์: invest@wacoal.co.th หรือสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 207 และผ่านทางอีเมล์ : audit@wacoal.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อ             
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ  
            ในปี 2552 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน และ
ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผย
แพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (http://www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 
นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้ 
4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน 
พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สำหรั บ รายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล่ า ว
อยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
4.3 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุม
สามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึง
ความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ  
จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
4.5 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคน
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
4.6 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามรายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ “ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร 
รวมทั้ ง รู ป แบบ ลั ก ษณะและจำนวนค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการเป็ น กรรมการบริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ย 
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.8 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ ำคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีผ้ ลู้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ คุณอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331 หรือ อีเมล์: 
invest@wacoal.co.th สำหรับกิจกรรมในปี 2552 ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นกั วิเคราะห์
นักลงทุน และสือ่ มวลชนพบปะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ การจัดทำข้อมูลทีส่ ำคัญเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้
ให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์และโทรศัพท์
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการ
ทำงานของฝ่ายบริหาร 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
		 (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
      คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9  คน
-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร      
6  คน
โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่แม้ว่าสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการ
บริษัท แต่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่ากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยพิจารณาและให้ความเห็น
ชอบนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กิจการเป็นสำคัญ
		

(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม 
หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การเสนอให้ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย

   

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

2009 47
AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
		

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามรายละเอียดหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
		

(4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของ  
บริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการ
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการ เนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น
เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน
		

(5) จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเชื่อว่าความ
สามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่
กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น
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ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 2 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่
บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ       
อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด
		

(6) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่
การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ    
ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน
อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ      
มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
		

(7) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญของ     
บริษัทฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบ
งานในแต่ ล ะด้ า น เพื่ อให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มั่ นใจได้ ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารดำเนิ น งานและกลั่ น กรองงานอย่ า งรอบคอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย        
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารยังได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้า
หมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
		

(2) การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายในการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (รายละเอียดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
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(3) การจัดทำจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อีกทั้ง ยังได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและ      
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดี โดยมีการจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานพร้อมลงนาม
รับทราบและให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่พึงปฏิบัติ (รายละเอียดจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานฉบับเต็มดูในเว็บไซต์      
ของบริษัทฯ)
		

(4) การกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนด
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งยังมีแนวทางดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”)
		

(5) การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทาง     
การเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจำทุกเดือน เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความ
พอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิด
เผยในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการควบคุมภายใน)
ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนด
มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติ        
ที่มีนัยสำคัญ  
คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหาร     
ความเสีย่ ง และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้ง
จั ด ทำการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มจั ด ทำรายงานประเมิ น ผลความเสี่ ย ง เสนอโดยตรงต่ อ            
คณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย (รายละเอียดนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยู่ในหัวข้อ
“ปัจจัยความเสี่ยง”) 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย        
3 เดือนต่อครั้งไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้ง
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือ        
เจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการ       
ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุม
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
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5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้
กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ ในการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

		 • การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
         
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ เ กี่ยวข้อง       
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้   
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อยู่ในหัวข้อ
“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)
		 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจ      
ให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของ    
บริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการ 

5.8 แผนการสืบทอดการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร จึงเปิดโอกาสผู้บริหาร
ระดับรองที่มีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในสายงานระดับที่สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตาม
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ 
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

ชนิดของหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,870

99.94

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,860

99.93

ธุรกิจฟอกย้อม

หุ้นสามัญ

  27,000,000

5,054,640

18.72

ผลิตและรับจ้างถักเสื้อ
ไหมพรม

หุ้นสามัญ

100,000

18,150

18.15

3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำกัด
ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปซีอินดัสเตรียล               
เลขที่ 26 ถ.ลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง
โทร. 001 852 2756 5622   
โทรสาร 001 852 2753 8631

ผู้จัดจำหน่าย
สินค้าอุปโภค
     

หุ้นสามัญ

20,000

3,600

18.00

4. บริษัท วีน จำกัด		
4236/218-222 ซ.ประดู่ 1 ถ. สาธุประดิษฐ์  
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร.0-2689-8520  โทรสาร 0-2291-0922

ธุรกิจขายตรง

หุ้นสามัญ

100,000

17,900

17.90

บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง   
ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  
      โทร. 0-5353-7652-3  โทรสาร 0-5358-4082
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
121-121/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร   
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5140-2
โทรสาร 0-3720-5140-2 ต่อ 101
3. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง   
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
     โทร. 0-3848-0666  โทรสาร 0-3848-0606
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย 3. = 99.99%)
4. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
123-123/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5051-3 
โทรสาร 0-3720-5051-3  ต่อ 101
บริษัทอื่นๆ
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทร. 0-3720-5032  โทรสาร 0-3720-5038 
2. บริษัท ซันไร้ซ์ การ์เมนท์ จำกัด
475-479 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2463-5999  โทรสาร 0-2463-5998
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การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
หุ้น
%

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

ชนิดของหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
หุ้น
%

5. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด
1024/94-96  ซ.จตุรมิตร ถ.สาธุประดิษฐ์  
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร.0-2683-8291-2 โทรสาร 0-2683-8293

ผลิตส่วนประกอบ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

35,600

17.80

6. บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด
911 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2706-0206-8  โทรสาร 0-2706-0228

ผลิตเสื้อหนังสัตว์
เพื่อการส่งออก

หุ้นสามัญ

500,000

85,000

17.00

บริการออกแบบและ
ตกแต่งภายใน

หุ้นสามัญ

60,000

10,193

16.99

8. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง  
ยานนาวา กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2294-0071-3  โทรสาร 0-2294-0150

ผลิตและ
จำหน่ายสิ่งทอ

หุ้นสามัญ

108,000,000

18,263,750

16.91

9. บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด
222 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี   
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทร. 0-3720-5145
โทรสาร 0-3720-5229

ทอและพิมพ์
แถบตราสิ่งทอ

หุ้นสามัญ

200,000

32,910

16.46

ปั่นด้ายและ
ทอผ้า

หุ้นสามัญ

1,818,316

275,972

15.18

บริการทาง
ด้านความงาม
ที่เน้นความสะดวก
และรวดเร็ว

หุ้นสามัญ

2,500,000

375,000

15.00

12. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
611/28 ตรอกวัดจันทร์ใน  
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2291-2390-8  โทรสาร 0-2291-2378

ผลิตเสื้อผ้า
สำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

3,000,000

440,000

14.67

13. บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด
930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์  
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8634  โทรสาร 0-2689-8635

วิจัยธุรกิจ
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

หุ้นสามัญ

25,000

3,250

13.00

7. บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด
729-729/1 ตรอกวัดจันทร์ใน
ถ.รัชดาภิเษก บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ     
โทร. 0-2294-9821-2  โทรสาร 0-2294-9823

10. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2183-3898-9  โทรสาร 0-2183-3916
11. บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด
21/68 ซ.ศูนย์วิจัย บางกะปิ
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทร. 0-2683-5789  โทรสาร 0-2683-5790       
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

ชนิดของหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

ผลิตถุงเท้า

หุ้นสามัญ

1,023,000

125,000

12.22

15. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น จำกัด
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2295-0911-9 ต่อ 264
โทรสาร 0-2681-3817

ผลิตเครื่องหนัง

หุ้นสามัญ

500,000

60,000

12.00

16. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2295-1730  
โทรสาร 0-2295-1757

ตัวแทนจำหน่าย
สินค้าและเครื่อง
แต่งกาย

หุ้นสามัญ

250,000

30,000

12.00

17. บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกัด
1004/70-76 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.พระราม 3
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2683-5380
โทรสาร 0-2683-8872-4 

ขายสินค้าผ่าน
แคทตาล็อก

หุ้นสามัญ

800,000

93,000

11.63

ผลิตและจำหน่าย
หุ้นสามัญ
ผ้ายืดและทอแถบยางยืด

1,600,000

172,000

10.75

14. บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
673 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8  
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี          
โทร. 0-3848-0355-7  โทรสาร 0-3848-0358

18. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด
704/1-5 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง   
ยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2294-0071
โทรสาร 0-2294-0150
19. บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด
173/5 หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-2950-3
โทรสาร 0-3848-2954

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
หุ้น
%

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
และอะไหล่รถยนต์
รถแข่ง

หุ้นสามัญ

72,500

7,500

10.34

20. บริษัท แชมป์เอช จำกัด
58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่  
บางคอแหลม กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2689-8240
โทรสาร 0-2291-2537

ผลิตเสื้อผ้า
สำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

400,000

40,000

10.00

21. บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
757/10 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.สาธุประดิษฐ์ 
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2293-9000  ต่อ 305
โทรสาร 0-2295-2387  

นันทนาการ

หุ้นสามัญ

1,870,500

187,050

10.00
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น     
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบ
กับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผลและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน         
การตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ    
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร ได้ทำหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ      
56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ   
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด     
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุลเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน       
ของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ    
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติ
งานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ       
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

			
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
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นิติ จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

งบดุล
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
 
หน่วย : บาท
				
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2552
2551
2552
2551
			
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
233,211,994
207,808,172 217,814,829 167,299,716 
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุข้อ 4)
1,160,400,274 1,148,411,853 922,797,821 941,381,447 
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุข้อ 5)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 22)
435,739,764
492,059,401 514,746,385 585,701,668 
กิจการอื่น
17,298,504
10,348,952
14,080,877
5,299,641 
453,038,268
502,408,353 528,827,262 591,001,309 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุข้อ 6)
140,000,000
324,150,000 130,000,000 314,150,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุข้อ 7)
4,600,000
35,000,000
4,600,000
5,000,000 
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุข้อ 8)
760,885,149
823,554,030 634,165,011 671,116,319 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีซื้อรอขอคืน
-      
753,442
-      
753,442 
วัสดุสิ้นเปลือง
19,719,609
20,650,921
14,676,582
15,130,097 
รายได้ค้างรับ
4,796,596
7,288,144
4,576,379
6,394,028 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
-      
42,548,100
42,548,100 
อื่นๆ
3,883,594
5,282,770
3,588,917
4,621,598 
28,399,799
76,523,377
22,841,878
69,447,265 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
2,780,535,484 3,117,855,785 2,461,046,801 2,759,396,056 
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งบดุล (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
 
หน่วย : บาท
				
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2552
2551
2552
2551
			
สินทรัพย์ (ต่อ)		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
85,000,000
50,000,000
85,000,000
50,000,000 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หมายเหตุข้อ 9)
122,035,600 122,035,600 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุข้อ 10)
1,586,128,109 1,246,154,213 1,571,408,109 1,230,234,213 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
(หมายเหตุข้อ 11)
785,892,830
715,468,748 656,665,915 576,662,970 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 12)
17,499,211
17,493,828
16,758,798
17,026,843 
สิทธิการเช่า - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 13)
12,500,136
13,718,526
12,500,136
13,718,526 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุข้อ 14)
12,315,683
12,695,690
11,267,188
11,936,189 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,499,335,969 2,055,531,005 2,475,635,746 2,021,614,341 
รวมสินทรัพย์
5,279,871,453 5,173,386,790 4,936,682,547 4,781,010,397 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
 
หน่วย : บาท
				
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2552
2551
2552
2551
				 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ				
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 22)
157,842,084
188,574,034 240,869,034 271,033,766 
กิจการอื่น
101,754,107
104,856,088
88,084,833
82,018,346 
259,596,191
293,430,122 328,953,867 353,052,112 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
35,547,197
50,749,873
24,344,539
39,249,468 
โบนัสค้างจ่าย
88,775,261
105,732,169
64,176,042
77,264,816 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (หมายเหตุข้อ 22)
37,854,303
39,414,229
37,854,303
39,414,229 
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
45,000,000
52,000,000
45,000,000
52,000,000 
อื่นๆ
35,763,332
37,832,161
23,950,351
25,806,630 
242,940,093
285,728,432 195,325,235 233,735,143 
รวมหนี้สินหมุนเวียน
502,536,284
579,158,554 524,279,102 586,787,255 
รวมหนี้สิน
502,536,284
579,158,554 524,279,102 586,787,255 
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งบดุล (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551

				
			 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ	
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุข้อ 16)
สำรองทั่วไป (หมายเหตุข้อ 18)
ยังไม่ได้จัดสรร
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุข้อ 10.3)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000 

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000 
297,190,000

12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000 
227,941,260
204,775,930 227,941,260 204,775,930 
3,570,341,784 3,418,281,450 3,207,982,891 3,021,934,633 
549,619,887
541,729,162 547,289,294 538,322,579 
4,777,092,931 4,593,976,542 4,412,403,445 4,194,223,142 
242,238
251,694
-     
-      
4,777,335,169 4,594,228,236 4,412,403,445 4,194,223,142 
5,279,871,453 5,173,386,790 4,936,682,547 4,781,010,397 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หน่วย : บาท
					งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551	
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
3,296,081,653 3,479,455,099 3,536,010,008 3,748,909,687 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
(2,442,643,759) (2,552,230,373) (2,902,564,155) (3,060,960,299)
กำไรขั้นต้น
853,437,894
927,224,726 633,445,853 687,949,388 
เงินปันผลรับ
47,155,895
59,827,242 200,692,859 217,364,150 
รายได้อื่น (หมายเหตุข้อ 20)
109,150,467
170,808,500 104,618,044 164,014,198 
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
1,009,744,256 1,157,860,468 938,756,756 1,069,327,736 
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(46,915,202) (48,231,610) (45,642,612) (47,446,242)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(458,996,896) (497,554,451) (383,952,485) (419,152,952)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(57,084,401) (54,979,008) (51,540,613) (49,462,780)
ค่าใช้จ่ายอื่น
(9,714,487) (10,930,000)
(9,714,487) (10,930,000)
รวมค่าใช้จ่าย
(572,710,986) (611,695,069) (490,850,197) (526,991,974)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
437,033,270
546,165,399 447,906,559 542,335,762 
ต้นทุนทางการเงิน
(33)
(155)
(33)
(9)
กำไรก่อนภาษีเงินได้
437,033,237
546,165,244 447,906,526 542,335,753 
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุข้อ 30)
(81,762,126) (103,639,952) (58,692,938) (79,029,170)
กำไรสุทธิสำหรับปี
355,271,111
442,525,292 389,213,588 463,306,583 
การแบ่งกำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หุ้น

355,225,664
45,447
355,271,111

442,480,144
45,148
442,525,292

-

-

2.96

3.69

3.24

3.86 

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
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120,000,000 297,190,000
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
120,000,000 297,190,000

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุข้อ 18)
สำรองทั่วไป (หมายเหตุข้อ 18)
เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
กำไรสุทธิ
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

120,000,000 297,190,000
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
120,000,000 297,190,000

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุข้อ 18)
สำรองทั่วไป (หมายเหตุข้อ 18)
ลดระหว่างปี
กำไรสุทธิ
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
12,000,000
-     
-     
-     
-     
12,000,000

12,000,000
-     
-     
-     
-     
12,000,000
204,775,930
-     
23,165,330
-     
-     
227,941,260

185,762,920
-     
19,013,010
-     
-     
204,775,930
3,418,281,450
(180,000,000)
(23,165,330)
-      
355,225,664
3,570,341,784

3,150,814,316
(156,000,000)
(19,013,010)
-      
442,480,144
3,418,281,450

541,729,162 4,593,976,542
(180,000,000)
-      
-      
7,890,725
7,890,725
355,225,664
549,619,887 4,777,092,931

600,954,610 4,366,721,846
(156,000,000)
-      
-      
(59,225,448) (59,225,448)
442,480,144
541,729,162 4,593,976,542

251,694 4,594,228,236 
(180,000,000)
-     
-      
(54,903)
7,835,822 
45,447 355,271,111 
242,238 4,777,335,169 

260,405 4,366,982,251 
(156,000,000)
-     
-      
(53,859) (59,279,307)
45,148 442,525,292 
251,694 4,594,228,236 

		
งบการเงินรวม
				
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
		
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรร
กำไรสะสม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม
ส่วนน้อย			
		
และชำระแล้ว หุ้นสามัญ
ทุนสำรอง
สำรองทั่วไป
ส่วนที่ยังไม่ได้ จากการเปลี่ยนแปลง					
				
ตามกฎหมาย		
จัดสรร
มูลค่าของ					
							
หลักทรัพย์เผื่อขาย					

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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120,000,000
-      
-      
-      
-      
120,000,000

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุข้อ 18)
สำรองทั่วไป (หมายเหตุข้อ 18)
เพิ่มระหว่างปี
กำไรสุทธิ
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

120,000,000
-      
-      
-      
-      
120,000,000

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุข้อ 18)
สำรองทั่วไป (หมายเหตุข้อ 18)
ลดระหว่างปี
กำไรสุทธิ
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
297,190,000
-      
-      
-      
-      
297,190,000

297,190,000
-     
-      
-      
-      
297,190,000
12,000,000
-      
-      
-      
-      
12,000,000

12,000,000
-      
-      
-      
-      
12,000,000
204,775,930
-      
23,165,330
-      
-      
227,941,260

185,762,920
-      
19,013,010
-      
-      
204,775,930

3,021,934,633
(180,000,000)
(23,165,330)
-      
389,213,588
3,207,982,891

2,733,641,060
(156,000,000)
(19,013,010)
463,306,583
3,021,934,633

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ทุนที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรร
กำไรสะสม
		
และชำระแล้ว
หุ้นสามัญ
ทุนสำรอง
สำรองทั่วไป
ส่วนที่ยังไม่ได้
				
ตามกฎหมาย		
จัดสรร
							
				

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

538,322,579
-      
-      
8,966,715
-      
547,289,294

597,790,277
-      
-      
(59,467,698)
-   
538,322,579

4,194,223,142 
(180,000,000)
-      
8,966,715 
389,213,588 
4,412,403,445 

3,946,384,257 
(156,000,000)
-      
(59,467,698)
463,306,583
4,194,223,142 

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม	
จากการเปลี่ยนแปลง		
มูลค่าของ	
หลักทรัพย์เผื่อขาย		

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
					งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
กำไรก่อนภาษีเงินได้
437,033,237
546,165,244 447,906,526 542,335,753 
รายการปรับปรุง :
ค่าเสื่อมราคา
75,216,144
84,464,453
50,109,259
51,613,128 
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 5,064,456
4,564,088
4,832,325
4,343,321 
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
43,730
5,868
-      
5,868 
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
(548,519)
(1,781,738)
(331,048) (1,487,123)
หนี้สงสัยจะสูญ
177,631
-      
177,631
-    
กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอน
(20,948,400)
(20,948,400)
กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอน
-       (42,949,638)
(42,949,638)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
3,224,166
(315,852)
3,224,166
(315,852)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
(47,155,895) (59,827,242) (200,692,859) (217,364,150)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
9,714,487
10,930,000
9,714,487
10,930,000 
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
(7,000,000)
13,000,000
(7,000,000)
13,000,000 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
56,173,838
80,565,544
53,345,858
77,155,766 
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
(3,871,871)
(5,699,285)
(2,944,741) (1,751,624)
ดอกเบี้ยรับ
(52,127,988) (55,318,897) (47,584,064) (51,479,864)
ดอกเบี้ยจ่าย
33
155
33
9 
475,943,449
552,854,300 310,757,573 363,087,194 
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้า
49,192,454
26,371,353
61,996,416
25,681,835 
สินค้าคงเหลือ
6,495,043 (112,291,516) (16,394,550) (115,116,344)
ภาษีซื้อรอขอคืน
753,442
(753,442)
753,442
(753,442)
วัสดุสิ้นเปลือง
931,312
1,213,480
453,515
781,716 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
46,335,579 (42,680,986)
43,895,564 (43,453,757)

2009
64 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
					งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้า
(33,833,931) (32,916,156) (24,098,245)
3,068,678 
โบนัสค้างจ่าย
(16,956,908)
30,676,869 (13,088,774)
22,694,174 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
(1,559,926)
584,546
(1,559,926)
584,546 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(1,800,261)
(2,651,978)
(1,487,087) (4,014,995)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
525,500,253
420,406,470 361,227,928 252,559,605
ดอกเบี้ยรับ
53,552,223
56,479,387
49,086,930
53,534,470
จ่ายดอกเบี้ย
(33)
(155)
(33)
(9)
จ่ายภาษีเงินได้
(98,285,793) (93,858,914) (73,597,867) (68,081,679)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
480,766,650
383,026,788 336,716,958 238,012,387 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
57,683,938 (72,300,487)
87,205,570 (79,687,486)
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(35,000,000) (50,000,000) (35,000,000) (50,000,000)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
273,150,000
60,000,000 273,150,000
60,000,000 
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(89,000,000) (329,150,000) (89,000,000) (329,150,000)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
30,400,000
8,500,000
400,000
8,500,000 
เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป
6,820,244
-      
6,820,244
-      
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
(59,490,998) (18,048,150) (59,490,998) (18,048,150)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
-      
7,400,723
-      
7,400,723 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
(57,731,300) (26,926,863) (57,731,300) (26,926,863)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
(297,506,568) (44,993,431) (297,506,568) (44,993,431)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอน
-      
112,777,638
-     
112,777,638 
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,638,762
2,382,984
976,322
2,023,819 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(147,042,767) (49,968,163) (131,126,670) (37,400,327)
เงินปันผลรับ
47,155,895
59,827,242 200,692,859 217,364,150 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
(3,471,442)
(2,573,027)
(2,676,888) (2,879,418)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(272,394,236) (343,071,534) (103,287,429) (181,019,345)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
					งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินปันผลจ่าย
(180,000,000) (156,000,000) (180,000,000) (156,000,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
(54,176)
(54,172)
-      
-      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(180,054,176) (156,054,172) (180,000,000) (156,000,000)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
(2,914,416)
56,202
(2,914,416)
56,202 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 25,403,822 (116,042,716)
50,515,113 (98,950,756)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 207,808,172
323,850,888 167,299,716 266,250,472 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 233,211,994
207,808,172 217,814,829 167,299,716 
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน

447,797
232,764,197
233,211,994

593,531
207,214,641
207,808,172

356,168
217,458,661
217,814,829

463,480 
166,836,236 
167,299,716

(268,568)

222,676

(369,192)

128,455 

7,890,725

(59,225,448)

8,966,715

(59,467,698)

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือชุด
ชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท  
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด

ที่ตั้ง
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด

121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร 
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด

99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลป่าสัก
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

บริษัทย่อยทางอ้อม 
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด

123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร
ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำคัญกับบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงิน
นี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการดำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินงานโดยปราศจากความ
สัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดทำขึ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 โดยบริษัทได้จัดประเภทรายการใหม่ใน    
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่แสดงไว้เพื่อการเปรียบเทียบตามประกาศดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการนำเสนอ        
งบการเงิน (เดิมฉบับที่ 35) ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงิน
และรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544
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2.2 บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการบัญชีและ     
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.3 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้า
และยอดคงเหลื อ ที่ มี ส าระสำคั ญ ระหว่ า งกั น เงิ น ลงทุ นในบริ ษั ท ย่ อ ย และทุ น เรื อ นหุ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยออกจากการแสดง               
ในงบการเงินรวมแล้ว 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า        
ร้อยละ 50 ของทุนทีอ่ อก หรือทีบ่ ริษทั ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินงาน
ของกิจการได้
บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวม ได้แก่

 
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด)
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
อัตราการ           อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ       ถือหุ้นร้อยละ
99.94  
99.99  
99.99

99.94
99.99
99.99

99.93

99.93

2.4 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับ   
การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้นเลขระบุฉบับมาตรฐาน     
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปิดเผย ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551       
จึงได้แสดงตามประกาศดังกล่าว
2.5 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2552 
 

มาตรฐานการบัญชี
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (เดิมฉบับที่ 47)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2555
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกล่าวข้างต้น เมื่อถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป          
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท
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2.6 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้มีการจัดประเภทบางรายการใหม่เพื่อ       
ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้
- แยกแสดงรายการสิทธิการเช่า - สุทธิจำนวน 13,718,526 บาท ซึ่งเดิมได้แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน - สุทธิ
- แสดงเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น จำนวน 104,323,199 บาท รวมอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งเดิมได้
แสดงรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้      
เปิดเผยในนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
3.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกำหนดภายในสามเดือน
3.2

การรับรู้รายได้
บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อบริษัทโอนสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งตามปกติ จะเกิดขึ้น
ทันทีที่บริษัทส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้านั้น
3.3

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ของบริษัทและบริษัทย่อยคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือปรับปรุงกับราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ คำนวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่  
จะได้รบั ของสินค้าประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำเป็นต้องจ่ายเพือ่ ให้ขายสินค้านัน้ ได้
3.4

เงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็น     
หลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุน
กำไรหรื อ ขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลั ก ทรั พ ย์ เ ผื่ อ ขายรั บ รู้ ในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น             
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำไรขาดทุน
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
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3.5

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
สินทรัพย์ถาวรอื่น

20  ปี
5  ปี

บริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและปรับปรุงสินทรัพย์ ซึ่งมีผลทำให้อายุของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่าย     
ฝ่ายทุน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น
3.6

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสรและสนาม
กอล์ฟ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา
เช่าหรืออายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า    
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

3 - 10  ปี
10  ปี
ตามอายุสัญญา

3.7

สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท
กำหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
3.8

รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
บริ ษั ท แปลงค่ า รายการบั ญ ชี ในสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศให้ เป็ น เงิ น บาท ตามอั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่         
เกิดรายการ เมื่อบริษัทรับหรือจ่ายชำระหนี้บริษัทจะบันทึกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อ     
เกิดกำไรขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุล
เป็นเงินบาทตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
3.9

สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
บริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสินค้า ในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่า สามารถ
คืนได้ในกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณการจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้น บริษัทยังได้สำรองเผื่อ    
การลดมูลค่าของสินค้าหากมีการรับคืนเกิดขึ้น
3.10 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตรา   
ต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น กำไรหรือขาดทุน    
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
3.11 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
บริษัทบันทึกเงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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3.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คำนวณจากเงินได้ทางภาษีและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำหรับปี
3.13 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ    
วันสิ้นปีบริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นคงเหลือเพื่อนำมาคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด
3.14 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารใน  
การกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวน
สินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้
และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

4. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ดังนี้

 
เงินฝากประจำ 
- สกุลดอลลาร์ฮ่องกง (1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง)
- สกุลบาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย – ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย – ตราสารหนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม  
2552  
2551   
6,380,550   6,690,300
132,000,000   368,500,000  
191,917,948   609,629,647  
370,434,689   163,591,906  
459,667,087  
-  
1,160,400,274   1,148,411,853  

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2552  
2551
6,380,550  
20,000,000  
191,917,948  
244,832,236  
459,667,087  
922,797,821  

6,690,300
274,000,000
609,629,647
51,061,500
941,381,447

บริษัทได้นำเงินฝากประจำประเภทมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกงไปค้ำประกันสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (หมายเหตุข้อ 25)
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน  
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2552  
2552

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด 
หุ้นกู้
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วแลกเงิน

77,157,819  
14,998,227  
99,761,902  
191,917,948  

1,092,376  
139,535  
-   
1,231,911  

-  
-  
-  

78,250,195
15,137,762
99,761,902
193,149,859
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน  
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2551  
2551

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หุ้นกู้
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ตั๋วแลกเงิน

37,500,000  
128,320,599  
443,809,048  
609,629,647  

497,698  
93,973  
-  
591,671  

-  
37,997,698
(454,540)   127,960,032
-  
443,809,048
(454,540)   609,766,778

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน  
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2552  
2552

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการอื่น
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

367,145,571  

3,289,118  

-  

370,434,689

459,645,765  

21,322

-  

459,667,087
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน  
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2551  
2551

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการอื่น

162,196,809  

1,395,097  

-  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

163,591,906
หน่วย : บาท

ราคาทุน  
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2552  
2552

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการอื่น
ตราสารหนี้  
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
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242,000,000  

2,832,236  

-  

244,832,236

459,645,765  

21,322  

-  

459,667,087

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ราคาทุน  
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2551  
2551

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน   
- กิจการอื่น

50,000,000  

1,061,500  

-  

51,061,500

5. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551  
2552  
2551
427,423,037   456,018,049   493,988,536   530,578,623

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

18,653,695   39,154,806   27,888,344   53,227,731
1,292,930   2,138,673  
1,281,775   2,098,130
3,722,770   4,919,194
3,722,771   4,919,194
2,123,467  
177,631  
2,123,467  
177,631
453,215,899   502,408,353   529,004,893   591,001,309
(177,631)  
-  
(177,631)
453,038,268   502,408,353   528,827,262   591,001,309

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด  
- บริษัท ไหมทอง จำกัด
- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
- บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด  
- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
- บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
รวม

ยอดคงเหลือ   เพิ่มขึ้น
ณ วันที่       
31 ธันวาคม  
2551     

รับชำระ  

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

9,000,000  
10,000,000  
50,000,000  
255,150,000
324,150,000  

9,000,000   (18,000,000)  
-  
-  
10,000,000
-  
-  
50,000,000
80,000,000   (255,150,000)   80,000,000
89,000,000   (273,150,000)   140,000,000

9,000,000  
50,000,000  
255,150,000  
314,150,000  

9,000,000 (18,000,000)  
-  
-  
50,000,000
80,000,000   (255,150,000)   80,000,000
89,000,000 (273,150,000)   130,000,000
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ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 10 และข้อ 22
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารบวกอัตราที่บริษัท
กำหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราดอกเบี้ยต่อปีของบริษัทและบริษัทย่อยที่คิดกับ   
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 2.75 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 2.75 ถึง
3.25 ต่อปี) และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 อยู่ระหว่างร้อยละ 3.75 ถึง 5.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 3.75 ถึง 5.50 ต่อปี)

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น         
ตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 5.50 ต่อปี) และร้อยละ 3.25 ถึง 5.50 ต่อปี      
(บริษัท : ร้อยละ 3.50 ถึง 5.50 ต่อปี) ตามลำดับ

8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2552  
2551  
368,070,764   408,343,560  
172,541,936    164,175,806   
202,019,758   231,338,565  
18,252,691   19,696,099  
760,885,149   823,554,030  

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต  
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551
353,768,160   393,494,554
124,141,694   113,917,977
138,002,466   144,007,689
18,252,691   19,696,099
634,165,011   671,116,319

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 130.31 ล้านบาท และ 100.95  ล้านบาท ตามลำดับ (2551: 100.25 ล้านบาท และ 96.03
ล้านบาท ตามลำดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในงบการเงินรวมและงบการเงิน   
เฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 56.17 ล้านบาท และ 53.35 ล้านบาท ตามลำดับ (2551: 80.56
ล้านบาท และ 77.15 ล้านบาท ตามลำดับ)

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

หน่วย : บาท
ประเภทกิจการ

บริษัทย่อย 
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท วาโก้ลำพูน  จำกัด
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำระแล้ว
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่  
ณ วันที่   
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม   31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2552
2551  
2552  
2551
20,000,000
50,000,000
50,000,000

20,000,000  
50,000,000  
50,000,000  

22,037,000  
49,999,300  
49,999,300  
122,035,600

22,037,000
49,999,300
49,999,300
122,035,600

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ตราสารหนี้  
รวม
เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
- บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หุ้นกู้
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งบการเงินรวม
2552  
2551  

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551

599,776,155  
287,231,742  
(3,000,000)  
284,231,742   
39,976,223  
923,984,120  

653,065,004  
208,453,462  
-  
208,453,462  
-  
861,518,466  

588,076,155
287,231,742  
(3,000,000)  
284,231,742  
39,976,223
912,284,120

640,165,004
208,453,462
- 
208,453,462
848,618,466

277,761,374  
(37,123,942)  
240,637,432  
129,426,544  
(35,419,987)  
94,006,557  
334,643,989  

242,330,214  
(55,533,942)  
186,796,272  
133,621,544  
(30,775,500)  
102,846,044  
289,642,316  

277,761,374  
(37,123,942)  
240,637,432  
126,406,544  
(35,419,987)
90,986,557  
331,623,989  

242,330,214
(55,533,942)
186,796,272
130,601,544
(30,775,500)
99,826,044
286,622,316

327,500,000   80,000,000   327,500,000   80,000,000
-  
14,993,431  
-  
14,993,431
327,500,000   94,993,431   327,500,000   94,993,431
1,586,128,109   1,246,154,213   1,571,408,109  1,230,234,213
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ธุรกิจสิ่งทอ

ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
2552

2551

ราคายุติธรรม

128,217,046 431,714,010 473,842,370
8,256,555 31,997,208 14,848,884
187,838,701 599,776,155 653,065,004

3.71
0.37

51,365,100 136,064,937 164,373,750

2551

3.69 120,384,863   118,392,046 420,014,010 460,942,370
0.17 25,803,367 8,256,555 31,997,208 14,848,884
197,553,330 178,013,701 588,076,155 640,165,004

51,365,100

หน่วย : บาท
ราคายุติธรรม 
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ร้อยละ
2552 2551
2552
2551

51,365,100 136,064,937 164,373,750 16.91 16.91

ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ร้อยละ
2552   2551 2552 2551   2552  
2551
พันบาท พันบาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน    108,000   108,000   16.91 16.91 51,365,100
บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน   290,634 290,634 3.81 3.79 130,209,863
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การลงทุน ผู้ถือหุ้นใหญ่
494,034 494,034 0.37 0.17 25,803,367
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
207,378,330

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม  

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)

2009 77
AnnualReport

Thai Wacoal Public Company Limited

   * สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด
บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด
บริษัท กว่างตง เซียะจง การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท วีน จำกัด
บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
บริษัท แชมป์เอช จำกัด
บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด
บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด
บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิ่ง จำกัด
บริษัท มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง จำกัด
บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จำกัด
บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด
บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด  
รวมเงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนทั่วไป

ชื่อบริษัท

8,805 8,805  
47,000 47,000
30,000   30,000  
108,472   108,472  
72,500   50,000  
56,000   28,000  
25,000 25,000
100,000 100,000
88,000 88,000
181,832 72,732
102,300 102,300  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน  
มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน

ตัวแทนขาย
โบว์ลิ่ง
ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
สถาบันการศึกษา
สถาบันสอนการออกแบบ
ค้าปลีก
ผลิตจักรเย็บผ้า
ปั่นด้ายและทอผ้า
ผลิตและส่งออกถุงเท้า

18.00  
4.26
5.67  
6.00  
10.34  
7.14  
8.00
5.00
7.73
15.18
12.22  

13.00
17.80
14.67
18.72
10.75
16.46
17.90
4.47
10.00
5.00
11.63  
2.00  
12.00  
17.00
15.00
18.00  
-  
-  
4.26 1,090,000
1,390,000  
5.67   432,000  
532,000  
6.00   6,508,176  
6,508,176  
15.00   2,200,000  
400,000  
7.14   4,000,000  
1,900,000  
8.00
530,000  
730,000
5.00
7.73 15,393,680
15,393,680
13.00 63,853,163
9,426,863
12.22   10,000,000   10,000,000  
240,637,432   186,796,272  

355,812
3,560,000
11,611,400  
58,745,541  
10,258,080
2,865,803
3,015,140
10,772,367
2,847,410
4,000,000
1,000,000  
-  
27,000,000  
2,700,000  
970,000  
814,000  

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*
2552  
2551  

13.00
355,812
17.80 3,560,000
14.67 11,611,400
18.72 58,745,541
10.75 10,258,080
16.46 2,865,803
18.00
17.90 10,772,367
4.47 2,847,410
10.00 4,000,000
5.00 1,000,000
11.63  
-  
2.00   27,000,000  
12.00   3,000,000  
17.00
15.00
614,000

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
2552   2551   2552 2551  
พันบาท   พันบาท

ทุนชำระแล้ว

มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
2,500 2,500
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 20,000 20,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 30,000 30,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 270,000 270,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 160,000 160,000
มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
20,000 20,000
มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
- 116,640
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 10,000 10,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 81,000 81,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 40,000 40,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 20,000 20,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 80,000 80,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 1,350,000 1,350,000  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 25,000 25,000  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 50,000 50,000
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ถือหุ้นตั้งแต่ 10%ร่วมกัน 25,000 25,000

ลักษณะความสัมพันธ์

วิจัยสิ่งทอ
สิ่งทอ
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ธุรกิจฟอกย้อม
ผลิตยางยืด
ผลิตแถบตรา
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ธุรกิจขายตรง
ผลิตผ้าขนหนู
ผลิตเสื้อผ้า
ผลิตเสื้อผ้า
ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต
ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์
จัดจำหน่ายสินค้ามอร์แกน
ผลิตเสื้อหนังสัตว์
ร้านตัดผม

ประเภทกิจการ

355,812
3,560,000  
11,611,400  
58,745,541  
10,258,080  
2,865,803
3,015,140
10,772,367  
2,847,410  
4,000,000  
1,000,000  
-  
27,000,000  
2,700,000  
970,000  
814,000  

1,780,000  
1,320,000  
505,464  
344,000  
115,185
1,074,000  
724,800  
1,000,000  
-  
-  
2,129,341  
-  
-  
-  

2,492,000  
1,540,000  
4,549,176  
344,000  
115,185  
1,074,000  
36,240  
1,000,000  
-  
-  
2,624,205  
-  
-  
-  

1,780,000  
1,320,000  
505,464  
344,000  
115,185  
1,074,000  
724,800  
1,000,000  
-  
-  
2,129,341  
-  
-  
-  

2,492,000
1,540,000
4,549,176
344,000
115,185
1,074,000
36,240
1,000,000
2,624,205
-  
-  
-  
-  
-  
1,090,000   1,390,000  
-  
-  
-  
432,000  
532,000  
-  
-  
-  
6,508,176   6,508,176   471,637   520,207   471,637   520,207
2,200,000  
400,000  
-  
-  
-  
4,000,000   1,900,000  
-  
-  
-  
530,000  
730,000
15,393,680   15,393,680   1,842,120   3,491,800   1,842,120 3,491,800
63,853,163
9,426,863  
-  
-  
- 
10,000,000   10,000,000  
-  
-  
-  
240,637,432   186,796,272   11,306,547   17,786,813   11,306,547   17,786,813

355,812
3,560,000  
11,611,400  
58,745,541  
10,258,080  
2,865,803
10,772,367  
2,847,410  
4,000,000  
1,000,000  
-  
27,000,000  
3,000,000  
-  
614,000  

  

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ราคาตามบัญชี*
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
2552  
2551  
2552  
2551  
2552  
2551

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ต่อ)
                                                                                                                                            

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
10.2 กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน

งบการเงินรวม  
2552  
2551  
3,066,767  
805,104  
3,871,871  

5,571,588  
127,697  
5,699,285  

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551
2,139,637  
805,104  
2,944,741  

1,623,927
127,697
1,751,624

10.3 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วย

ยอดต้นปี   
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ยอดปลายปี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551  
2552  
2551
541,729,162   600,954,610   538,322,579   597,790,277
7,890,725   (59,225,448)  
8,966,715   (59,467,698)
549,619,887   541,729,162   547,289,294   538,322,579

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้
งบการเงินรวม

หลักทรัพย์เผื่อขาย   
หลักทรัพย์หุ้นทุน 
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม
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ราคาทุน  
31 ธันวาคม
2552  

หน่วย : บาท

กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2552

207,378,330 392,397,825  
130,343,685   157,228,877  

-  
599,776,155
(3,340,820)   284,231,742

20,000,000  
491  
19,951,369  
24,363  
377,673,384   549,651,556  

-  
20,000,491
-  
19,975,732
(3,340,820)   923,984,120

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
10.3 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย (ต่อ)
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หลักทรัพย์เผื่อขาย     
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม

ราคาทุน  
31 ธันวาคม
2551  

กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2551

187,838,701   465,226,303  
-  
653,065,004
133,343,686   101,816,576   (26,706,800) 208,453,462
321,182,387   567,042,879 (26,706,800)   861,518,466
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน  
31 ธันวาคม
2552  

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2552

197,553,330   390,522,825  
130,343,685   157,228,877  

-  
588,076,155
(3,340,820)   284,231,742

20,000,000  
491  
19,951,369  
24,363
367,848,384   547,776,556  

-  
20,000,491
-  
19,975,732
(3,340,820)   912,284,120

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน  
31 ธันวาคม
2551  

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2551

178,013,701   462,151,303  
-  
640,165,004
133,343,686   101,816,576   (26,706,800)   208,453,462
311,357,387   563,967,879   (26,706,800)   848,618,466
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10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
10.4 ระยะเวลาที่จะครบกำหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ระยะเวลาที่จะถึงกำหนดชำระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด   
มีดังต่อไปนี้

 

1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551  
2552  
2551
307,500,000   94,993,431   307,500,000   94,993,431
20,000,000  
-  
20,000,000  
327,500,000   94,993,431   327,500,000   94,993,431

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน  
31 ธันวาคม
2552  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หุ้นกู้

327,500,000  

กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2552

3,942,300  

(1,716)   331,440,584

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน  
31 ธันวาคม
2551  

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หุ้นกู้
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
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80,000,000  
14,993,431  
94,993,431  

กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น 31 ธันวาคม 
2551

4,396,406  
355,286  
4,751,692  

-  
-  
-  

84,396,406
15,348,717
99,745,123

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่   
31 ธันวาคม       
2551  
ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ค่าเสื่อมราคาสะสม   
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

370,593,684  
5,233,079  
447,256,958  
434,673,718  
882,846,570  
44,288,163  
2,184,892,172  

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

-  
-  
-  

-  
-  
-  

หน่วย : บาท
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552
63,051,817   433,645,501
-  
5,233,079
33,459,085   480,716,043

4,738,163   (1,988,494)   13,530,297   450,953,684
8,566,592   (6,177,889)   12,557,997   897,793,270
3,199,555  
-  
-  
47,487,718
16,504,310   (8,166,383)   122,599,196   2,315,829,295       

(2,381,025)  
(75,859)  
(271,113,434)   (19,838,760)  

-  
-  

(354,681,073)   (21,069,761)  
(810,893,811)   (29,768,740)  
(34,689,927)   (4,463,024)  
(1,473,759,270)   (75,216,144)  

1,546,214  
5,719,336  
-  
7,265,550  

4,335,846   130,269,889  
715,468,748        
84,464,453  

-  
-

(2,456,884)
(290,952,194)

-   (374,204,620)
-   (834,943,215)
(39,152,951)
-   (1,541,709,864)

(233,140)  (122,599,196)   11,773,399
785,892,830
75,216,144
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่   
31 ธันวาคม       
2550  
ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
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งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

370,593,684  
5,233,079  
447,256,958  

-  
-  
-  

414,508,914  
872,706,586  
42,253,303  
2,152,552,524  

5,880,512  
16,876,505  
3,792,388  
26,549,405  

(2,305,165)  
(75,860)  
(251,459,709) (19,653,725)  

-  
-  
-  

โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2551
-  
-  
-  

370,593,684
5,233,079
447,256,958

(2,426,253)   16,710,545   434,673,718
(14,431,814)   7,695,293   882,846,570
(1,757,528)  
-  
44,288,163
(18,615,595)   24,405,838   2,184,892,172
-  
-  

(335,486,397)   (20,633,189)   2,420,350  
(787,172,439)   (39,060,133)   14,356,924  
(31,182,907)   (5,041,546)   1,534,526  
(1,407,606,617)   (84,464,453)   18,311,800  
5,403,570   23,641,434  
750,349,477        
87,365,917    

หน่วย : บาท

-  
-  

(2,381,025)
(271,113,434)

(981,837)   (354,681,073)
981,837   (810,893,811)
-  
(34,689,927)
-   (1,473,759,270)

(303,320)   (24,405,838)  

4,335,846
715,468,748   
84,464,453

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ  
เพิ่มขึ้น   
ลดลง
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่   
ณ วันที่
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2551  
2552
ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

334,143,689
3,783,836  
289,802,026  
288,008,066  
517,277,858  
32,563,237  
1,465,578,712  

-  
-

-  
-  
-

63,051,817   397,195,506
-  
3,783,836
33,459,085   323,261,111

2,529,360  
(15,800)   10,277,774   300,799,400
7,834,003   (5,512,582)   9,926,952   529,526,231
3,199,555  
-  
-  
35,762,792
13,562,918   (5,528,382)   116,715,628   1,590,328,876

(2,381,025)  
(75,860)  
(169,664,954)   (12,288,490)  

-  
-  

-  
-  

(2,456,885)
(181,953,444)

(221,516,627)   (15,965,750)  
(470,498,888)   (18,682,816)  
(27,669,723)   (3,096,343)  
(891,731,217)   (50,109,259)  

15,799  
5,058,902  
-  
5,074,701  

-  
-  
-  
-  

(237,466,578)
(484,122,802)
(30,766,066)
(936,765,775)

2,815,475   117,194,560  
576,662,970        
51,613,128        

(191,593)  (116,715,628)  

3,102,814
656,665,915
50,109,259
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ  
เพิ่มขึ้น   
ลดลง
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่   
ณ วันที่
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2550  
2551
ราคาทุน       
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน  
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

334,143,689  
3,783,836  
289,802,026

-  
-  
-

271,828,964
509,586,698  
32,997,349  
1,442,142,562  

4,337,690  
14,129,640  
1,314,070  
19,781,400  

(2,305,165)  
(75,860)  
(157,560,845)   (12,104,109)  

-  
-  
-  

334,143,689
3,783,836
289,802,026

(1,796,271)   13,637,683   288,008,066
(11,914,757)   5,476,277   517,277,858
(1,748,182)  
-  
32,563,237
(15,459,210)   19,113,960   1,465,578,712
-  
-  

(207,682,794)   (14,642,365)   1,790,369  
(462,136,683) (21,248,457)   11,904,415  
(25,652,568)
(3,542,337)   1,525,182  
(855,338,055)   (51,613,128)   15,219,966  
4,485,373   17,747,382  
591,289,880   
51,468,764

-  
-  

-  
-  

(2,381,025)
(169,664,954)

(981,837)   (221,516,627)
981,837   (470,498,888)
-  
(27,669,723)
-   (891,731,217)

(303,320)   (19,113,960)

2,815,475
576,662,970
51,613,128

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนประมาณ 1,157.79 ล้านบาท และ 1,103.25 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท : 706.28 ล้าน
บาท และ 669.40 ล้านบาท ตามลำดับ)
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12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่   
31 ธันวาคม       
2551  

ราคาทุน  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

28,139,676  
4,418,729  
32,558,405  

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี  

หน่วย : บาท
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

3,217,498  
20,000  
3,237,498  

-  
-  
-  

421,680   31,778,854
6,000   4,444,729
427,680   36,223,583 

(15,052,175)   (3,423,052)  
(1,808,434)  
(423,014)  
(16,860,609)   (3,846,066)  
1,796,032  
613,951  
17,493,828        
3,345,698     

-  
-  
-  
-  

-  
(18,475,227)
-  
(2,231,448)
-  
(20,706,675)
(427,680)   1,982,303
17,499,211
3,846,066

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่   
31 ธันวาคม       
2550  
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

23,168,273  
6,549,965  
29,718,238  

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

2,656,220  
-  
6,450   (3,490,140)  
2,662,670   (3,490,140)  

(12,163,510)   (2,888,665)  
(4,841,396)  
(457,033)  
(17,004,906)   (3,345,698)  
5,197,275  
311,177  
17,910,607       
2,659,852  

หน่วย : บาท
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2551
2,315,183   28,139,676
1,352,454   4,418,729
3,667,637    32,558,405 

-  
-  
(15,052,175)
3,489,995  
-  
(1,808,434)
3,489,995
-  
(16,860,609)
(44,783)   (3,667,637)   1,796,032
17,493,828
3,345,698
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12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ  
เพิ่มขึ้น   
ลดลง
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่   
ณ วันที่
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2551  
2552

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำหน่ายสะสม   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

26,971,694
4,418,729  
31,390,423  

2,711,938
20,000
2,731,938  

-  
-  
-  

421,680   30,105,312
6,000   4,444,729
427,680   34,550,041

(14,351,178)   (3,190,921)  
(1,808,433)  
(423,014)  
(16,159,611)   (3,613,935)  
1,796,031  
613,952  
17,026,843        
3,124,931        

-  
-  
-  
-  

-  
(17,542,099)
-  
(2,231,447)
-  
(19,773,546)
(427,680)   1,982,303
16,758,798
3,613,935 

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ  
เพิ่มขึ้น   
ลดลง
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่   
ณ วันที่
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2550  
2551
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำหน่ายสะสม    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
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22,049,792  
6,549,965  
28,599,757  

2,606,719  
-  
6,450 (3,490,140)  
2,613,169   (3,490,140)  

(11,683,279)   (2,667,899)  
(4,841,396)  
(457,032)  
(16,524,675)   (3,124,931)  
5,197,275  
311,177  
17,272,357        
2,445,004        

2,315,183   26,971,694
1,352,454   4,418,729
3,667,637   31,390,423

-  
-  
(14,351,178)
3,489,995  
-  
(1,808,433)
3,489,995  
-  
(16,159,611)
(44,784)   (3,667,637)   1,796,031
17,026,843
3,124,931

13. สิทธิการเช่า - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิทธิการเช่า
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
34,014,000  
34,014,000
(21,513,864)  
(20,295,474)
12,500,136  
13,718,526 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
2552   
2551   

1,218,390
1,218,390

14. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส่วน
ใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจำอื่น 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2552  
2551  
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

1,116.90  

1,127.90  

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551
970.90  

970.90

เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ธ นาคารและเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น มี อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ อ ปี เท่ า กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย              
เงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
การเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ        
10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้นำไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำรอง   
ตามกฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้

2009 87
AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

17. การจัดการส่วนทุน

วั ต ถุ ป ระสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็ นไปเพื่ อ การดำรงไว้ ซึ่ ง ความสามารถในการดำเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อง        
ของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 
บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอสำหรับใช้เป็น    
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น

18. เงินปันผลและสำรองทั่วไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองทั่วไปดังนี้
ปี 2552
ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด

วันที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น

27 เม.ย.
23 เม.ย.
23 เม.ย.
23 เม.ย.
23 เม.ย.

ปี 2551

อัตราหุ้นละ จำนวนเงินรวม สำรองทั่วไป วันที่ประชุม
(บาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น

อัตราหุ้นละ จำนวนเงินรวม สำรองทั่วไป
(บาท)   (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.50
400.00
78.00
70.00
190.00

1.30
400.00
76.00
80.00
180.00

180.00
80.00
39.00
35.00
38.00

23.17
3.04
2.05
1.83
1.79

21 เม.ย.
25 เม.ย.
25 เม.ย.
25 เม.ย.
25 เม.ย.

156.00
80.00
38.00
40.00
36.00

19.01
2.98
1.92
2.08
1.69

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2552 และ 2551 เป็นการจัดสรรกำไรของปี 2551 และ 2550 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2552
และ 2551 ตามลำดับ
บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรกำไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสำรองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด บริษัท           
วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัดได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย        
มีจำนวน 16.68 ล้านบาท และ 16.10 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท : 11.09 ล้านบาท และ 10.73 ล้านบาท ตามลำดับ)
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20. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอน
กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

งบการเงินรวม  
2552  
2551  

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551

-  
20,948,400  
-  
20,948,400
-  
42,949,638  
-  
42,949,638
52,127,988   55,318,897   47,584,064   51,479,864
22,509,449   20,594,206   24,689,691   22,990,806
6,361,482  
2,583,146  
6,361,482   2,583,146
28,151,548   28,414,213   25,982,807   23,062,344 
109,150,467 170,808,500 104,618,044 164,014,198

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551  
2552  
2551
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ 31,906,666   (45,849,029)   29,502,677   (51,591,592)
ค่าสินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อ
49,760,854   47,497,533   1,178,199,668   1,337,088,038
วัตถุดิบที่ใช้ไป
1,450,326,082   1,609,225,391   1,123,668,176   1,204,665,861
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,058,569,832   1,065,697,239   717,353,245   710,924,691
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
80,280,600   89,028,541   54,941,584   55,956,449
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
56,173,838   80,565,544   53,345,858   77,155,766
ค่าลิขสิทธิ์
38,670,813   40,837,681   38,670,813   40,837,681

2009 89
AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

22. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบส่วนใหญ่
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐาน     
ที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)
บริษัท วาโก้ อเมริกา
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
บริษัท วีน จำกัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด  
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
อื่นๆ  
รวมลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด  
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
อื่นๆ  
รวมเจ้าหนี้การค้า  
ยอดคงเหลืออื่น   
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย        
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2552  
2551  
2552  
2551

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
340  
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 11  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
11  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
7  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
43  
บริษัทย่อย
-  
บริษัทย่อย
-  
บริษัทย่อย
-  
บริษัทย่อย
-  
24  
436  

366  
26  
37  
9  
25  
-  
-  
-  
-  
29  
492

340  
11  
11  
6  
43  
38  
15  
16  
12  
23  
515  

366
26
37
9
25
50
21
10
14
28
586

ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

85
-  
-  
-  
-  
28  
8  
20  
17  
158  

99  
-  
-  
-  
-  
21  
6  
24  
39  
189  

67  
47  
26  
22  
15  
20  
7  
20  
17  
241  

58
62
29
20
23
13
5
24
37
271

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

38  

39  

38  

39

รายการค้าที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ความสัมพันธ์
ขายวัตถุดิบให้บริษัทย่อย
ขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทย่อย

ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากบริษัทย่อย
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่
อื่นๆ
รายได้รับจ้างทำของและค่าเช่ารับ  
ค่าจ้างทำของและค่าเช่าจ่าย  
ค่าลิขสิทธิ์  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินปันผลรับ  
เงินปันผลจ่าย  

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2552  
2551  
2552  
2551
-  
-  
305  
372
2,623  
516  
-  

2,809
459  
-  

2,621
516  
1,141  

2,806
459
1,299

734         849  
138  
134

529           585
138
134

34  
39  
39  
6  
28  
114  

20  
42  
39
6
182  
114  

35  
30  
41
11
38
99  

19
32
41
  11
195
99

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยขายสิ น ค้ า สำเร็ จ รู ป ให้ กั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั นในราคาและเงื่ อ นไขเช่ น เดี ย วกั บ ที่ คิ ด กั บ                
ลูกค้าทั่วไป
 
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำไรตามที่ได้ตกลงกัน 
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำนวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 23)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

23. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุ
ในสัญญา โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้
ต่ออายุสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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24. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
24.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจาก
ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
  
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึกในงบดุล     
ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
24.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ      
ต่อการดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
24.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจาก  
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดย
กำหนดอั ต ราแลกเปลี่ ย นในอนาคตที่ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศจะได้ รั บ หรื อ ต้ อ งจ่ า ยชำระจำนวนเงิ น         
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายชำระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า  
มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
จำนวนเงินตามสัญญา
มูลค่ายุติธรรม
ที่ไม่เกิน 1 ปี
ที่เกินกว่า 1 ปี
รวม สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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35,231,110

-

35,231,110

(202,973) 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2551
จำนวนเงินตามสัญญา
มูลค่ายุติธรรม
ที่ไม่เกิน 1 ปี
ที่เกินกว่า 1 ปี
รวม สินทรัพย์ (หนี้สิน)
7,035,262
7,035,262
(86,533)

24.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ    
ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นมีมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด สำหรับเงินลงทุนใน        
หลักทรัพย์ที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ตามบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่ายุติธรรมถือตามราคา
เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทที่แตกต่างไป     
จากมูลค่ายุติธรรม มีดังนี้
หน่วย : บาท
ราคาตามบัญชี  
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร
- 2552
419,656,046  
424,828,541
- 2551
260,814,030  
265,702,853

25. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม  
2552  
2551  
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกันให้
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 4)
- บริษัทอื่น
การให้ธนาคารค้ำประกันแทนบริษัท

6.38
3.00
21.70

6.69
3.00
22.81

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552  
2551
6.38
3.00
19.70

6.69
3.00
20.81
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26. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้
    
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรสุทธิ

ในประเทศ  
2552
2551
2,458.85 2,563.31
270.21 314.70

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ต่างประเทศ  
รวม
2552
2551
2552 2551
837.23
916.15 3,296.08 3,479.46
20.23
11.76 290.44 326.46
(9.71) (10.93)
47.16
59.83
109.15 170.81
(81.76) (103.64)
(0.05) (0.05)
355.23 442.48

หน่วย : ล้านบาท

    
 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

ดังกล่าว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในประเทศ  
ต่างประเทศ  
รวม
2552
2551
2552
2551
2552 2551
2,698.78 2,832.76 837.23
916.15 3,536.01 3,748.91
133.44 159.90
18.86
11.99 152.30 171.89
(9.71) (10.93)
200.69 217.37
104.62 164.01
(58.69) (79.03)
389.21 463.31

อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกสินทรัพย์ถาวรตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้สินทรัพย์ถาวรร่วมกันในการผลิตสินค้า

27. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
รายการ  

 
- บัตรส่งเสริม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
  ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

วาโก้ลำพูน
1075/2544
24 ม.ค. 2544
1 ก.ค. 2544-30 มิ.ย. 2552

ชื่อบริษัท
วาโก้กบินทร์บุรี
1074/2544
24 ม.ค. 2544
1 มิ.ย. 2544-31 พ.ค. 2552

ภัทยากบินทร์บุรี
1649(1)/2544
11 ต.ค. 2544
1 ม.ค. 2546-31 ธ.ค. 2553

1 ก.ค. 2552-30 มิ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2552-31 พ.ค. 2557 1 ม.ค. 2554-31 ธ.ค. 2558
24 ม.ค. 2544-24 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2544-24 ม.ค. 2546 24 ต.ค. 2544-11 ต.ค. 2547

ทั้งนี้บริษัททั้งสามบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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รายได้
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

งบการเงินรวม

541,229
541,229
92,219
633,448

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

837,228,181
2,458,312,243
3,295,540,424
6,361,482
47,155,895
102,696,766
3,451,754,567

2552  
กิจการที่ไม่ได้  
รับการส่งเสริม  

837,228,181
2,458,853,472
3,296,081,653
6,361,482
47,155,895
102,788,985
3,452,388,015

รวม  

19,755,522
19,755,522
119,953
19,875,475

กิจการที่ได้รับ  
การส่งเสริม  

916,147,948
2,543,551,629
3,459,699,577
2,583,146
59,827,242
168,105,401
3,690,215,366

2551
กิจการที่ไม่ได้  
รับการส่งเสริม

916,147,948
2,563,307,151
3,479,455,099
2,583,146
59,827,242
168,225,354
3,710,090,841

รวม

หน่วย : บาท

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกำหนดวิธีการรายงานรายได้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่          
30 ธันวาคม 2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการ            
ส่งเสริมรายการดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

28. การรายงานรายได้สำหรับผู้ ได้รับการส่งเสริม
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30

30-120

30

30-120

3,605
932,705
936,310
355,142  

10,087
483,304
493,391
470,432

ดอลลาร์
สหรัฐ   

37,601,490
84,863,123
122,464,613
92,187,913

1,817,884
20,993,273
22,811,157
68,554,864

เยน

800
1,500,000
2,624,290
4,125,090
44,590

450
1,500,000
3,281,436
4,781,886
36,554

ดอลลาร์  
ฮ่องกง  

3,670
3,670
21,209

355
355
24,665

จำนวนเงิน
ยูโร  

17,500
17,500
-

-

รูปี
อินโด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

1,153
1,153
-

13,860
13,860
-

หยวน  

5,000
5,000
-  

5,000
5,000
-

รูปี
ศรีลังกา

14,676,111
6,690,300
76,493,277 
97,859,688
49,657,331

1,071,975
6,380,550
37,481,093 
44,933,618
42,177,578

บาท

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

31. การอนุมัติงบการเงิน

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนั้น บริษัทจึงได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 25 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวแล้ว
งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายต่ำกว่าอัตราที่กำหนดตาม
ประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทมีรายได้บางรายการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

30. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

รายการ

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายชำระ
วัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนำเงินรับชำระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชำระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

29. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ในรูปเงินตราต่างประเทศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2552 เปรียบเทียบปี 2551
ภาพรวมของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2552 ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ใน
เกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม
อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปี 2552 บริษัทฯ มียอดขายลดลง 5.27% กำไรสุทธิลดลง 19.72% และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
2.06% ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่สำคัญได้ ดังนี้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ  
ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,296.08 ล้านบาท ลดลง 183.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.27% เมื่อเทียบ
กับปี 2551 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,479.46 ล้านบาท โดยมียอดขายสินค้าในประเทศลดลง 4.74% และยอดขายสินค้า
ต่างประเทศลดลง 8.60% ซึ่งมีผลมาจากวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้อำนาจซื้อของผู้บริโ ภคลดลง  
อย่างมาก
รายได้จากการขาย
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

ล้านบาท

3,347

3,485

3,385

3,592

3,580

3,634

2543

2544

2545

2546

2547

2548

3,871

2549

3,387

3,479

3,296

2550

2551

2552

รายได้อื่น  
ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 109.15 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ  
52.13 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 22.51 ล้านบาท สำหรับรายได้อื่นปี 2552 ลดลงจากปีก่อน 61.66 ล้านบาท หรือ 36.10%
เนื่องจากในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดินจำนวน 63.90 ล้านบาท 
ต้นทุนขาย  
ในปี 2552 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 74.11% ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งเท่ากับ 73.35%  
เพิ่มขึ้น 0.76% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2552 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 46.92 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 48.23 ล้านบาท ลดลง 2.72% เนื่องจาก   
ค่าลิขสิทธิ์ลดลงตามยอดขายที่ลดลง 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ในปี 2552 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น 13.93% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 14.30% ลดลง
จากปีก่อน 0.37% เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสำรองผลขาดทุนจากสินค้ารับคืนลดลงจากปีก่อน 20 ล้านบาท มีผลขาดทุน   
จากการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าลดลงจากปีก่อน 23.81 ล้านบาท 
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กำไรสุทธิ  
ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 355.23 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19.72% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.96 บาท อัตรา
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม 10.29% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.58% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.80% ซึ่งกำไรสุทธิ   
ที่ลดลง เกิดจากบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นลดลงจากยอดขายที่ลดลงจากปีก่อน และในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดิน
จำนวน 63.90 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีคุณภาพของกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 480.77 ล้านบาท จากรายได้ที่   
เกิดขึ้นจากการขาย และสามารถเก็บชำระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำหนดเวลา
กำไรสุทธิต่อหุ้น
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2.79

2.62

บาท

3.24

3.10

3.10

3.29

2546

2547

2548

2549

2.62

2543 * 2544 * 2545 *

3.69
2.96

2.93

2550

2551

2552

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ข้อมูลต่อหุ้นใน
ปี 2543-2545 จึงได้มีการคำนวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการ
ดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน
เป็นปีที่ 36 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 355.23 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.96 บาท   
และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     
180 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ 50.67% กำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
เงินปันผลต่อหุ้น
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หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ข้อมูลต่อหุ้นใน
ปี 2543-2545 จึงได้มีการคำนวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553
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2. ฐานะการเงิน
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,279.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 106.48 ล้านบาท หรือ 2.06%
ซึ่งเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 337.31 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 443.81 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน
ของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.42% เงินลงทุนชั่วคราว
21.98% ลูกหนี้การค้า 8.58% สินค้าคงเหลือ 14.41% เงินลงทุนระยะยาว 30.04% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14.88%  
และอื่นๆ 5.69%
สินทรัพย์หมุนเวียน  
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,780.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 337.32 ล้านบาท        
ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 214.55 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 49.37 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง
62.67 ล้านบาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 35 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่น 339.97
ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 70.42 ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 233.21 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 207.81          
ล้านบาท เนื่องจากเป็นการดำรงเงินสดไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ลูกหนี้การค้า  
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 453.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 49.37 ล้านบาท โดยแยกเป็นลูกหนี้ที่
ยังไม่ครบกำหนดชำระ 427.42 ล้านบาท คิดเป็น 94.34% ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระภายใน 3 เดือน จำนวน
18.65 ล้านบาท คิดเป็น 4.12% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำระเงิน และลูกหนี้
ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 6.97 ล้านบาท คิดเป็น 1.54% ของลูกหนี้รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 144.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 214.55 ล้านบาท      
เนื่ อ งจากบริ ษั ทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วนและนำไปลงทุ นในหุ้ น กู้ และพั น ธบั ต รซึ่ ง อยู่ ในประเภทเงิ น ลงทุ น ระยะยาว             
หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ  
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 760.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 62.67 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก   
การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือทั้งวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปให้คงเหลือน้อยที่สุดในระดับที่เหมาะสม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 785.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70.42             
ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 75.22 ล้านบาท มีการซื้อที่ดินและอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน เครื่องจักร
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ เท่ากับ 146.77 ล้านบาท และมีการขายเครื่องจักรเก่า คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน และทรัพย์สินอื่น
จำนวนเงิน 1.13 ล้านบาท
หนี้สินรวม  
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 502.54 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 76.62 ล้านบาท หรือ 13.23% เนื่องจาก
เจ้าหนี้ลดลง 33.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง 42.79 ล้านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,777.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 183.12 ล้านบาท หรือ 3.99%
เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2552 จำนวน 355.23 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น จำนวน 7.89 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 จำนวน
180 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 39.81 บาท เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งเท่ากับ 38.29
บาท เพิ่มขึ้น 1.52 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ข้อมูลต่อหุ้นใน
ปี 2543-2545 จึงได้มีการคำนวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

3. คุณภาพของสินทรัพย์
ด้านเงินลงทุนระยะยาว  
บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวรวมทั้งสิ้น 1,586.13 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 880.39        
ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทอื่น 378.24 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารหนี้ 327.50 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ทำให้บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 549.62 ล้านบาท
ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในปี 2552 เพิ่มขึ้นจาก       
ปีก่อน 7.89 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ สำหรับเงินลงทุนในกิจการที่ไม่
ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในปี 2552 จำนวน 9.71 ล้าน
บาท แต่ทั้งนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป อีกทั้ง
ยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอีกด้วย
ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดง         
ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะ
บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบำรุงรักษาอยู่อย่างสม่ำเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้      
ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชี 
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4. สภาพคล่อง
กระแสเงินสด  
ในปี 2552 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนเงิน 233.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.40   
ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการบริหารเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
 
บริ ษั ท ฯ มี ก ระแสเงิ น สดได้ จ ากกิ จ กรรมดำเนิ น งาน 480.77 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น 97.74 ล้ า นบาท                 
ซึ่งกระแสเงินสดส่วนใหญ่ได้จากการลดลงของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ 
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 272.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ 297.51
ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 147.04 ล้านบาท และลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปจำนวนเงิน 117.22 ล้านบาท
และมีเงินสดรับจากเงินปันผล 47.16  ล้านบาท และการรับชำระคืนเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 303.55 ล้านบาท
บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 180.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2552 เท่ากับ
5.53 เท่า ปี 2551 เท่ากับ 5.38 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2552 เท่ากับ 3.67 เท่า ปี 2551 เท่ากับ 3.21 เท่า    
โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหนี้สิน     
ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ เช่น เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จึงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ำมาก
โดยในปี 2552 เท่ากับ 0.11 และปี 2551 เท่ากับ 0.13 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย    
หนี้สินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี
2552 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 502.54 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,777.34 ล้านบาท  
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5. อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำหรับปี 2552 2551 และ 2550
หน่วย

2552

2551

2550

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า  
วัน
วัน

5.53
3.67
6.90
52.17
5.29
68.05
8.83
40.77
79.46

5.38
3.21
6.75
53.33
5.44
66.18
8.24
43.69
75.82

4.63
2.98
6.08
59.21
6.08
59.21
7.48
48.13
70.29

%  
%
%

25.89
10.29
7.58

26.65
11.93
9.88

24.70
9.88
8.14

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  
%
2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์  
เท่า

6.80
0.66

8.76
0.73

7.15
0.72

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
เท่า

0.11

0.13

0.13  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
3. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
4. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
5 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
6. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
7. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
8. ระยะเวลาชำระหนี้
9. Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
1. อัตรากำไรขั้นต้น
2. อัตรากำไรสุทธิ
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
รายชื่อผู้ถือหุ้น

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
 10.

จำนวนหุ้นที่ถือ

Wacoal Corporation
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositor
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

%

40,331,250
25,512,500
9,084,750
5,724,520
4,492,000
3,907,800
2,769,400
1,990,850
1,910,000
1,684,900

33.61
21.26
7.57
4.77
3.74
3.26
  2.31
       1.66
1.59
1.40

        97,407,970
      120,000,000

     81.17
   100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th หัวข้อ Investor Relations : โครงสร้างการถือหุ้น)
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือ
 
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
     สัญชาติต่างด้าว
   

ประเภทผู้ถือหุ้น

จำนวนราย

จำนวนหุ้น

%

รวมนิติบุคคล

40
6
46

58,970,020
42,434,750
101,404,770

49.14
35.36
84.50

รวมบุคคลธรรมดา
รวมทั้งสิ้น

766
5
771
817

18,148,710
446,520
18,595,230
120,000,000

15.13
0.37
15.50
100.00
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ตามสัดส่วนของกำไรสุทธิ         
ในงบเดี่ยว (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
บมจ. ไทยวาโก้

 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%)  (งบการเงินรวม)
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2552*

2551

2550

1.50
50.67
46.25

1.50
40.68
38.85

1.30
44.37
41.02

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 
26 เมษายน 2553

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล จากเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตาม
ปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ

 

                                                                                                    หน่วย : บาท
              ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2552
2551
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย 4 บริษัท
                               รวม

1,795,000
2,195,000
3,990,000

1,795,000
2,195,000
3,990,000

ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด 
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รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และ
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
 
 

 

 

 
 

 

 
 

รายชื่อบริษัท
1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น  (%)
ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้น
ถือหุ้น บริษัทฯ
A
33.61
-

ลักษณะรายการ
ที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

268,543.90
826,099.95
37,688.45
578.69
1,200.00
5,134.70

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

A

0.37

21.26

- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

B

3.71

4.77

-

4. บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี

B

17.80

1.15

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

189,076.43
14,307.20

5. บจก. วีน

B

17.90

0.92

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

196,984.28
2,697.88
4,740.00

6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

B

14.67

0.13

-

7. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

B

18.72

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำของจ่าย

1,640.89
1,709.55

8. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
    คอมเมอร์เชียล
    โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

B

18.00

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

9,286.56
8,611.88

2009
106 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

ขายสินค้าและวัตถุดิบ
2,047,496.56
ค่าจ้างทำของรับ
1,704.00
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
403.68
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
1,504.29
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
940.47

ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำของจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

21,152.64
25,058.57
3,960.00
495.00
1,342.38

 
 

รายชื่อบริษัท
9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

 
 
10. บจก. ราชาอูชิโน

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น  (%)
ลักษณะรายการ
ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้น
ที่สำคัญ
ถือหุ้น บริษัทฯ
B
16.91
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
B

4.47

-

B

-

B

13. บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)

 
14. บจก. ไทยกุลแซ่

หน่วย : พันบาท
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
320,405.98
1,240.12

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

991.13

1.39

- ค่าที่ปรึกษาจ่าย

600.00

-

-

- ค่าจ้างทำของจ่าย

B

-

-

- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำของรับ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

2,652.46
166.88
1,008.12

B

10.34

-

- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

42.00
2,743.20

17. บจก. จาโนเม่ (ประเทศไทย)

B

  7.73

-

 
 
18. บจก. ไทยแน็กซิส

- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

33.63
1,693.44

B

16.46

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

B

13.00

-

- ค่าวิจัยและพัฒนาสินค้า
และวัตถุดิบจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

 
11. บมจ. ธนูลักษณ์
 
12. บจก. ไหมทอง

 
15. บมจ. เอส แอนด์ เจ
    อินเตอร์เนชั่นแนล
    เอนเตอร์ไพรส์
 
16. บจก. โดม คอมโพสิต
    (ประเทศไทย)
 

19. บจก. เอส.ที.จี.ซี.

 
 
20. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

 
21. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส
 
22.  บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ
 
23. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
24. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ

11,864.22
31.06
1,337.69
9,474.30
16,231.64

10,094.89
1,200.00
93.60
36.00

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

45,831.08

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

3,238.16

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

3,657.00

B

15.18

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

11,107.45

B

-

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

22,683.55

ลักษณะความสัมพันธ์   A   =    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ     B   =   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%   
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นโยบายราคา บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท จั ด จำหน่ า ยกำหนดราคาขายปลี ก ของสิ น ค้ า โดยพิ จ ารณาจากรู ป แบบ       
ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย   ปริมาณการขาย   ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ
ซึ่งเมื่อสามารถกำหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงกำหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่    
ผู้จัดจำหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย   
นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่น
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
รายการ
- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
- ค่าวิจัยและพัฒนา
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
- ค่ารักษาความปลอดภัย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนสินค้าที่จัดส่ง
กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำนวณ
จากจำนวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
กำหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้
บริการ
กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ
กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ
กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ และ
ระบบรักษาความปลอดภัย

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	
รายชื่อบริษัท
 
 
 1.
 
 2.
3.
 
 
 4.
5.
 

คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 51
9,000.00
10,000.00
50,000.00

บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. ไหมทอง
บจก. เอสเอสดีซี
(ไทเกอร์เท็กซ์)
บจก. เอราวัณสิ่งทอ 255,150.00
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
รวม
324,150.00

ให้กู้ยืม
เพิ่มขึ้น
9,000.00
-

ลดลง
(18,000.00)
-

คงเหลือ
อัตรา
ณ 31 ธ.ค. 52 ดอกเบี้ย
10,000.00
4.50%
50,000.00
2.75%

80,000.00 (255,150.00)
-

80,000.00
-

89,000.00 (273,150.00)

140,000.00

3.25%
-

หน่วย :  พันบาท
ค้ำประกัน
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 52
6,380.55
6,380.55

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ ให้ กู้ ยื ม เงิ น ระยะสั้ น แก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ณ 31 ธั น วาคม 2552           
มียอดคงค้างเป็นเงิน 140 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า   
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ กำหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2552 
การค้ำประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น ณ 31 ธันวาคม 2552     
มียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 6.38 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25) 
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ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่
เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่าง
กัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่าย
ถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2552 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการที่ปรึกษา
    

72

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     
  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

สาขากฎหมาย
Waseda University, Japan

2. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
     กรรมการที่ปรึกษา

61

ปริญญาตรี
คณะ : Education
วิชาเอก : Industrial Education
สถาบัน  : Ashiya University, Japan

สัดส่วน
การถือหุ้น*
1.09%

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ :
บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ธนูลักษณ์
- รองประธานกรรมการ :
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการที่ปรึกษา :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
- กรรมการ :
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

การอบรม
จาก IOD
- DAP 3/2003
- DCP 68/2005

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
36 แห่ง
-%

       

- Representative Director :  
Wacoal Holdings Corp.
- Representative Director & President
Corporate Officer :
Wacoal Corp.
- Chairman :
Wacoal America, Inc.

       -

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   11 แห่ง
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

64

ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก : เครือ่ งกล
สถาบัน : Chiba University, Japan

0.67%

      
       

4. นายทาดาชิ ยามาโมโต้
รองประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
- รองประธานกรรมการ :       
บมจ. ธนูลักษณ์

- DAP 3/2003
- DCP 68/2005

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
6 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
31 แห่ง
57

ปริญญาตรี
-%
คณะ : Economics
วิชาเอก : Economics
สถาบัน : Doshisha University, Japan

- Director & Senior Managing Corporate        Officer :
Wacoal Corp.
- Director :
Wacoal Holdings Corp.
Wacoal America, Inc.
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
16 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ 62
รองประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วน
การถือหุ้น*

ปริญญาโท
0.64%
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       
        

ประสบการณ์การทำงาน

การอบรม
จาก IOD

- ประธานกรรมการ :
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. ภัทยาลำพูน
- กรรมการผู้จัดการ :
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
- กรรมการ : 
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

- Board and CEO
Assessment
2/2003
- DAP
3/2003
- DCP 68/2005

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
18 แห่ง
6. นายบุญดี อำนวยสกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

54

ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก : วิศวอุตสาหการ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0.03%

       
       

- กรรมการผู้จัดการ :
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
- กรรมการ :
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์

- DAP
3/2003
- UFS
2/2006
- FND 31/2006
- RE DCP 1/2008

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
6 แห่ง
7. นายอะกิฮิสะ นากาโน
50
กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ และ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ปริญญาตรี
คณะ : Jurisprudence
วิชาเอก : Jurisprudence
สถาบัน : Nanzan University, Japan

-%

- กรรมการ :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี

       -

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
7 แห่ง
8. นายอำนวย บำรุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหาร
       
        
        

59

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน : โรงเรียนสยามธุรกิจ

0.40%

- ประธานกรรมการ :   
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
- รองประธานกรรมการ : 
บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
- กรรมการ : 
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

- DAP
3/2003
- DCP 68/2005
- RE DCP 1/2008

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    19 แห่ง

2009 111
AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 
9. นายมนัส องค์สรณะคม
56
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกลาง

สัดส่วน
การถือหุ้น*

ปริญญาตรี  
คณะ : บัญชี
วิชาเอก : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0.14%

       
       
       

10. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท
      

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ :
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
- กรรมการ : 
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

การอบรม
จาก IOD
- DCP 27/2003

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
21 แห่ง
40

ปริญญาตรี
คณะ :
วิชาเอก :
วิชาโท :
สถาบัน :

ศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.06%

- กรรมการ :
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 

- DAP 3/2003
- DCP 68/2005

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
33 แห่ง
11. นายโชอิจิ สุเอซาว่า
กรรมการบริษัท

62

ปริญญาตรี
-%
คณะ : Economics
วิชาเอก : Economics
สถาบัน : Doshisha University, Japan

- Director & Vice President :
Wacoal Holdings Corp.
- Director :
Wacoal America, Inc.
Wacoal France S.A.

       -

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
9 แห่ง
12. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ
กรรมการบริษัท

58

                  

ปริญญาตรี
-%
คณะ : Economics
วิชาเอก : Commercial Science
สถาบัน : Doshisha University, Japan

- Director & Senior Managing
Corporate officer :
Wacoal Corp.
- Director :
Vietnam Wacoal Corp.

       -

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
5 แห่ง
13. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
59
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท
คณะ :
วิชาเอก :
วิชาโท :
สถาบัน :

เศรษฐศาสตร์
การคลัง
การค้าระหว่างประเทศ
California State University,
Long Beach, USA

-%

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ - DCP 5/2001
ตรวจสอบ :
- Effective Audit   
บมจ. โอซีซี
Committee
1/2001
- RCC 1/2006
- CDC 3/2008
- RE DCP1/2008
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
 
14. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

15. นายนเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

64

50

ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก : Radio Engineering
สถาบัน : University of ElectroCommunications, Japan

สัดส่วน
การถือหุ้น*
0.18%

ประสบการณ์การทำงาน

การอบรม
จาก IOD

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :- DAP
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
- ACP
- DCP
- QFR

38/2005
8/2005
79/2006
1/2006

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง

ปริญญาโท
-%
คณะ : School of  Law
วิชาเอก : Securities Regulation
สถาบัน : University of Georgia, USA

- กรรมการตรวจสอบ :
- DAP 52/2006
หอการค้าไทย และสภาหอการค้า
- DCP 77/2006
แห่งประเทศไทย
- ACP 12/2006
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :- UFS 1/2006
บมจ. ธนูลักษณ์
- FND 28/2006
- รองศาสตราจารย์ :
- MIR 2/2008
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - CDC 5/2009
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง

16. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร และ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Junior Fashion

58

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : เทคนิคอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

0.05%

- กรรมการผู้จัดการ :
บจก. รอยัล การ์เมนท์
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
      คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
      (ฮ่องกง)
- กรรมการ : 
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

- DAP 3/2003

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
6 แห่ง
17. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก 55
กรรมการบริหาร

ปริญญาตรี  
คณะ : นิเทศศาสตร์
วิชาเอก : สื่อสารมวลชน
วิชาโท : ประชาสัมพันธ์
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ : บริหารธุรกิจ
วิชาเอก : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-%

- ประธานกรรมการ :
- DAP 42/2005
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง
- กรรมการผู้จัดการ :
บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
- กรรมการ :
บจก. เอส.ที.จี.ซี.
บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)
- กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย :
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
6 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

 
18. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 57
กรรมการบริหาร และ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

19. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
กรรมการบริหาร

55

           

20. นางสาวการุณี สุหร่าย
กรรมการบริหาร

21. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการบริหาร และ
เลขานุการบริษัท

ปริญญาตรี
คณะ : รัฐศาสตร์
วิชาเอก : รัฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วน
การถือหุ้น*
0.04%

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ :
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. วีน

การอบรม
จาก IOD
- DAP 3/2003

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง

ปริญญาโท
0.12% - กรรมการผู้จัดการ :
คณะ : บจก. วีน
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
- กรรมการ :
สถาบัน : สถาบัณฑิตบริหารธุรกิจ
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์                 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
มหาวิทยาลัย
บจก. ภัทยาลำพูน

- DAP 3/2003

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
9 แห่ง
54

47

ปริญญาโท
0.004%
คณะ : ครุศาสตร์   
วิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษาและ              
การแนะแนว
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการ :
บจก. รอยัล การ์เมนท์
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์      

ปริญญาโท
-%
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก : การบัญชี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการ :
- CSP 9/2005
บจก. วาโก้ลำพูน
- EMT 2/2006
บจก. รอยัลการ์เมนท์
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง        

- Board and CEO
Assessment
2/2003

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
22. ดร.สุรัตน์  วงศ์รัตนภัสสร
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ      

43

ปริญญาเอก
0.008%
คณะ : Business Administration
วิชาเอก : Management          
วิชาโท : Marketing
สถาบัน : Nova Southeastern
University, Florida, USA

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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- กรรมการ :
บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)

-

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง

การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 51

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นายบุณยสิทธิ์
นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายทาดาชิ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำนวย
นายมนัส
นายธรรมรัตน์
นายโชอิจิ
นายฮิโรโนบุ   
นางอรดี
นายธนวัฒน์
นายนเรศร์
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
ดร.สุรัตน์

โชควัฒนา
ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยามาโมโต้
ธนสารศิลป์
อำนวยสกุล
นากาโน
บำรุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
โชควัฒนา
สุเอซาว่า
ยาสึฮาระ
รุ่งเรืองโรจน์
ปูคะวนัช
เกษะประกร
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
วงศ์รัตนภัสสร
รวม

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1,307,650

1,307,650

   800,970

800,970

   772,840    772,840
     30,050    30,050
   483,860
483,860
164,650
     77,000

164,650

   218,920

218,920

     57,400

57,400

     53,290
148,970

53,290
148,220

5,000

5,000

       9,600

9,600
4,129,450

4,130,200

77,000

เพิ่ม(ลด)
จากปีก่อน

750
750

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง
ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (WACOAL)

   
 

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้ง
ทุนจดทะเบียน
เว็บไซต์

ติดต่อ

สำนักงาน
เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้าสัมพันธ์
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานตรวจสอบภายใน
ธุรกิจชุดชั้นในสตรี
ธุรกิจชุดเด็ก
ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี

 

Wacoal Body Clinic
(บริการสั่งตัดพิเศษ)

:
:
:
  
:
:
:

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป   
0107537001455  
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
http://www.wacoal.co.th

โทรศัพท์
โทรสาร
: โทรศัพท์
E-mail :
: โทรศัพท์
E-mail :
: โทรศัพท์
E-mail :
: โทรศัพท์
E-mail :
: โทรศัพท์
E-mail :
: โทรศัพท์
E-mail :
: โทรศัพท์
E-mail :
: โทรศัพท์
E-mail :
:   โทรศัพท์
E-mail :

0-2289-3100–9
0-2291-1788
0-2689-8324
secretariat@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 331
invest@wacoal.co.th
0-2689-8515-6,  1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ) 
service@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 201, 202, 223
personnel@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 207  
audit@wacoal.co.th
0-2689-8705
sompong@wacoal.co.th
0-2291-8373
phairoj@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 383
somporn@wacoal.co.th
0-2689-8542
bodyclinic@wacoal.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  : 0-2229-2800, 0-2654-5599   
โทรสาร   : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25
183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  :  0-2676-5700  
โทรสาร   :  0-2676-5757
            โดย นายนิติ
จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3126
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
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และ/หรือ  
และ/หรือ

GENERAL INFORMATION AND REFERENCES
General Information

Thai Wacoal Public Company Limited (WACOAL)
Type of Business
Registered Number  
Address
Registered Capital

 

Website

: Manufacturer of ready-made garment
: 0107537001455 
: 930/1 Soi Pradoo 1, Sathupradith Road, Bangklo, Bangkholaem, 
Bangkok 10120, Thailand  
: Baht 120 million classified into 120 million ordinary shares, 
fully paid-up
: http://www.wacoal.co.th

Contacts

Office

 

: Tel. 0-2289-3100–9
Fax. 0-2291-1788
Company Secretary
: Tel. 0-2689-8324  
E-mail : secretariat@wacoal.co.th
Investor Relations
: Tel. 0-2289-3100-9 Ext. 331 
E-mail : invest@wacoal.co.th
Customer Relations
: Tel. 0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (Free call in Bangkok)     
E-mail : service@wacoal.co.th
Human Resource Department : Tel. 0-2289-3100-9 Ext. 201, 202, 223
E-mail : personnel@wacoal.co.th
Internal Audit Office
: Tel. 0-2289-3100-9 Ext. 207  
E-mail : audit@wacoal.co.th
Innerwear Business
: Tel. 0-2689-8705
E-mail : sompong@wacoal.co.th
Childrenwear Business
: Tel. 0-2291-8373
E-mail : phairoj@wacoal.co.th
Outerwear Business
: Tel. 0-2289-3100-9 Ext. 383
E-mail : somporn@wacoal.co.th
Wacoal Body Clinic  
:   Tel. 0-2689-8542
(Special custom-made service) E-mail : bodyclinic@wacoal.co.th

Reference

Share Registrar

 

Thailand Securities Depository Company Limited
62 The Stock Exchange of Thailand Building 
Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Tel  : 0-2229-2800, 0-2654-5599
Fax  : 0-2359-1259

Auditor

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
Rajanakarn Building, 25th Floor, 183 South Sathorn Road, 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel  : 0-2676-5700
Fax  : 0-2676-5757
By Mr. Niti
Jungnitnirundr Certified Public Accountant Registration No.3809 and/or
Mrs. Nachalee Boonyakarnkul Certified Public Accountant Registration No.3126 and/or
Dr. Suphamit Techamontrikul Certified Public Accountant Registration No.3356
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Report by The Board of Directors

Mr. Manu Leelanuwatana
Chairman
The year 2009 saw the world still suffering from severe economic downturn, the situation continuing since the
financial crisis erupted in the United States back in 2008. To tackle the problems, global governments sought to implement
economic stimulus measures by injecting fiscal budget into the system, aimed at lessening unemployment impact, and
alleviating liquidity shortage problem. Nevertheless, the recovery for the overall global economy was still considered fragile and
failed to return to such previous level before the crisis. As for Thailand, the country was still subject to intense political conflict,
while the prolonged problem of the Map Ta Phut Industrial Estate served to dampen the confidence of foreign investors further.
With regard to the company’s operating results for 2009, the company and its subsidiary companies achieved total
sales revenue of Baht 3,296.08 million, and net profits of Baht 355.23 million, representing the decline of 5.27% and 19.72%
from the previous year respectively. The results were due to adverse economic situations prevailing both inside and outside
the country, seriously affecting the purchasing potentials of the consumers, and aggravated further by substantial strengthening
of the Baht currency in 2009 as compared to a year earlier, together contributing to declining sales revenue and net profits for
the company in 2009. In addition, the other revenue generated through land sales by the company in 2008, which had helped
boost its overall revenue and net profits for that year, was absent during 2009, causing its net profits to decline more than the
falling sales rate as the result.  
Nevertheless, after considering the company’s operating results and financial standings for 2009, The Board of
Directors resolved to propose to the shareholders’ meeting on April 26, 2010, to approve dividend payments to the
shareholders at the rate of Baht 1.50 per share, for total amount accounting for 50.67% of total net profits, with the payment
date being set for May 21, 2010, and representing the company’s dividend payments to the shareholders for the 37th
consecutive year.
The company has always strictly adhered to such management practices complying with good governance principles,
accompanied by its commitments pertaining to social and environmental responsibilities, whose recognition was evident in the
company having been awarded the “very good” appraisal result for its good governance practices for the 2nd year running, by
the Thai Institute of Directors Association (IOD), in conjunction with The Securities and Exchange Commission (SEC) and The
Stock Exchange of Thailand (SET).       
Furthermore, the company became the first to be awarded the certificate for its lingerie products as being free from
harmful substances, and the Green Label for its environmental protection role from the Thai Industrial Standard Institute (TISI),
The Ministry of Industry, and Thailand Environmental Institute (TEI). In addition, the company was granted the CoolMode mark
for its sleepwear and outerwear products, from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) and
Thailand Textile Institute (THTI), for their product features contributing to the campaign activities against prevailing global
warming problem.
As the company approaches its 40th anniversary celebration this year, it is dedicating its full efforts toward improving
its competitiveness further, so as to achieve further business growth on a sound and sustainable basis. To enable itself to
better comply with the fast-changing market situation and competitive environments, the company is planning to implement
several adjustments to its business strategies, in order to make its overall operations more flexible, speedy, and effective in the
coming days. At the same time, the company intends to devote its full efforts toward promoting better value for its products
and services, while always taking the interests of all its stakeholders into account.     
Finally, on behalf of The Board of Directors, may we express our sincere thanks to all the shareholders, customers,
business partners, company employees, and all other persons concerned, for their valuable trust and support rendered the
company all along, together serving as the significant driving force guiding the company toward more sustainable success
during the coming years.
(Mr. Manu Leelanuwatana)
Chairman
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THE AUDIT COMMITTEE REPORT

Mrs. Oradee Rungruangroj
Chairperson of The Audit Committee
The Board of Directors of Thai Wacoal Public Company Limited resolved at its meeting no.1/2009, on May 12, 2009,
to appoint The Audit Committee comprising 3 independent directors, namely Mrs. Oradee Rungruangroj, acting as The Audit
Committee Chairperson, and Mr. Nares Kesaprakorn and Mr. Thanavat Pugavanaja, acting as committee members. All of them
have qualifications according to law requirements, and possessing extensive experiences in the fields of finance & accounting,
laws, and management respectively.
The Audit Committee duly carried out assignments as authorized by The Board of Directors, and those requirements
stipulated by laws. During the year 2009, The Audit Committee held 12 monthly meetings, with the Internal Audit Office,
whereby management members and the company’s Auditors were invited to attend on appropriate occasions, so as to engage
in joint discussion and opinion exchanges. The assignments over the past year could be summarized as follows :
1. Reviewed and approved the annual audit plan. Monitored and acknowledged the audit results, and the
implementation of the suggestions derived from the audit report by the Internal Audit Office. Provided suggestions and advices
to ensure that the company has adequate and effective internal control system in place, by placing importance on the
production system, production costs, product sales, devaluation procedures as well as warehouse system of its subsidiary
companies. In that regard, The Audit Committee concluded that the company’s internal control system could be considered,
sufficient and effective.
2. Reviewed and approved quarterly and yearly financial reports of the company verified and audited by the
company’s auditors, to ensure their adequacy and reliability with sufficient disclosures. The Audit Committee concurred with the
company’s auditors that the company’s financial statements had been adequately and accurately compiled in accordance with
generally-accepted accounting standards.
3. Selected and proposed the appointment of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited represented
by Mr. Niti Jungnitnirundr and/or Dr. Suphamit Techamontrikul and/or Mr. Chavala Tienpasertkij, as the company’s auditors for
the year 2010, at the same remuneration budget as of 2009.
4. Ensured that the company has effective risk management system in place. Monitored the implementation and
progress of the risk management plan devised by The Risk Management Committee, which one audit committee member
served as its advisor. In 2009, The Audit Committee joined in the Risk Management Committee meetings twice and provided
suggestions on the annual risk management plan, identification of potential risks likely to affect the organization as well as
providing recommendations contributing to the company implementing risk management measures on an appropriate and
continuous basis.
5. Reviewed and provided opinions related to the company’s connected transactions to ensure accurate information
disclosure in accordance with the requirements by The Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of
Thailand. The Audit Committee found that all connected transactions were reasonably carried out, with adequate and accurate
information disclosures.
6. Ensured that the company follows good corporate governance practices in accordance with The Securities and
Exchange Act (no.4) B.E. 2551 which specifying more responsibilities for The Audit Committee in carrying out their duties as
well as other related Laws.
The Audit Committee have performed their duties at their best capacities in an independent manner without any
restriction to information access, in providing opinions and suggestions contributing to the interests of all stakeholders. The
Audit Committee have not come across any significant deficiency and irregularity or any act in violation of Laws or regulations
of The Stock Exchange of Thailand and other laws related to the company’s business.

(Mrs. Oradee Rungruangroj)

Chairperson of The Audit Committee
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COMPANY BACKGROUND
Thai Wacoal Public Company Limited was established as a joint-venture company between Thailand’s
Saha Group of Companies and Wacoal Corp. of Japan, on October 1, 1970, with the registered capital of Baht 4
million. During its early period, the company was located at Soi Watdokmai, Sathupradith Road, representing the
first company to be engaged in industrial production of ladies’ lingerie products in Thailand.

Opening up the Lingerie Market

The company opened up Thailand’s lingerie market by applying new sales strategies and introducing
fitting services for the first time, providing the customers with exclusive fitting room and close counseling services
allowing them to select lingerie products best befitting their physical features. 
Through its introduction of the cup-size system to the market for the first time, Thai customers were able
to find the right lingerie size for their particular proportions. Over the years, the company was always committed to
providing the best products and services contributing to the customers’ wearing comfort, with its latest lingerie
collection based on the “Fit Perfect” concept gaining much popularity among Thai women at present.

Continuous and Stable Growth

In 1971, the company expanded its production facilities to cover girdle, short, bodysuit, petticoat and
nightwear products. 
In 1972, the company started exporting its products to overseas markets for the first time. The company
further added childrenwear and outerwear products to its product line-up later on.
In 1976, the company expanded its production capacity further by setting up new production plant at
Bangklo, which subsequently became the location of its head office today. Later on, the company set up 4 new
subsidiary companies in upcountry areas, namely, SR.W. Garment Co., Ltd. in Chonburi in 1984, followed by
Wacoal Lamphun Co., Ltd. in Lamphun, Wacoal Kabinburi Co., Ltd. and Pattaya Kabinburi Co., Ltd. in Prachinburi
in 1993 respectively. 
On its 10th anniversary on October 1, 1980, the company adopted the company logo change from earlier                  
to      , the symbol of blossoming flower, representing the company’s continuous growth and success,
while designating pink and red-wine as official colors for the company logo.
In 1983, the company became a listed company on The Stock Exchange of Thailand, and later on in
1994, was transformed into a public company. The company continued to increase its registered capital over the
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years, and at present, has its registered capital standing at Baht 120 million.
In 1997, in spite of the severe economic crisis, the company could successfully endure the crisis, thanks
to its careful and cautious business management approach, timely changes in company policies by cutting down
on materials and finished products inventories, further complemented by its re-focusing of its business operations
on exports, among other developments.
In 2001, the company implemented the SAP program, a highly-efficient system facilitating information
flow among sales, production, accounting, and warehouse departments, significantly contributing to fast, accurate,
and more reliable data communication and analysis among these departments. The company later developed and
applied the QRMS program to link with the SAP program, thereby allowing data transfer from sales outlets to the
production side on a real-time basis. This in turn enabled the company to implement the demand planning
system, contributing to more accurate and reliable customer demand forecasts, as well as more effective inventory
management at the same time.
In 2007, the company completed upgrading work for mySAP ERP (ECC6) program and continued its
development work aimed at fully utilizing the program to gain maximum benefits.   

Product Standards Recognized Internationally
Products Research & Development Activities (R & D)
Since its first decade of establishment, the company had entered into joint investments and collaboration
with several material suppliers, seeking to promote and develop new and innovative materials contributing to
better quality and features for its lingerie products. At the same time, they devoted joint efforts seeking to upgrade
local material quality, which subsequently led to the company being able to replace around 90% of its foreign
imports. Such investments in the upstream industry significantly contributed to the company’s better
competitiveness. Today, the company continues to engage in active collaboration with its business partners, aimed
at promoting resources integration (Supply Chain Management) contributing to better competitiveness for the
country’s lingerie manufacturing sector on a long-term basis.
In 1990, the company set up Products Research & Development Center, to engage in the study and
testing of materials to comply with JIS requirements (Japanese Industrial Standard) of Japan.
In 2005, the company received certification for its textile testing facilities based on Wacoal Corporation
standards, which was regularly updated until today.  
In 2007, the company was awarded ISO/IEC 17025 standard certification by Thai Industrial Standards
Institute (TISI), The Ministry of Industry, with its scope extended to cover its laboratory operations later on in 2009.
In 2008, Thai Wacoal became the first company to have its lingerie products certified as free from
hazardous dyestuff and chemicals in accordance with The Thai Industrial Standard categories 2346-2550 by Thai
Industrial Standards Institute (TISI), The Ministry of Industry.  
In 2009, the company was awarded the Green Label mark for the first time in Thailand by Thai Industrial
Standards Institute (TISI), The Ministry of Industry, and Thailand Environmental Institute (TEI), certifying its lingerie
products as being free from harmful substances and friendly to the environments. At the same time, the company
was awarded the CoolMode mark by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
and Thailand Textile Institute (THTI), for its sleepwear and outerwear products as having outstanding moisture
absorption and heat release features, thereby contributing to the wearers’ comfort in normal environments. By
maintaining room temperature at over 25 ํC, the company could play a part in lessening global warming effect,
while achieving substantial savings on electricity consumption demand.          
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Anatomical Research
In 1981, the company initiated the first Thai women’s physical features study program for Thailand, in
collaboration with Thai Industrial Standards Institute (TISI), The Ministry of Industry, by engaging in the study of
physical features for Thai women and children. Such data obtained could be considered as representing the
actual anatomical basis for each individual target group in the country. This study has been carried out on a
continuous basis covering each 5-year period.  
In 1990, the company added more advanced, highly-accurate equipments to its physical features study
and analysis operations, namely Silhouette Analyzer, Moire and Sketched Outlines equipments.
In 2007, the company entered into collaboration with NECTEC (National Electronics and Computer
Technology Center), by engaging in joint study program on Thai people’s physical features, under the
technological research and development program for 3-dimensional measurement (or SIZE THAILAND). This
study sought to obtain accurate and reliable data leading to better products development compatible with Thai
people’s physical features.
Quality Management
In 1999, the company was awarded ISO 9001:2000 certification by BVQI institute, for its management
systems, and later in 2002 and 2009 was awarded an updated version for the certification to comply with
changing situations. Today, the company was awarded the ISO 9001: 2008 certification by Bureau Veritas
Certification (Thailand) Ltd., under the scope “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment
(Brassiere)”.

Value-added Features through Innovation

Based on its firm commitment seeking to provide the highest satisfaction to the customers, the company
was therefore engaged in continuous study, research and development activities since its early establishment until
today. With the aim to always retain its status as market leader, the company therefore pursued new innovative
developments pertaining to new materials developments, product designs, product features, as well as production
techniques. Some of the latest innovations could be summarized as follows :
TROPICAL MODE - the development of raw materials and products to conform to the warm, humid,
tropical climate in Thailand.
Mantra – molded-cup brassiere offering more attractive bust appeal through the use of My Fit
Technology.
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Girlie CHIC’n BRA - brassiere in mix & match style with fantastic design allowing brassiere to be worn
as apparel item.
Super Soft - panty product offering super-soft wearing comfort feature, made possible by high weaving
technology applying super-fine micro fiber to high-precision weaving machines.
Wacoal Sports - brassiere designed for sport activities, employing innovative fabric with moisture
absorption and rapid dry features.
Wacoal gold - lingerie collection for health and easy wearing comfort, applying special design and
production technique concealing seams and connecting lines, together with the selection of special fabric providing
moisturizing effect on the skin.

The Lingerie Specialist

Over the years, “Wacoal” lingerie products have been the products accompanying and taking care of
Thai women over each stage of their lives, serving as their companion alongside their every activity. As the result
of constant information exchanges and collaboration between the company and Wacoal Corporation of Japan,
from its early establishment until the present, the company could achieve consistent developments in various
areas, ranging from the developments on materials, products, equipments, physical features databank, to
cultivating capable company personnel having adequate technological knowledge, experiences, and production
skills. All these have enabled the company to successfully manufacture lingerie products having outstanding
product quality and features, to serve and enhance Thai women’s physical features and requirements,
subsequently leading to its broad recognition and appreciation among the general public over the years until
today.     
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RESPONSIBILITIES TOWARD SOCIETY AND ENVIRONMENTS
With due recognition of its roles and obligations as a member of the society, in providing community
support and environmental protection, Thai Wacoal Public Company Limited has therefore always pursued the
policy of promoting various social activities and charitable public events, in seeking to further develop and upgrade
living quality for the community on a consistent basis.

Social Contribution

“Wacoal Pink Ribbon–Fighting against Breast Cancer” Campaign

• Provided donation contribution for an amount Baht 10,000,000.- to purchase the Digital
Mammography Mobile Unit to donate to The Breast Foundation, under the Royal Patronage of Her Princess
Mother, for providing services to Thai women countrywide. Said project helped contribute to conserve the
environments, since no film was used in the x-ray procedure, and no developing solution was required, thereby
reducing the harm caused to the environments.    
• Organized “Wacoal Cares for Your Breasts” seminar, and “Breast Lovers’ Meeting” to provide
knowledge and awareness to Thai women to look after their health and to safeguard against  breast cancer.      
• Organized “Balancing Bra Donation” campaign, whereby the proceeds from product sales were
earmarked for purchasing Balancing Bra products together with artificial breast for donation to women suffering
breast loss from breast cancer and faced financial hardship.

Drugs Prevention Activity

• The company was designated a white factory-free from drugs, an honour it received since 2002, in
following the government’s policy in safeguarding against and solving drug-related abuses within its compound.
The company regularly launched its campaign and conducted random urine tests twice each year.     

Recruiting Handicapped Persons to Work

• The company has the policy in place to recruit handicapped persons to work in suitable positions in
the company, so as to provide work opportunities for handicapped persons, enabling them to rely upon
themselves, and to live in harmony with other people.
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Promotion of Education

• The company consistently provided opportunities for students from various educational institutes, to
visit the company to observe production facilities and processes, in order to provide them with first-hand
experiences and knowledge. The company also accepted students for training in various fields, such as production
management, fashion design, marketing, etc.

Activities in Honour of His Majesty The King

• In deep appreciation of the benevolence granted the Thai people by His Majesty The King, the
company therefore organized homage activities, to allow employees to display their loyalty toward His Majesty The
King, namely, the 9 activities for the King, one coin–one wish, tree-planting to honour The king, blessing activity
for The king, prayer-chanting and meditation in homage to the King, and the exhibition in honour of the King.  

Public Charitable Activities for the Society and Community

During 2009, the company donated money and other supplies to contribute to public causes, to total 48
organizations altogether, for total amount Baht 5,282,889.   The recipients included educational institute,
community, temple, hospital, and public organization, such as the followings:
• Provided donation contribution to support construction project for the integrated medical building and
The Medical Excellence Center, Chulalonglkorn University, The Thai Red Cross Society.
• Donation to Dr.Thiam Chokwatana Foundation and the “May 30 Foundation” Chulalongkorn Hospital,
The Thai Red Cross Society.
• Provided scholarship contribution to Mahidol University, Thai-Nichi Institute of Technology, Bunka
Fashion Academy, Thai Red Cross Society seminar, and academic seminar for Kasetsart University.
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• Provided donation support for Children Day activities organized by government agencies, schools, and
communities, such as Child Care Center for Thung Kru, Cement Plant backyard community, The National Children
and Family Development Institute, etc.
• Provided support for the volunteer camps, by providing essential supplies to the Provincial Patrol
Police students and Chulalongkorn and Thammasat University students.  

Environmental Protection

 	
The company duly recognized the importance and urgency in safeguarding the environments and
reducing global warming effect threatening our earth today. Accordingly, the company has devoted its effort to
selecting and applying only materials friendly to the environments for its products. As the result, the company was
the first to be awarded the Green Label for its lingerie products made from cotton, nylon, and nylon blended with
spandex, from Thai Industrial Standards Institute (TIS), The Ministry of Industry, and Thailand Environmental
Institute (TEI). In addition, the company also received the CoolMode mark for its ladies’ sleepwear and outerwear
products from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) and Thailand Textile
Institute (THTI), as the result of the apparel’s outstanding features in moisture absorption and heat release,
contributing to the wearer’s comfort, even in an environment with the temperature over 25 C, thereby helping
reduce the global warming effect as the result.  
• Promoted 5 Sor activities to contribute to better workplace environments on a consistent basis, as
well as designating Big Cleaning Day for the entire company once each year.
• Promoted the environmental care spirit among the employees, under the Wacoal Green Heart
Program, by taking part In the rainforest  forestation activity in the Petchaburi Province, to help safeguard the
ecology system  for Thailand’s coastline provinces.
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Energy Conservation

In its recognition of the importance in promoting energy consumption on a worthwhile basis, the company
therefore sought to promote common awareness and conscience among the employees in utilizing energy for
maximum efficiency. In that regard, the company has organized continuous training programs, set up clear energy
conservation policy, and promoted move effective energy management activities within the company, while
extending those activities to cover other subsidiary companies, so as to better promote the ideas, techniques, and
experiences on energy consumption and conservation as a whole.   
Furthermore, the company has adapted the Ensave Energy program for evaluating power consumption
demand, in turn effectively regulating power consumption for the air-conditioning systems, and resulting in
substantial savings on power consumption bills for the company.
As the result of above energy campaign, the company was able to reduce its power consumption
demand between 2007-2008 by about 784,000 kwh.

Safety and Sanitation Aspects

 	
The company has consistently promoted safety and sanitation within the workplace for the employees, by
organizing training sessions, promoting more effective control, inspection, and maintenance of equipments,
buildings, and environments, both internal and external, as well as preparing fire safety measures as follows :
• Organized training sessions for “Supervisory safety personnel”, “Basic first aid”, and “Basic        
fire-fighting and fire drill” regularly each year.
• Carried out safety inspection within the buildings, with regard to production equipments, electrical
system, fire exit, fire extinguisher, fire hose, once every month.
• Carried out joint building inspection with staff from A Plus E Design & Consultant Co., Ltd., and
incorporated the data obtained from each inspection trip into work analysis report (SF-03), to serve as the basis
for further improvement.
• Prepared the readiness for fire prevention system, improved fire escape route within the buildings,
and carried out fire drill on a regular basis.

2009 127
AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

Development and promotion of personnel potentials
With its firm belief in the corporate culture that “the better the employees, the better the company”, the
company was therefore committed to promoting personnel developments at all levels on a consistent basis. These
developments included promoting better knowledge leading to more successful work achievements and more
efficient operations for each level of work responsibility, together with the promotion of positive attitude in pursuing
a sustainable livelihood, so as to help them become decent and responsible members of the families and the
society as a whole.
To achieve above objectives, the company implemented various development programs, such as inhouse training, outside training, remote learning activities, and study trips for both domestic and overseas
destinations. At the same time, the company encouraged its employees to engage in more self-study activities
such as reading books and learning from various multi–media sources.
Furthermore, the company also encouraged the employees to pursue further advanced study by
providing scholarships for graduate study in leading universities and educational institute. For 2009, the company
has provided 4 scholarships for graduate study at Chulalongkorn University, Srinakharinwirot University, Dhurakij
Pandit University, Ramkhamhaeng Universiry, and for certificate study at Bunka Fashion Academy.            

The company encouraged the atmosphere for participation by the employees, by promoting management
activities through the establishment of various committees, namely, The Risk Management Committee, Working
Process Study and Analysis Committees, Educational  Scholarship Committee, The Welfare Committee for the
Workplace, The Safety and Sanitation Committee, The Energy Conservation Committee, The Kaizen & Suggestion
Promotion Committee, and The 5 Sor Committee.
Furthermore, the company placed much emphasis on encouraging creative thinking power within the
organization. For 2009, among the 94 Kaizen activities proposed by the employees, the company has selected
some outstanding activities, for display at the company’s Wacoal Innovation Challenge event, and for entry into
the annual Saha Group Innovation Awards contest on a continuous basis.         

Promoting better life quality

Based on its objective seeking to create a happy workplace for the employees, the company therefore
introduced “Happy 8” concept which was earlier developed by The National Health Promotion Fund to serve as
the guidelines leading to better life quality for the employees, by implementing various activities on a consistent
basis as follows :

2009
128 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

Happy Health
• Organized annual physical checkup program, for both the management and employees.
• Organized regular cervical cancer checkup activity, and coordinated with The Breast Foundation, Siriraj
		 Hospital, to bring along The Mobile Digital Mammography Unit, to provide mammogram services for
		 the employees twice each year.
• Organized “Health week for working people” activity in August each year, with the cooperation from
		 various government and private organizations providing health checkup services, organizing physical
		 exercise demonstration, and recommending healthy menu to the employees, among others.  
• Promoted physical exercise among the employees, by organizing sports competition, yoga practice,
		 and jogging within the company.
• Organized “Wacoal staying ahead of illness” program, by inviting doctor, nurse, or specialist to
		 conduct lecture and provide knowledge regarding major illnesses to the employees, as well as
		 campaigning in the “2009 Flu Prevention Program” throughout the year.  
• Organized the campaign “Donating blood to help fellow human beings” for The Thai Red Cross
		 Society, 3 times per year.      

Happy Heart
• Organized the annual anniversary ceremony to honour and present souvenirs to  employees having
		 completed 10, 20, and 30 years of services with the company, as well as presenting souvenirs to
		 employees having performed good deeds toward others and displaying honesty quality.
• Organized the “Sharing with brothers and sisters” activity, for employees to show compassion to
		 fellow employees, by giving equipments and educational materials to those in need.   
• Organized the singing contest activity on Christmas day.
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Happy Soul
• Organized the “Giving food, gaining merit” activity, whereby the management and employees joined
		 together to present food to the monks, once every month.
• Organized the “Prayer chanting and meditation for the King” activity, to encourage the employees to
		 engage in Dhamma activities, in homage to His Majesty the King
• Organized the candle-circling activity at temples to commemorate important religious days, such as
		 Maka Bucha Day, Visaka Bucha Day, the Buddhist Lent Day, etc.

Happy Relax
In its recognition of the importance in creating proper balance in life, the company therefore organized
activities seeking to promote new life experiences, and reducing stress from work, by organizing the “Wacoal
Green Heart” program, taking the employees along for a trip to Petchaburi Province, to take part in a rainforest
forestation activity.     

Happy Family
• Set up the “Mothers’ breastfeeding corner” in the workplace, to support employees who recently gave
		 birth to their children. Said facility set-up has won the “Award for workplace joining the mothers’
		 breastfeeding corner program”, from The Labour and Social Welfare Ministry.      
• Managed a day-care center within the company to take care of children, to help lessen the
		 employees’ burden, during working overtime and working on Saturdays.
• Handed out scholarships to the employees’ children each year, for the total 20 scholarships worth
		 Baht 3,000 each.
• Organized “The Magic of mothers’ breastfeeding” training session by lecturers from The Mothers’
		 Breastfeeding Center in Thailand.
• Organized “For mother with love” activity, by encouraging children to pay respect to their mothers on
		 Mother’s Day.
• Organized “Happy children’s day” activity, for the employees’ children to enjoy on children’s day.
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Happy Money
• Encouraged all employees to enter The Provident Fund Program managed by the company, which
		 presently had overall members accounting for 83% of the company’s total employees.
• Encouraged employees’ savings, by inviting banks to come to the company to set up deposit
		 collection booths each month.       
• Organized lectures on various topics, such as “How to fight crisis with sufficiency”, “Managing money,
		 managing life, win over debts”, to offer guidelines on financial and debt management to the employees.  

Award certification

• Received appraisal result at “Very Good” level for the 2nd consecutive year, for its corporate
		 governance practices, from the survey on corporate governance for listed companies for 2009 carried
		 out by Thai Institute of Directors Association (IOD), in collaboration with The Securities and Exchange
		 Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET).
• Received appraisal result at “Excellent” level for its organizing of the shareholders’ general meeting
		 for 2009 for the 3rd consecutive year, from Thai Investors Association.
• Received “Trusted Brands Award 2009” for ENFANT childrenwear, by achieving top customers’
		 confidence in the Platinum level in the survey conducted by Reader’s Digest magazine.
• Received awards from Saha Group Innovation Competition for 2009 as follows:
		 - Outstanding award in Production Category, for Double Tension technique enabling continuous
			 sewing procedure for workpiece carrying both thick and thin layers, while maintaining consistent
			 sewing stitch throughout.
		 - Outstanding award in System & Process Category, for “Integrated Customer Relationship
			 Management Solution (iCRMs)”, integrating 5 different systems together, namely, Customer Service
			 Online Management, Service Management Center, Knowledge Management System, Marketing
			 Automation, and  KPI Analysis System.
		 - Outstanding award, 3rd class in Energy Saving & Global Warming & Environment Category, for
			 “Wacoal Green”, representing lingerie products free from harmful substances, and being friendly to
			 the environments.
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CORPORATE BUSINESS NATURE
Company group’s overall business perspective

The company is the manufacturer of finished garment products, consisting of ladies’ lingerie, ladies’
outerwear, and childrenwear products, with its main product category being ladies’ lingerie, manufactured under
licensed brand and the company’s own registered brands, with its domestic sales and export sales accounting for
75% and 25% of the company’s total sales turnover respectively.
The company has appointed I.C.C. International Plc. as the major distributor for its products within the
country, while its exports are supplied to overseas companies within Wacoal Group, with the U.S. and Japan
serving as major destinations for those exports.

Business allotment policy for the company group

The company   Being responsible for key operational areas of, products design, research &
developments, merchandising, materials procurement, and production planning, in coordination with its distributors
and key retailing channels, as well as delegating order processing to its subsidiaries in compliance with their
respective skills and expertise, to achieve products manufacturing best conforming to overall market requirements.  
In addition to carrying out its own products manufacturing, the company is also engaged in supervision over other
key operations of, finance & accounting, personnel management, information systems development, as well as
supervision over products distribution of its subsidiary companies.
Subsidiary company  Serving as the company’s manufacturing unit whereby all products manufactured
will be further sold to the company in full.  However, in the case of exports, the subsidiary is authorized to act
independently regarding production for export purpose. At the same time, subsidiary companies do not require
financial assistance from the company.

Company’s products

1. Ladies’ lingerie
2. Ladies’ outerwear
				
3. Childrenwear
				

under the registered brands of Wacoal, POP Line, and WIENNA
under the registered brands of melody*, 5. up, Rac é, WB lines II,  
B.fly BUTTERFLY, in 9, bouillonner, POSTMODE, seaquin, and WACOAL BLOUSE
under the registered brands of ENFANT, Trombone, De bon, Little Wacoal,
ELLE PETITE, ELLE POUPON, bsc, and ST. ANDREWS

Product sources for the company and its subsidiaries

The company procures products by acting as the manufacturer for those products. Its manufacturing
base was first set-up in Bangkok, which later expanded to cover manufacturing facilities in subsidiary companies
in upcountry areas, namely SR.W. Garment Co., Ltd., Wacoal Lamphun Co., Ltd., Wacoal Kabinburi Co., Ltd., and
Pattaya Kabinburi Co., Ltd., all having been granted promotional privileges by The Board of Investment. Factory
details for the company and its subsidiary companies are as follows:
The management
Location
			
			

Thai Wacoal Plc.
Bangkok
		
Sriracha, Cholburi
Wacoal Lamphun Co., Ltd. Muanglamphun, Lamphun
Wacoal Kabinburi Co., Ltd. Kabinburi, Prachinburi
SR.W. Garment Co., Ltd. Sriracha, Cholburi
Pattaya Kabinburi Co., Ltd. Kabinburi, Prachinburi
		            Total
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Employee
Number
(Person)

Factory
Building
(Number)

Space
Total
(SQ.M.)

Sewing
Machine
(Number)

2,601
398
397
1,010
477
4,883

6
4
2
2
1
2
17

40,492
18,480
10,152
6,840
7,560
6,656
90,180

4,594
1,207
1,284
2,005
987
10,077

Consolidated production capacity and output total
						 Unit : Piece
Production Capacity Classified Per Product Category		

Full production capacity
Ladies’ lingerie			
Ladies’ outerwear			
Childrenwear			
		
Total		
Actual production
Ladies’ lingerie			
Ladies’ outerwear			
Childrenwear			
		
Total		
Capacity utilization rate			
Output this year vs the year earlier		

2009

2008

2007

22,000,000
100,000
3,000,000
25,100,000

24,000,000
60,000
2,500,000
26,560,000

24,500,000
70,000
3,000,000
27,570,000

21,261,085
98,262
3,018,293
24,377,640
97.12%
97.68%

22,822,803
43,520
2,090,104
24,956,427
93.96%
101.81%

21,738,954
58,568
2,716,425
24,513,947
88.92%
88.48%

Revenue structure

For 2009, the company’s group could achieve total sales turnover being classified into domestic and
export sales at the ratio 74.60% and 25.40% respectively.
Classified upon product categories
					
Product
Company
		

Shareholder
2009
Percentage Income
%

Domestic income
Ladies’ lingerie Thai Wacoal Plc.
			
Wacoal Lamphun Co.,Ltd. 99.99
			
Wacoal Kabinburi Co.,Ltd. 99.99
			
SR.W. Garment Co.,Ltd. 99.94
			
Pattaya Kabinburi Co.,Ltd. 99.93
Ladies’ outerwear Thai Wacoal Plc.
Childrenwear
Thai Wacoal Plc.
			
SR.W. Garment Co.,Ltd. 99.94
			             Total		
Export income
Ladies’ lingerie Thai Wacoal Plc.
			
SR.W. Garment Co.,Ltd. 99.94
Childrenwear
Thai Wacoal Plc.
			             Total		
			
Total Income
        		     Ladies’ lingerie		
		        	     Ladies’ outerwear		
		        	     Childrenwear		
			
Total Income		

2,066.11
5.40
48.88
11.01
71.54
255.91
2,458.85
827.00
10.23
837.23

Unit : Million Baht

2008
Income
%

2007
Income
%

62.68 2,098.93 60.32 2,095.71 61.88
0.03	    0.00
0.04 0.00
0.16	        6.48	    0.19
5.46 0.16
1.49
83.42 2.40
79.06 2.34
0.33
12.06 0.35
10.32 0.30
2.17
84.92 2.44
75.15 2.22
7.76 277.08 7.96 260.52 7.69
0.39 0.01
0.24 0.01
74.60 2,563.31 73.67 2,526.49 74.60
25.09
0.31
25.40

907.46 26.08
8.69 0.25
916.15 26.33

844.54 24.94
3.47 0.10
12.06 0.36
860.07 25.40

2,958.40 89.76 3,108.38 89.34 3,038.59 89.72
71.54
2.17
84.92 2.44
75.15 2.22
266.14
8.07 286.16 8.22 272.82 8.06
3,296.08 100.00 3,479.46 100.00 3,386.56 100.00
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Cross-shareholding

While the company allows the structure for cross-shareholding, nevertheless, such cross-shareholding is
not of the nature conflicting with nor contradicting to the announcement by The Capital Market Supervisory Board no.
Thor Chor 28/2008 regarding “the permission request and the permission to offer newly-issued shares” no. 14
Cross-shareholding details as of December 31, 2009
				
Company name
			
				
				

Shareholding Percentage
Shareholding Shareholding	
by the
in the
company
company

1. In the case of over 50% shareholding
(A) Other companies holding over 50% shares in the company
		 Cross-shareholding by the company in other companies is not allowed.
(B) The company holding over 50% shares in other companies     
		 Cross-shareholding by other companies in the company is not allowed.
		 1. Wacoal Lamphun Co., Ltd.
99.99
		 2. Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
99.99
		 3. SR.W. Garment Co., Ltd. (SR.W.)
99.94
		 4. Pattaya Kabinburi Co., Ltd. (Equity held by SR.W.  = 99.99%)
99.93
(C) The company holding over 50% shares in 2 other companies and over            
		 Cross-shareholding between other such companies is not allowed.
2. In the case of over 25% shareholding, but not exceeding 50% shareholding
(A) Other companies holding over 25% but not exceeding 50% shares in the company
		 Over 10% cross-shareholding by the company in other companies is not allowed.
		 1. Wacoal Corporation
(B) The company holding over 25% but not exceeding 50% shares in other companies
		 Over 10% cross-shareholding by other companies in the company is not allowed. 3. In the case of not exceeding 25% shareholding*
(A) Other companies holding not exceeding 25% shares in the company      
		 Over 25% shareholding by the company in other companies is not allowed.
(B) The company holding not exceeding 25% shares in other companies      
		 Over 25% shareholding by other companies in the company is not allowed.  
		 1. Saha Pathana Inter-Holding Plc.
		 2. I.C.C. International Plc.
		 3. Bangkok Bank Plc.
		 4. Wien Co., Ltd.
		 5. Grand Star Industry Co., Ltd.
		 6. Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
Remark :   * Only items showing cross-shareholding by the companies are displayed.
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0.37
3.71
0.01
17.90
17.80
14.67

-

33.61
-

21.26
4.77
2.31
0.92
1.15
0.13

Significant changes during the past year
Research & Development Activities

The company placed much emphasis on research & development activities dedicated to upgrading and
developing raw materials and products well compatible with the hot and humid tropical climate of Thailand, under
the tradename “TROPICAL MODE”, which could be classified into 4 categories as follows:       
1. TROPICOZY : Products created for easy wearing comfort, by using soft, fine lightweight fabrics,
such as “Super Soft” short and camisole collection, “ENFANT GOLD” childrenwear, and “I Love Cotton”
sleepwear collection.  
2. TROPICOOL :  Products created for cool wearing comfort, classified into 2 types as follows:
		 2.1 Products using synthetic fiber having outstanding features in sweat absorption, easy dry, and low
water retention, such as Wacoal Sports, Cool Hips, “POSTMODE” outerwear which was granted the CoolMode
mark from Thailand Textile Institute and Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public
Organization).
		 2.2 Products using semi-synthetic fiber having outstanding features in moisture absorption, soft, and
easy feel, and cool wearing comfort similar to voille, such as Next Body lingerie collection, POSTMODE and B.fly
BUTTERFLY outerwear collections.  
3. TROPICLEAN : Products having innovative anti-bacterial feature, effectively stemming bacterial
growth and keeping the products clean, free from odors and infection, both during wearing and while being kept,
such as FIRST Bra, and Campus bra collection, Wacoal Sports, “Bambies” childrenwear by ENFANT,
POSTMODE and B.fly BUTTERFLY outerwear collections.
4. TROPICARE : Products providing moisturizing care to the skin, to make it soft and smooth with
natural extract content, such as the followings:     
4.1 Products with Sericin extract, for maternity products and Beauty night sleepwear collection.  
		 4.2 Products with Alovera extract, for “Wacoal gold” lingerie products for senior women in need
			 of skin moisturizing effect.

Ladies’ lingerie

Product nature
Ladies’ lingerie products represented the main product category being manufactured and distributed        
by the company, whose sales figures accounting for 89.76% of its total sales turnover. The company offered a
wide range of products well covering and responding to differing requirements of women of all age groups,
together with some niche product collections, such as Wacoal Body Clinic. During the past year, the company
devoted its efforts toward developing better products quality on a consistent basis, as evident in its lingerie
products being the first in Thailand to be certified as free form harmful substances from Thai Industrial Standards
Institute, The Ministry of Industry. Furthermore, the company was also the first to be granted the Green Label
mark in 2009 for its environmental protection contribution. During 2009, the company launched new major
collections as follows:
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Girlie ohho
Bra without wire support feature, specifically designed for teenagers. By employing the special sewing
technique exclusively created by Wacoal, an innovative Bust Line was built at the cup base, providing the bust
with effective holding support the same as bra with wire support. Bump-up pad was added to provide built-in
push-up effect, creating beautiful plump bust line appeal. Straps were designed to well suit the fashion trend
today, coming in either halter-neck spaghetti strap or detachable strap.
Mantra
Moulded-cup bra providing perfect appeal to all bust types. By employing My Fit Technology exclusively
created by Wacoal, built-in bra pad with different thickness was provided to suit each particular bra cup size,
namely A cup with thick bra-pad, B cup with medium bra-pad, and C cup with thin bra-pad respectively,
effectively responding to different cup size by the customers.
Wacoal Sports
The indispensable factor for exercise, by wearing sport lingerie well understanding the feminine physique,
and suiting various types of sports requiring different levels of movement and response. Special Lycra/Cool max
fabric provided exceptional movement comfort, enhanced further by anti-bacterial coating, effectively stemming
bacterial growth and eliminating undesirable sweat and dampness odors.
Wacoal gold
Lingerie collection specifically designed for senior women of over 50 years of age. Special attention was
addressed to the feminine physique and easy wearing comfort, by mean of innovative Body Skin sewing
technique effectively concealing seams for soft and smooth wearing comfort. The selection of special materialLycra Body Care Moisture, provided moisturizing effect to the skin, contributing to soft, smooth wearing comfort,
together with movement ease and balance, perfectly fitting for senior women with high degree of emotional and
physical changes.
Super Soft
Short collection allowing you to enjoy ultimate soft and smooth wearing comfort with super-fine fabric
coming from sophisticated weaving machine of 60 gauge high quality. You could thus be assured of perfect
wearing comfort from super-soft, fully-flexible short fabric.  
Girlie CHIC’n BRA
Latest mix & match style lingerie, allowing you to wear your bra as your apparel for any outside
appearance without the need for separate bra wearing.
Market and competitive situation
In spite of the prevailing adverse economic environments, the lingerie market continued to witness further
intensifying competition, from both existing players and new players coming into the market. Such development
could be attributed to the fact that lingerie products enjoyed exclusively distinctive features difficult to be replaced
by other products, further supported by the customers’ diverse and sublime requirements pertaining to the
products. Accordingly, the major players were obliged to exercise their full efforts and strategies, in seeking to
secure the target customers, particularly in the medium to high-end market segment, by upgrading their products
value to counter the prevalent low-end products, which had been made easier and faster to enter the market in
recent years.
The competition within the medium-to-high-end market segment placed much emphasis on better
value-added benefits, in term of both products and services to better appeal to the customers. Such benefits
ranged from offering new innovations and techniques in term of materials, production, designs and product
features, to the upgrading of services quality, aimed at better responding to and satisfying more diverse
customers’ requirements.
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On the other hand, the competition in the low-end market segment concentrated more or less on pricing
strategy rather than products quality and features aspect, seeking to attract and capture increasing number of the
customers having limited purchasing potential.
The company  placed much emphasis on its policy to achieve “beyond customers’ satisfaction”, through
the study of the customers’ lifestyle changes for further application to develop products and services better
responding to their  requirements on a consistent basis. Such approach has successfully earned the company the
trust and loyalty of the customers, through constantly satisfying the requirements of customers seeking to achieve
attractive appearance, wearing comfort, and well-being, over the years until today. Furthermore, the company
recently launched the new collection of “Wacoal gold”, the lingerie collection specifically designed for senior
women over 50 years of age, to provide them with special physical care and movement balance matching their
physical and emotional developments. The product concept was created in line with the global population
developments seeing more people living longer lives, thanks to scientific and technological advancements, with
greater care being addressed to achieving better healthy living.
For Thailand, recent statistics showed that there were 10.21 million women with age over 50 years, from
the total women population of 33.57 million in the country, amounting to 30% of the total, a rather high figure
expected to grow by a further 10% during the next 5 years.   
Million

Number of Thai women classified by age group
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8.46
6.23

6.0
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Source : 2007 Asean Population Statistics : Population Reference Bureau  

At the same time, to comply with the fast-changing purchasing behavior of the customers, the company
has therefore adjusted its product designs to have more variety, while reducing the lead time in supplying the
products to the market.
Furthermore, the company has also placed constant emphasis on its policy to create better “value” for
both its products and services, by offering new fashion innovation, better raw materials quality, better product
quality, and more favorable services to the customers, accompanied by its consistent engagement in promoting
better premium brand image for its lingerie products. These activities have successfully enabled the company to
upgrade the products pricing level, contributed by premium value achievement for both its products and services,
leading to its sustainable competitiveness over a long-term period.
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Ladies’ Outerwear

Product nature
The company acted as the manufacturer and distributor of ladies’ outerwear products, whose sales
amount accounted for 2.17% of its total sales turnover. During the past year, there were some significant
developments regarding ladies’ outerwear products as follows:
• The company launched its new collection under the “POSTMODE” brand, appealing to modern
women with the awareness for the environments, “seaquin” the apparel for freedom-and nature-lovers.
		 Furthermore, the company also launched “in 9” and “bouillonner” maternity wear for modern-day
		 mothers. All these brands were manufactured and distributed by the company.  
• The company has opened 2 new sales outlets at the K-VILLAGE on Sukhumvit 26, namely
		 “in nine” selling products for mothers and children, and “seaquin” selling fashion apparel items.
Market and competitive situation
Today, the women’s apparel industry has changed its nature from acting only as product manufacturers,
to accommodating business integration between material suppliers and product manufacturers, by coordinating
their knowhow in a systematic manner, and applying the latest adequate manufacturing technologies, aimed at
achieving manufacturing potentials at optimum costs, to avoid competing on pricing basis only, while becoming
better prepared to fulfill the customers’ requirements.  
Furthermore, since today’s customers have become more selective in purchasing the products, based on
their own tastes and likings rather than simply following the age grouping as in earlier days, the company
therefore needed to adjust its strategies to comply with such changes in purchasing behavior. Accordingly, the
company has placed more emphasis on such diversified distribution channels rather than relying only on the
department stores as has been the case so far, while at the same time seeking to adjust their sales and
merchandising strategies to comply with the changing fashion trends.  

Childrenwear

Product nature
The company acted as the manufacturer and exporter of childrenwear products, whose sales accounted
for 8.07% of its total sales turnover. For its export business, the company exported its ENFANT products to
several overseas countries, namely, Hong Kong, Singapore, Malaysia, The Philippines, India and The Netherlands.
During the past year, there were significant developments regarding childrenwear products as follows:
• ENFANT was awarded the TRUSTED BRAND AWARDS 2009 by The Readers’ Digest Magazine, by
		 acquiring the high votes in the platinum level from the consumers.
• ENFANT GOLD was launched with a new ecological concept by applying extract from discarded
		 silk cocoon (sericin) to blend with the fabric, resulting in completely soft and smooth wearing comfort.
		 The collection received favorable response from upper-end customers during the year, contributing
		 to 50% increase in sales for this category.
• The company further expanded its overseas market for childrenwear, by appointing new distributors for
		 its ENFANT and bsc brands in Kuwait and Vietnam respectively.
Market and competitive situation
The medium to high-end market segment for childrenwear products continued to witness intensifying
competition, with new players from both inside and outside the country entering the market, resulting in more
intense competition in accelerating product developments so as to more successfully penetrate and capture
increasing market share.
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The company’s childrenwear products mostly targeted young babies, with its sales capturing about half
the market share for high-end market segment.  The company has always adopted marketing strategies seeking
to constantly promote product quality and value best satisfactory to the customers’ requirements.

Future industrial developments and competition trends

The lingerie manufacturing industry in Thailand could still be regarded as having relatively good prospects
and potentials with further likely expansion, due to its existing comprehensive manufacturing facilities network
within the country. The country also had an edge in manufacturing skills and products quality widely recognized
among the global lingerie manufacturing industry, subsequently establishing Thailand as one of the world’s leading
production base for lingerie products, particularly for the medium to high-end market segment.
On the other hand, for the low-end market segment, major regional manufactures such as China, Hong
Kong, and Vietnam, held the advantage through their lower manufacturing costs, supported further by regional
free-trade agreements such as AFTA and Asean-China (ACFTA), allowing them further trade benefits, resulting in
the influx of cheap foreign lingerie imports into the country, Since the local manufacturing industry could not
compete with them in term of lower prices, they were forced to concentrate more on products developments,
rather than simply resorting to price competition.
On the export front, while improving global economic environments helped support the country’s export
industry, nevertheless, this was countered by the strengthening of the Baht currency against the U.S. dollar during
the year, placing Thai exports at a disadvantage in term of export costs when compared to other regional
manufacturers such as China, Vietnam, and Bangladesh. However, China still encountered some problems from
their deliveries failing to meet the schedule, together with some other non-tariff barriers (NTB) such as the issues
of child labour, harmful substance residue, as well as environmental problems caused by the manufacturing
process, together resulting in part of the export orders being diverted to other manufacturing countries not facing
similar problems which included Thailand as well.

The company’s status and competitive potentials

In view of those opportunity and threat factors facing Thailand’s lingerie manufacturing business at
present, our company could still be regarded as having substantially favorable potentials, when compared to other
competitors in general. Such advantages could be attributed to the companies within our group having
comprehensive manufacturing facilities network in place. At the same time, the company also had solid
technological and manufacturing base supported by continuous investments in products research & development,
effective and modern management system, quality control system in compliance with international requirements,
outstanding “Wacoal” brand image long recognized and appreciated by Thai women in term of both products
quality and services, as well as its careful and effective financial management system. Altogether, these factors
significantly contributed to the company’s competitive potentials on a sustainable and long-term basis.
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RISK FACTORS
The company has set up The Risk Management Committee, in order to provide the company with risk
management mechanism in a systematic manner, with risk management policies laid down as follows :

Risk management policies

1. To enable the company to manage any probable risk in an efficient manner, with such management
procedures implemented in a sound and systematic manner.
2. To promote preventive risk management procedures to be carried out in a swift, transparent, accurate, and
complete manner on a systematic and consistent basis.
3. To encourage and develop all employees and management members at all levels to have thorough
understanding and recognition of the significance of risk management procedures, while promoting participation in said risk
management system throughout the organization.
4. To facilitate risk management procedures to be implemented in an appropriate manner well conforming to the
company’s mission and policy.
The Risk Management Committee has assessed various risk factors having probable impacts upon the company,
devised risk management plans, monitored the implementation of such plans, as well as ensuring that the organization has
adequate risk managements at acceptable level in place. The Committee also provided regular reports to The Executive
Board each quarter, while engaging in regular consultations with The Audit Committee to promote better operating
efficiency for the company.
Those risk factors likely to have impacts on the company’s operations could be summarized as follows:

Products distribution structure relying on only few players
Domestic

The company is mainly engaged in the manufacturing business of ladies’ lingerie products, with I.C.C.
International Public Company Limited, acting as its distributor for the domestic market, with its yearly order volume
accounting for over 50% of the company’s turnover total.   So far, said distributor could achieve consistent favorable
results, due to its existing close relationship with major retailing channel of department stores.
In case the company should lose this distributor, it may become subject to the decline in products distribution
over the ensuing period, adversely affecting its sales turnover and profits as the result, until such time that the company
could eventually secure new distributor in its place.
Nevertheless, basing on their mutually close relationship for well over 30 years, as well as the company’s
products significantly contributing to said distributor’s yearly turnover total so far, such distribution termination should prove
unlikely in the foreseeable future.

Overseas

The company mostly exports its products to overseas countries, through such channel of companies belonging to
Wacoal Group located mainly in Japan, the U.S. and ASEAN. While the company may be susceptible to risk stemming
from order cancellation by said distribution group, nevertheless, upon considering other relevant factors, such event
appears to be quite unlikely. In view of said distribution group being major shareholder in the company who actively
engages in the manufacture of ladies’ lingerie products with extensive distribution network in overseas countries, together
with the company’s capability in manufacturing ladies’ lingerie products in an efficient and competitive manner in the
international scene, such products distribution arrangements through Wacoal Group can be seen as significantly
contributing to business interests for both the parties.

The use of licenses trade mark

The company has been mainly engaging in the manufacture of products under licensing rights granted by Wacoal
Corporation under the agreement term of 5 years each, with these products contributing to over 80% of the company’s
turnover total. Therefore, the company’s revenue could become seriously affected on a long-term basis, should it come to
lose said licensing rights for the products.
However, considering existing favorable factors at present, namely, Wacoal Corporation currently holding 33.61%
of the company’s paid-up shares total, the long-standing close relationship between the two parties, the company’s
continuing domestic market leadership, as well as its satisfactory business results so far, the probability for agreement
termination or renewal rejection should prove quite unlikely in the future.
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Risk stemming from changing consumer behavior

Today, consumers have placed less emphasis on brand loyalty, and more on product value.  In its objective to
provide best satisfaction to the customers, the company has concentrated on creating new product innovations, as well as
engaging in the study of customer behavior and requirements on a consistent basis, thereby enabling the company to
better meet changing customer lifestyle. The company products could also be seen as adopting constant changes and
developments well compatible with customer behavior and lifestyle.

Foreign exchange risk

Due to the fact that the company imports raw materials and exports finished products in foreign currency term,
the company is therefore subject to the risk stemming from foreign exchange fluctuation. Such fluctuation in foreign
exchange rates against the baht currency, as well as the country’s economic, monetary and fiscal policies, could have
significant impact on the company’s financial position and its overall operating results. Even though such foreign exchange
fluctuation lies beyond our control, nevertheless, the company could still lessen the import from the fluctuation by adopting
appropriate leveraging measures.
Accordingly, the company has aligned its foreign exchange payment portfolio in such manner commensurate with
its foreign exchange revenue (natural hedge), while managing its foreign currency accounts, and its currency forwarding
contracts in a proper and efficient manner.

Shareholding structure of the company

The company presently has outstanding investments in other companies within the same group, or otherwise in
cross-shareholding and counter-shareholding investments with such companies. Such shareholding structure may be
considered by the public as being unclear and difficult to arrive at actual outstanding investments, as well as such actual
management authority being present in those companies.
Nevertheless, in actual practice, such investments by the company were all intended to support its related
industries, which would in turn contribute to the company’s operations, through their joint establishment of the supply chain
system. Furthermore, the company also implemented investments in several other businesses as well, in order to spread
its outstanding risk over business diversification. However, in all circumstances, these companies are entitled to own
management authority over any decision to manage the company, in such manner completely independent from any
interference by the company.
As the result of such investments, the company could be well assured of the support in the steady supplies of
materials, components, products, services, know-how, together with favorable dividend benefit from the company’s
satisfactory performances. On the contrary, should there occur any losses thereto, the company already has in place its
provisioning for any investment depreciation as specified in its annual profit & loss statement.
Accordingly, the existing shareholding structure of the company would not hinder the public ability to gain
accurate information with regard to any eligible revenue/loss in the manner significantly different from those information in
the company’s financial statement.

Shares liquidity

General investors may view company shares as lacking substantial liquidity. This is due to the fact that most
shareholders hold company shares for long-term investment rather than for speculation purposes, basing on their good
confidence in the company’s stability and capability, judging from its consecutive dividend payments to the shareholders
throughout the past 36 years from 1974 until the present.

Free trade opening for textile and garment products

	 The opening up of free trade for textile and garment products, is likely to lead to further intensifying competition
for both the domestic and overseas markets. Nevertheless, the company has earlier engaged in several measures to
prepare itself for said situation, namely, research & development activities to come up with new innovations on a consistent
basis, the improvement in products quality, the upgrading of its services quality for customers, as well as joint investment
to establish more complete industrial network integration, all of which should contribute to the company’s further
competitiveness on a sustainable basis.      
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MANAGEMENT STRUCTURE
Organization Structure

BOARD OF DIRECTORS
AUDIT COMMITTEE

INTERNAL AUDIT OFFICE

NOMINATING
COMMITTEE

REMUNERATION
COMMITTEE

EXECUTIVE BOARD

RISK MANAGEMENT
COMMITTEE

INFORMATION
TECHNOLOGY
CENTER

CENTRAL
MANAGEMENT

OVERSEAS
BUSINESS
DIVISION

INNERWEAR
BUSINESS
DIVISION

INNERWEAR
DESIGN
DIVISION

JUNIOR
FASHION
BUSINESS
DIVISION

OUTERWEAR
BUSINESS
DIVISION

PRODUCTION
DIVISION

The company’s management structure consists of the followings: The Board of Directors and 4
committees engaging in studying and screening each particular significant area, namely, The Audit Committee,
The Nominating Committee, The Remuneration Committee, and The Executive Board. Whereas The Executive
Board has appointed The Risk Management Committee to be responsible for risk management practice and
ensure that the company has effective risk management system in place.          

The Board of Directors

Presently, The Board of Directors consist of 15 members, classified into :
		
•  9 non-executive directors   (including 3 independent directors)
		
•  6 executive directors
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Name list of The Board of Directors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Name
Mr. Boonsithi 	
Mr. Yoshikata 	
Mr. Manu
Mr. Tadashi  	
Miss Sirikul  	
Mr. Boondee  	
Mr. Akihisa
Mr. Amnuay
Mr. Manus 	
Mr. Thamarat 	
Mr. Shoichi  	
Mr. Hironobu  	
Mrs. Oradee  	
Mr. Thanavat 	
Mr. Nares

Chokwatana
Tsukamoto
Leelanuwatana
Yamamoto
Dhanasarnsilp
Amnuayskul
Nakano
Bumroongwongtong
Ongsaranakom
Chokwatana
Suezawa
Yasuhara
Rungruangroj
Pugavanaja
Kesaprakorn

   
            Company Secretary  :  Mrs. Onanong  Saengpumpong

Position
Advising Director
Advising Director
Chairman
Vice Chairman
Vice Chairman
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director

Term for company directors
The term for company directors is in accordance with company articles of association which specifies
that, at each annual shareholders’ general meeting, one-third of the sitting directors are required to retire from
directors, whereas if the number of directors cannot be divided into 3 equal portions, the closet to such number
shall apply. Retiring directors are eligible for re-appointment.
Authority of The Board of Directors
		 1. Appoint, remove, and assign authority to advisors to The Board of Directors, various committees,
			 and The Managing Director, to carry out the assigned duties.
		 2. Seek advices from specialists or company consultants (if any), or solicit the services of outside
			 specialists or consultants at the company’s expenses.
		 3. Assign authority to the management or other persons to act on their behalf.
		 4. Grant approval to those transactions relating to company operations which lie beyond the
			 authority of The Executive Board.
Duty and responsibility scope of The Board of Directors
 		 1. 	Set the direction, target, and business policy for the company.
		 2.		Approve the annual business plan and annual budget, as well as supervising the operations by
			 the management to well comply with the laws, policies, and plans in an efficient and effective
			 manner.
		 3.		Promote the establishment of corporate governance policy, business ethics, and business
			 morality in writing, to serve as guidelines for the directors, the management, and the employees,
			 in carrying out their business practices, while regularly following up to ensure their strict
			 adherence and compliance accordingly.
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		 4.		Set up adequate internal control systems, so as to ensure that all transactions receive proper
			 approval from the authorized persons, and that proper accounting review and bookkeeping
			 practice are carried out, while proper checking systems are in place to safeguard against
			 unauthorized exploitation of company assets.
		 5. Ensure that careful consideration is given to the issue of conflict of interests, and that clear
			 practice guidelines are in place to safeguard the interests of the shareholders and the company.
			 Also ensure that the persons having interests at stake do not take part in adopting the decision,
			 and that all concerned parties strictly follow the procedures and regulations to disclose relevant
			 information in a proper manner.
		 6. Grant approval to financial statements already audited and verified by the certified public
			 accountant, and earlier approved by The Audit Committee.
		 7. Being accountable to all shareholders on an equal basis, while ensuring that information are
			 disclosed to the shareholders and investors in an accurate, reliable, and transparent manner.
		 8. Acknowledge the corporate management report prepared by The Executive Board.
		 9. Set the date, time, and place for the annual shareholders’ general meeting, and convene said
			 meeting accordingly. Also set the rate for dividend payments (if any), and provide comments
			 relating to the meeting agenda to the shareholders.
			 In that regard, the company may suspend shares transfer registration for the period of 21 days
			 leading up to the meeting, whereby the company is required to post such announcement to the
			 shareholders at the company’s head office and its subsidiaries for the period of no less then
			 14 days prior to such suspension. Otherwise, the company may set the date to finalize the
			 shareholders’ list (Record Date) no longer than 2 months prior to the meeting, and then set the
			 date for shares registration suspension 1 day later, in order to compile the shareholders’
			 list according to article 225 of The Securities and Exchange Act, to entitle the shareholders
			 to attend the meeting, and to be eligible for dividend payments.
		 10. Prepare The Board of Directors’ responsibility report toward financial statements compilation, and
			 disclose said report in the company’s annual report (form 56-2) and the annual registration
			 statement (form 56-1).
		 11. Supervise the compilation of the documents required to be submitted to concerned regulating
			 agencies, to ensure that all information contained therein are true and accurate in accordance
			 with the information appearing in the accounting books, the registration book, and other official
			 documents of the company.
		 12. Grant approval to the charter for The Board of Directors, and/or other committees.
		 13. Engage in those acts lying beyond The Executive Board’s authority, or as deemed necessary by
			 The Board of Directors.
		 During 2009, The Board of Directors convened total 5 meetings, whereby the meeting dates had
been earlier decided throughout the entire year. Furthermore, additional meeting could also be summoned
according to necessary circumstances.
Directors representing the company
		 To represent the company, 2 out of the following 8 directors are required to sign their names,
together with the affixing of company seal.
1.  	Mr. Boonsithi
Chokwatana
2.  	Mr. Manu
Leelanuwatana
3.  	Miss Sirikul  	
Dhanasarnsilp
4.  	Mr. Amnuay
Bumroongwongtong
5.  	Mr. Manus  	
Ongsaranakom
6.  	Mr. Boondee  	 Amnuayskul
7.  	Mr.Thamarat
Chokwatana
8.  	Mr. Akihisa
Nakano
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The Audit Committee

The Board of directors were authorized to appoint 3 independent directors to serve as audit directors,
whose term was 1 year from May 2009-May 2010. These independent directors were required not to hold more
than 0.5% of the company’s total number of voting rights.
Name list of The Audit Committee
Name
1. Mrs. Oradee  	 Rungruangroj
2. Mr. Thanavat Pugavanaja
3. Mr. Nares  	
Kesaprakorn
		

Position
Chairperson
Well-experienced in finance & accounting
Member
Well-experienced in management
Member
Well-experienced in legal affairs

Secretary to The Audit Committee  :   Mrs. Nuanchan  Trongjareonchai

		 Whereby Mrs. Oradee   Rungruangroj served as the qualified Audit Committee Member having
extensive knowledge and experiences regarding the audit of the company’s financial statements. (See the details
on her education and career background under the heading “Personal information of company directors and
management members”)
		 At the same time, all independent directors of the company were not engaged in any business
relationship with and have not provided any professional services to the company, its parent company,
subsidiaries, affiliates, major shareholders or other persons having supervision over company operations.
Furthermore, they also did not serve as independent directors in its parent company, subsidiaries, or same-level
subsidiary companies.
Authority of The Audit Committee
		 1. Coordinate to facilitate common understanding regarding company operations among the certified
			 public accountant, The Board of Directors, and the internal control office.
		 2. Seek advices from specialists or company consultants (if any), or solicit the services of outside
			 specialists or consultants at the company’s expenses.
		 3. Authorized to summon the management and company staff to provide comments and
			 clarification, to take part in meetings, and to submit documents deemed necessary, while being
			 allowed to gain access to all levels of information.
		 4. Authorized to carry out investigation on concerned persons relating to such matters lying within
			 the authority and duty scope of The Audit Committee.
Duty and responsibility scope of The Audit Committee
		 1. Review the company’s financial statements to ensure that they are accurate and adequate.
		 2. Review the company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are
			 effective and suitable.
		 3. Review the independence of the internal audit office, and grant approval to the appointment,
			 transfer, or dismissal of the chief of internal audit office or any other office responsible for
			 carrying out internal audit work.
		 4. Review to ensure that the company duly follows the laws on securities and stock exchange, the
			 regulations of The Stock Exchange of Thailand, and the laws concerning the company’s
			 business operations.   
		 5. Review, select and nominate independent persons to serve as the company auditor, and propose
			 related remuneration. Also take part in joint meeting with the company auditor, in the absence of
 			 the management for at least once a year.
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		 6. Review connected transactions or transactions with possible conflict of interests, to ensure that
			 they follow the laws, and the regulations of The Stock Exchange of Thailand, and that they are
			 justified and are of maximum benefits to the company.
		 7. Prepare the report by The Audit Committee and disclose it in the company’s annual report. Said
			 report requires the signature of the Audit Committee Chairman, and needs to contain at least the
			 following information:   
			 a. Opinion regarding the accuracy, complete coverage and reliability of the company’s financial
				 statements
			 b. Opinion regarding the adequacy of the company’s internal control system
			 c. Opinion regarding the practices in compliance with the laws on securities and stock
				 exchange, the regulations of The Stock Exchange of Thailand, or other laws concerning the
				 company’s business operations                            
			 d. Opinion regarding the suitability of the company auditor                                                                           
			 e. Opinion regarding the transaction with possible  conflict of interests                                                 
			 f. The number of The Audit Committee’s meetings, and the attendance record of each member
			 g. Overall opinion or comment provided by The Audit Committee out of its practices in
				 accordance with the charter
			 h. Other items deemed to benefit the shareholders and general investors, in accordance with
				 the authority and duty scope assigned by The Board of Directors                                                                                                                                                                                                                  
		 8. During the course of its duty, should The Audit Committee come across or have any doubt
			 relating to below transactions that they may significantly affect the company’s financial position
			 or performances, they are then required to report the matter to The Board of Directors, in order
			 for necessary remedial actions to be taken within the timeframe decided upon by The Audit
			 Committee.
			 a. Transaction incurring conflict of interests  
			 s. Significant fraud, irregularity, or deficiency within the internal control system                                       
			 c. Breach of laws concerning securities and stock exchange, the regulations of The Stock
				 Exchange of Thailand, and other laws concerning the company’s business operations
			 In the case where The Board of Directors or the management fail to rectify the items within the
			 timeframe assigned by The Audit Committee, any member of The Audit Committee may report
			 said problems to The Securities and Exchange Commission or The Stock Exchange of Thailand.                                                                                                                                                                                                 
		 9. Encourage and follow-up to ensure that the company has effective risk management system.
		 10. Revise and improve the charter of The Audit Committee, and submit to The Board of Directors
			 for approval.
		 11. Engage in other acts as assigned by The Board of Directors and deemed justified by The Audit
			 Committee, in accordance with company regulations and the laws.
		 In carrying out its above duties, The Audit Committee is directly responsible to The Board of
Directors, who in turn is responsible to the shareholders and general investors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
The Audit Committee regularly held its meeting once a month, whereby the meeting dates had been
decided in advance throughout the entire year. The Audit Committee regularly reported its findings to The Board
of Directors, and also attended joint meetings with the company’s auditor and the Account & Finance Manager
each quarter, to review the company’s quarterly financial statements.

The Nominating Committee

The Board of directors appointed 3 company directors to serve as members of The Nominating
Committee, whose term was 1 year from May 2009-May 2010.
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Name list of The Nominating Committee
Name
1. Mr. Manu
2. Miss Sirikul  	
3. Mr. Amnuay

Leelanuwatana
Dhanasarnsilp
Bumroongwongtong

Position
Chairman
Member
Member

Authority of The Nominating Committee
		 1. Seek advices from specialists or company consultants (if any), or solicit the services of outside
			 specialists or consultants at the company’s expenses.
		 2. Authorized to summon the management and company staff to provide comments and
			 clarification, to take part in meetings, and to submit documents deemed as necessary.
Duty and responsibility scope of The Nominating Committee
		 1. Set the criteria and method in selecting the persons to be nominated as directors.
		 2. Review the background and relevant information of the persons to be nominated as directors, by
			 considering their knowledge, experiences, and expertise from various professions, so as to
			 secure qualified persons according to the selection criteria, company regulations, and related laws.
		 3. Select the persons to be nominated as company directors, for The Board of Directors to
			 consider and approve. However, in the case of the director retiring upon term completion, such
			 nomination needs to be submitted to the shareholders’ meeting for approval.
4. Prepare comment and suggestion to serve as references for The Board of Directors’ consideration.
		 5. Review and revise the charter for The Nominating Committee, to be proposed to The Board of
 			 Directors for consideration and approval.
		 6. Engage in other acts as assigned by The Board of Directors.
		 During 2009, The Nominating Committee held its meeting 3 times, and subsequently reported the
results to The Board of Directors.

The Remuneration Committee

The Board of directors appointed 3 company directors to serve as members of The Remuneration
Committee, whose term was 1 year from May 2009-May 2010.
Name list of The Remuneration Committee
Name
1. Mr. Boonsithi   	 Chokwatana
2. Mr. Manu
Leelanuwatana
3. Miss Sirikul  	
Dhanasarnsilp

Position
Chairman
Member
Member

Authority of The Remuneration Committee
		 1. Seek advices from specialists or company consultants (if any), or solicit the services of outside
			 specialists or consultants at the company’s expenses.
		 2. Authorized to summon the management and company staff to provide comments and
			 clarification, to take part in meetings, and to submit documents deemed as necessary.
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Duty and responsibility scope of The Remuneration Committee
		 1. Review the remuneration criteria for The Board of Directors, and if deemed necessary, propose
			 the suggestion or revision to existing criteria, in order to make them more suitable.
		 2. Review the remuneration budget earmarked for The Board of Directors, by taking into account
			 the practices by other companies in the same business category, the business growth and the
			 company’s performances, the remuneration budget approved by the shareholders’ meeting, and
			 the actual remuneration amount for the previous year, for further presentation to The Board of
			 Directors for consideration, and for final approval by the shareholders’ meeting.
		 3.		Review the remuneration budget for The Board of Directors, The Audit committee, The
			 Nominating Committee, and The Remuneration Committee, by taking into account their duty and
			 responsibility scope and related performances, based an the remuneration budget approved by
			 the shareholders’ meeting.
		 4. Review the remuneration budget for the Nominating Committee members and the Remuneration
			 Committee numbers (who do not serve as company directors), by taking into account their duty
			 and responsibility scope, and related performances.
		 5. Review and revise the charter for The Remuneration Committee, and present to The Board of
			 Directors for approval.
		 6. Engage in other acts as assigned by The Board of Directors.
		 During 2009, The Remuneration Committee held its meeting 3 times, and subsequently reported the
results to The Board of Directors.

The Executive Board

The Executive Board was set up to carry out management duties for the company as assigned by The
Board of Directors, comprising 9 members being appointed by The Board of Directors in May, subsequent to the
annual shareholders’ meeting each year. Furthermore, The Board of Directors resolved at its meeting no.3/2009
on November 12, 2009, to expand The Executive Board by appointing 3 new members to The Board. Each
Executive Board member was assigned  a 1-year term from May 2009-May 2010.
During 2009, The Executive Board convened total 12 meetings, whereby the meeting dates had been
decided in advance throughout the entire year.
Name list of The Executive Board
Name
1. Mr. Manu
Leelanuwatana
2. Miss Sirikul  	
Dhanasarnsilp
3. Mr. Boondee  	
Amnuayskul
4. Mr. Akihisa 	
Nakano
5. Mr. Amnuay           	 Bumroongwongtong
6. Mr. Manus  	
Ongsaranakom
7. Mr. Suvit
Wongcharoenvutporn
8. Mrs. Nonglaks
Techaboonanek
9. Miss Natcharinthorn Pongsupachintapa
10. Mrs. Siriwan
Vilassakdanont
11. Miss Karunee
Surai
12. Mrs. Onanong
Saengpumpong
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Position
Chairman
Vice Chairman
Managing Director (Since Nov., 09)
Deputy Managing Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director (Since Nov., 09)
Executive Director (Since Nov., 09)
Executive Director (Since Nov., 09)

Authority of The Executive Board
		 1. Appoint, remove, transfer, and evaluate the performances, as well as deciding on the
			 remuneration and benefits to be granted to the employees at all levels.
		 2. Appoint and remove any committee assigned to carry out duties for the benefits of the company.
		 3. Seek advices from specialists or company consultants (if any), or solicit the services of outside
			 specialists or consultants at the company’s expenses.
		 4. Issue the rules and announcement pertaining to company operations, and assign the authority to
			 executive directors and/or staff members acting in the management position, to sign their names
			 approving the disbursement of company assets.
		 5. Grant approval to those transactions relating to company operations, within the amount limit
			 being set for each type of transaction.
		 6. Grant approval to those work procedures relating to above items.
Duty and responsibility scope of The Executive Board
		 1. Present the company’s objectives, policy, plan, and annual budget to The Board of Directors.
		 2. Supervise the company’s operations, so as to comply with the direction, target, and business
			 policy of the company.
		 3. Promote the competitiveness of the company, while encouraging consistent innovation
			 development activities.
		 4. Supervise company operations so as to well comply with the laws, objectives, company
			 regulations, resolutions by the shareholders’ meeting, resolutions by The Board of Directors, as
			 well as other standard practices.
		 5. Supervise the compilation of financial statements, for review and/or verification by the certified
			 public accountant, prior to submitting to The Audit Committee, and The Board of Directors, for
			 endorsement respectively.
		 6. Review the matters to be submitted to The Board of Directors for further acknowledgment or
			 approval.
		 7. The Executive Board members may allocate work responsibilities among themselves, whereby
			 they are required to report the progress of own responsible work to The Executive Board.
		 8. Review and revise the charter for The Executive Board, to be submitted to The Board of
			 Directors for further approval.
		 9. Engage in other acts as assigned by The Board of Directors.
Authority, duty, and responsibility scope of the Managing Director
		 1. Manage company operations so as to well comply with the laws, objectives, company
			 regulations, resolutions by the shareholders’ meeting, resolutions by The Board of Directors,
			 resolutions by The Executive Board, and other standard practices.
		 2. Instruct or engage in necessary and appropriate acts, so as to achieve those purposes laid
			 down in above item 1. Should the matter be deemed significant, the Managing Director is
			 required to report said matter to The Board of Directors or The Executive Board.
		 3. Review and approve the recruitment, appointment, transfer, and dismissal of employees, granting
			 approval to the promotion or disciplinary action against employees, as well as deciding on the
			 remuneration and welfare benefits for employees. However, such action must not contradict with
			 the authority and the decision by The Executive Board.
		 4. Set company regulations regarding work practice, which must not contradict with the policies,
			 regulations, provisions, instructions, or resolutions, set forth by the shareholders’ meeting,
			 The Board of Directors’ meeting, and/or The Executive Board’s meeting.
		 5. Authorize and/or assign other persons to carry out specific assignment on own behalf.
		 6. Promote and encourage company operations to be carried out with morality, to well comply with
			 the laws, ethics, and cultures, based on good governance principles.
		 7. The exercise of authority by the Managing Director shall not be permitted, if he/she is deemed to
			 have interests at stake, or have conflict of interests with the company.
		 8. In the exercise of authority by the Managing Director, should there arise any doubt or unclear
			 aspect regarding such action, the matter shall be forwarded to The Board of Directors for
			 consideration and conclusion.
		 9. Engage in other acts as assigned by The Board of Directors, and/or The Executive Board.
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The Risk Management Committee

At present, The Risk Management Committee consists of 15 members, with the representatives from The
Executive Board and Department Managers whose responsibilities were related to risk management, with 1 audit
committee member acting as the advisor.
Authority, duty, and responsibility scope of The Risk Management Committee
		 1. Prepare risk management policy.
		 2. Identify and evaluate various risks stemming from both internal and external causes.
		 3. Prepare risk prevention plan, for proposal to The Executive Board.
		 4. Manage and control company risks so as to be at adequate level and in a systematic manner.
			 Report the results to The Executive Committee, while at the same time, keeping close
			 communication with The Audit Committee.
		 5. Provide support and recommendation on risk management procedures to various departments
			 within the organization.
		 6. Other duties as assigned by The Executive Board.
During 2009, The Risk Management Committee convened total 12 meetings, 2 meeting of which were
joined by The Audit Committee. The meeting results were regularly reported to The Executive Board each quarter.
Whereas the schedule for all the meetings had been planned in advance throughout the year.      

The Management

At present, there were 6 management members, authorized by the company to carry out duties in
accordance with the company’s policies as follows:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Name list of the Management
Name
Mr. Akihisa 	
Nakano
Mr. Boondee  	
Amnuayskul
Mr. Suvit
Wongcharoenvutporn
Mr. Manus  	
Ongsaranakom
Miss Natcharinthorn Pongsupachintapa
Dr. Surat
Wongrattanapassorn

Position
Manager of Overseas Business Division
Manager of Production Division
Manager of Junior Fashion Business Division
Manager of Central Management and Chief Financial Officer
Manager of Innerwear Business Division
Chief Information Officer

Note : The definition for the company’s management members were in accordance with those set by The Securities and
		
Exchange Commission.

Controller

The company does not have any controller who has the influence over the company’s management
policy, or its operations, in such manner deemed as significant.

Directorship details for subsidiary companies
Director for subsidiary
company
		
1. Miss Sirikul
Dhanasarnsilp
2. Mr. Boondee 	 Amnuayskul
				
3. Mr. Akihisa 	 Nakano
4. Mr. Amnuay Bumroongwongtong
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Wacoal
Lamphun
Co.,Ltd.
Director
Managing
Director
Director
Chairman

Wacoal
Kabinburi
Co.,Ltd.
Director
Managing 	
Director
Director
Chairman

SR.W.
Garment
Co.,Ltd.
Chairman
Managing 	
Director
Director
Director

Pattaya
Kabinburi
Co.,Ltd.
Chairman
Managing
Director
Director

Director for subsidiary
Wacoal
Wacoal
SR.W.
Pattaya
company
Lamphun
Kabinburi
Garment
Kabinburi
		
Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
5. Mr. Manus
Ongsaranakom
Director
Director
Assistant  	
Director
						
Managing Director
6. Mr.Thamarat Chokwatana
Director
Director		
Director
7. Mr. Suvit
Wongcharoenvutporn			
Director
8. Mrs. Onanong  	 Saengpumpong 	
Director			
9. Mr. Somboon Sangsuwanlert
Assistant  		
				
Managing Director
10. Miss Sineenuch 	Vudhicharoenchaiporn
Director			
11. Mr. Chaivichit  	 Suthipongvarakul		
Director		
Director
12. Mrs. Rungtip   	 Choakchaitham		
Director		
Director
13. Mr. Niwat
Dechampai		
Director		
14. Mr. Peerathat  	 Utaivivatana			
Director
15. Miss Arunee   	 Sahakijphinyo			
Director
16. Mr. Wattana Tongaiem			
Director
17. Miss Dollaya Chinasirikul				
Director
18. Mr. Parinya
Chadee				
Director

The number of Directors’ meetings

During 2009, The Board of Directors and other committees regularly held their meetings, whose
attendance details by the directors are classified as follows:
Unit : Times
Director Name			 Directors’ Meeting
		
The
The
The
The
General
		
Board of
Audit
Nominating Remuneration Shareholders’
		
Directors
Committee Committee Committee
Meeting
		
(5 times / year) (12 times / year) (3 times / year) (2 times / year) (1 time / year)
1. Mr. Boonsithi Chokwatana		
5/5			
2/2
0/1
2. Mr. Yoshikata Tsukamoto		
1/5				
0/1
3. Mr. Manu
Leelanuwatana		
5/5		
3/3
2/2
1/1
4. Mr. Tadashi 	 Yamamoto		
1/5				
0/1
5. Miss Sirikul Dhanasarnsilp		
5/5		
3/3
2/2
1/1
6. Mr. Boondee Amnuayskul		
5/5				
1/1
7. Mr. Akihisa 	 Nakano		
5/5				
1/1
8. Mr. Amnuay Bumroongwongtong
5/5		
3/3		
1/1
9. Mr. Manus Ongsaranakom		
5/5				
1/1
10. Mr. Thamarat Chokwatana		
5/5				
1/1
11. Mr. Shoichi Suezawa		
0/5				
0/1
12. Mr. Yoshiyuki 	Nakajima   (Jan.-May, 09) 0/3				
0/1
13. Mr. Hironobu Yasuhara  (Since May, 09) 0/2				
14. Mrs. Oradee Rungruangroj		
5/5
12/12			
1/1
15. Mr. Thanavat Pugavanaja 		
5/5
12/12			
1/1
16. Mr. Nares
Kesaprakorn		
5/5
12/12			
1/1
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Criminal offence record of the directors
violation.

All company directors and management members have not posted any criminal offence record for laws

The selection of the directors and management members

The selection method of persons to be appointed directors
The Nominating Committee has been assigned to select qualified persons having appropriate
qualifications to be nominated as company directors for consideration by The Board of Directors, prior to
submitting to the shareholders’ meeting for approval by the majority votes of the shareholders present at said
meeting.
In the case where the retirement took place prior to term completion with the remaining term being not
less than 2 months, The Board of Directors’ meeting shall then be authorized to select the persons from the
candidates proposed by The Nominating Committee, for further appointment as company directors, by the majority
votes of not less than 3/4 of the remaining directors. In such case, the newly-appointed directors shall serve out
the remaining term of their predecessors.
For such nominating process of the persons to be appointed directors, the company has set the
screening criteria for such candidates based upon their qualifications and expertise in various professions, while
also taking into account other qualities such as vision, leadership, morality, and ethics, accompanied by
transparent, accountable career records. They shall also be required not to possess any forbidden aspect
specified by laws and company regulations.
With regard to the selection of persons to be appointed independent director, The Nominating Committee
shall select from those persons having qualifications required for independent directors, in accordance with The
Notification by The Capital Market Supervisory Board, in addition to basic qualification requirements above.

The rights accorded minor shareholders regarding director(s) appointment

Nomination of Directors
The company provided minor shareholders with the opportunity to nominate candidates to be appointed
company directors, prior to the holding of the shareholders’ meeting, according to the criteria set forth by the
company.
Vote-casting method for director appointment
According to company articles of association no.21, the shareholders’ meeting was authorized to appoint
company directors according to the criteria and method as follows:
		 • One shareholder shall have one vote per one share.
		 • Each shareholder must exercise all of the votes he or she has under the first paragraph to elect
			 one or several persons to be a director or directors and must not allot his or her votes to any
			 person in any number.
		 • The persons receiving the highest number of votes, followed by those with descending highest
			 number of votes shall be elected as the directors fulfilling the number of directorship required to be
			 elected by the shareholder’s meeting. In case the number of votes for the candidates in descending
			 order are equal and exceed the number of directors to be elected at said meeting, the Chairman
			 shall cast the deciding vote.
The number of directors representing each major shareholding group	
		 Directors representing Thai shareholders’ group		
7     positions
		 Directors representing Japanese shareholders’ group 	 5     positions
		 Independent directors	  			
3     positions
The selection method for the persons to be appointed management members
The selection process for the persons to further serve in management positions for the company begins
with the selection of the persons having good qualifications and sound morality and ethics to join the company.
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The company then trains and develops these people to be well-prepared to meet the challenges as future
management members, through its consistent evaluation process of employees’ potentials and capabilities.
Those employees so selected and trained by the company would be assigned to work in the positions
having higher authority and responsibility scope. As general practice, the company regularly carries out training
programs seeking to upgrade employees’ potentials to a higher level, so as to be well-prepared to take up further
significant positions when they become vacant.

Remuneration for the directors and management members

Remuneration criteria for the directors and management members
The Board of Directors earlier appointed The Remuneration Committee to set the budget and allocation
criteria for the directors, based on the comparison with other companies within the same business category,  
business expansion, the company’s growth rate and its performance results, the authority, duty, responsibility
scope, and performances by the directors, in term of meeting allowance and yearly remuneration. Such proposal
shall be proposed to The Board of Directors’ meeting for consideration prior to submitting to the shareholders’
meeting for final approval of said remuneration budget.
At the same time, the remuneration for the management members shall be in accordance with the
criteria laid down by the company, based on the company’s performance results, the level of responsibility being
assigned, as well as the performance by each management member.
Remuneration amount
(A) Remuneration for company directors
The shareholders’ meeting approved annual remuneration budget for company directors for total amount
not exceeding Baht 20 million each year. The disbursement of said remuneration budget required the
consideration by The Remuneration Committee, and the approval of The Board of Directors, with such
disbursement not exceeding the budget amount earlier approved by the shareholders’ meeting.
For 2009, The Board of Directors had 15 members, who received the remuneration as company
directors, for total amount Baht  15,010,000.Remuneration details for The Board of Directors and other committees
• For The Board of Directors : The remuneration consisted of meeting allowance and annual
remuneration, whereby in 2009, meeting allowances were handed out only to those directors attending the
meetings. The Chairman received Baht 10,000 / time, whereas other directors received Baht 8,000 / time, with the
remuneration details set out as follows :
			 - Meeting allowance for The Board of Directors
Baht
400,000.			 - Annual remuneration 	
Baht
13,000,000.• For The Audit Committee :  With regard to the remuneration for The Audit Committee members, for
2009, the company paid meeting allowances only to those members attending the meetings, for total amount Baht
610,000, with the remuneration details as follows :
		
		
1. Reviewed financial statements together with 	
		 the company auditor, on quarterly and yearly basis
2. Jointly attended meeting with the Internal 	
		 Audit Office, providing suggestions regarding
		 internal control and other activities

The Audit Committee
Chairperson
Member
Baht  60,000 / time
Baht  30,000 / time
Baht  10,000 / time

Baht   8,000 / time
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• For The Nominating Committee and The Remuneration Committee : Company directors serving
as members of The Nominating Committee and The Remuneration Committee were entitled to receive annual
remuneration from the company, which in 2009, the remuneration details were as follows:
		 - Annual remuneration for The Nominating Committee
Baht
500,000.		 - Annual remuneration for The Remuneration Committee
Baht
500,000.(B) Remuneration for management members : Referred to the remuneration for The Executive
Board members, the 4 top-ranking executives under the Managing Director, and other executives in the same
level as the 4th ranking executive, altogether totaling 13 persons. The remuneration details were classified into
salary, allowance, and meeting allowance accorded their status as company employees. For 2009, total
remuneration amounted to Baht 43,058,102.-  
Other remuneration
The company does not have the policy to provide any extra benefits to its executives, whether in term of
shares, debentures, other than those remuneration normally accorded the directors and company employees.
(A) For year 2009, The Executive Directors, together with those 4 top-ranking executives under the
Managing Director, and other executives in the same level as the 4th ranking executive, totaling 13 persons,
altogether received the company’s contribution to their provident funds amounting Baht  341,676  for 2009.
(B) Report on the increase / decrease in ordinary shares number being held by company directors and
management members (including shareholding by spouse and underaged children) over the past year 2009.       
Year
		
2009
2008
Increase (Decrease)

Company shareholding by the company
directors and management members
No. of shares
%
4,130,200
3.4418
4,129,450
3.4412
750
0.0006

Note : Investors may study the changes in shareholding details by the directors and management members under
		
the heading “Personal information of company directors and management members”, on the shareholding by the
		
directors and the management

Inside information supervision

The company placed much emphasis on the protection and supervision over inside information, by clearly
specifying in the employee ethics guidelines, barring company directors, management members, and company
employees having access to inside information, from engaging in any act in exploitation of such information,
particularly those information not yet disclosed to the general public. Any violation would be deemed as a
disciplinary offence of company regulations.  Furthermore, for the period of 1 month prior to the disclosure of
financial statements to the public, the company sent out related circular to the directors, the management, and the
employee having access to inside information, instructing them to refrain from any purchase or sales transaction
of company shares during said period.
At the same time, company directors, management members were required by the company to report
their shareholding status, as well as those by spouses and children not yet reaching legal maturity, within 30 days
following their appointments to become directors or management members. Furthermore, in the case of any
change occurring to their shareholding status, they were required to report such change details within 3 days to
The Securities and Exchange Commission (SEC). In addition, company directors and management members were
required to report their shareholding status to The Board of Directors’ meeting each quarter.
At the same time, the company also developed internal control system regarding inside information, by
applying information technology system to classify inside information access level for each employee level, through
the setting of ID code for accessing such information.
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Internal Control

Thai Wacoal Public Company Limited has always recognized the importance of good internal control
systems. In that regard, The Board of Directors has assigned The Audit Committee to engage in the review over
the company’s internal control systems, to ensure that they were sufficiently adequate and appropriate, and
allowing company operations to be carried out in an efficient and effective manner. At the same time, they should
also contribute to efficient reliable accounting systems and financial statements compilation, while safeguarding
company assets and reducing the damage caused by fraud or work deficiency, as well as ensuring that company
operations fully comply with the laws, regulations, and related practices.
At the Board of directors’ meeting no.4/2009 on February18, 2010, The Board of Directors together with
the 3 Audit Committee members jointly engaged in the review over the company’s internal control systems for
2009, based on the adequacy report regarding internal control systems, and the information obtained from the
management. They jointly concluded that the company had existing internal control systems well appropriate and
compatible with its present business operations, which could be largely classified as follows:  
Organization and environments
The company has established clear policies and business objectives, with concrete monitoring system, by
taking into account fair treatment for its employees, customers, business partners, shareholders accountability, the
community, and the environments as a whole. The company regularly reviewed its operations to ensure full
compliance with its business objectives, and the prevailing situations.
Furthermore, the company has clearly set organizational structure, with clear classification of duty and
responsibility scope, to encourage effective work achievement, by laying down the policies on corporate
governance, business morality, and employee ethics in writing, to serve as practice guidelines for the company
directors, the management, and the employees, together contributing to better effective internal control systems
for the company. Moreover, the company has clearly laid down company regulations and practice guidelines in
writing, pertaining to financial, purchasing, and general management transactions, in order to safeguard against
authority abuse seeking to misappropriate company assets, or otherwise those acting beyond adequate authorized
authority.
Risk management
The company has set up The Risk Management Committee, to manage probable company risks in a
systematic and efficient manner, by laying down clear working plan and working procedures. The Committee
categorized company risks, and risk factors, as well as evaluating the possibility and the effects stemming from
the risks, in order to effectively classify such risks and devise risk management programs, aimed at eliminating or
reducing such risks to an acceptable level. At the same time, the company regularly followed up on risk
management practices, through The Audit Committee closely reviewing work progress achieved by The Risk
management Committee and providing relevant advices and recommendations to them on a consistent basis. In
that regard, the company has provided relevant information to all the employees concerned, and requested their
cooperation to follow risk management measures established earlier.
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Management supervision
The company has clearly laid down financial authority scope for each management level in writing, as
well as separating the duty and responsibility scope for each department in a clear-cut manner, so as to serve as
counter-balance and counter-verification measures.
With regard to the transactions carried out with connected parties, the company duly followed The
Notification of The Capital Market Supervisory Board, regarding the rules on connected transactions carried out by
persons not having conflict of interests in such manner best safeguarding maximum benefits for the company.
Furthermore, the company also had monitoring measures in place to ensure that company operations duly
corresponded to relevant laws.
Moreover, in the case of the approval of business transactions having long-term binding effects on the
company, the company would regularly follow-up to ensure full compliance with the conditions earlier agreedupon. In addition, the company also carried out regular review over earlier-concluded agreements so as to best
comply with the changing situations, as well as closely monitoring business operations by its subsidiary companies
on a consistent basis.
Information systems and data communication
The company regularly facilitated communication activities to be carried out in an effective manner, both
inside and outside the organization, by implementing SAP Software and the OLAP (On-Line Analytical Processing)
System, to contribute to better efficiency for the planning, resources utilization, and the company’s management.
At the same time, the company supervised the filing of accounting documents and other related records
to be kept in an orderly and classified manner, within the safe keeping place according to the duration of time
required by law, thereby allowing proper Audit Trail to be carried out when necessary. The company also installed
the security system to safeguard the information as well as the Information Systems, whereby outside consulting
agency was hired to conduct system checking and assess the risks in protecting and safeguarding the IT
infrastructure for the company on a yearly basis.
In proposing any agenda to The Board of Directors for consideration, the company always ensured that
there were adequate information and documents to support the decision-making process, and that they were sent
out in advance for proper study. The company also ensured that the meeting minutes were well documented with
necessary adequate details.
Monitoring system
The company has earlier set its business targets and regularly followed up on its operations to assess
the results against said targets. In that regard, The Internal Audit Office was responsible for the checking, analysis
and assessment of various internal control systems, as well as the regular follow-up on their implementation,
whose findings were then reported directly to The Audit Committee, for further consideration in their joint meetings
each month.  
In the case of the detection of significant deficiency, The Audit Committee was required to report the
matter to The Board of Directors, for further consideration seeking to improve the situation, and to rectify such
deficiency through regular follow-up practice.
Upon reviewing the company’s internal control systems covering major areas mentioned earlier, The
Board of Directors concluded not to have come across any defect deemed as critical to the systems, and at the
same time, regarded the company’s internal control systems as being sufficient and adequate. In any case, The
Board of Directors well realized that, while the existing internal control systems might not completely safeguard
against all defects or mishaps, nevertheless, they could serve as proper protection and assurance measures for
the company to a reasonable extent.
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Corporate Governance
The Board of Directors have placed much emphasis on building good corporate governance practice, and
upgrading those practice on continuous basis, to enable company operations to be carried out in a transparent
and effective manner, leading to further growth and stability for the company. Furthermore, such practice was
aimed at contributing to further economic value and long-term wealth for the shareholders, while providing fair
treatment to all stakeholders concerned. The company has set the policy to achieve balanced business operations
under changing social and economic environments, based on sufficiency economy principles, and in compliance
with good governance practice principles for listed companies laid down in 2006.
Said corporate governance practice could be largely classified into 5 sections as follows:  

Section 1 : The Rights of Shareholders

In their recognition of the legitimate rights of the shareholders, The Board of Directors have therefore
incorporated this issue into the company’s policies on corporate governance and business ethics.
    	 Based on the status as company owner, each shareholder is entitled to the basic rights of, the right in shares
transaction, the right to share in the company’s profits, the right to access company information in sufficient, timely,
and consistent manner, the right to attend and cast votes to approve significant issues at the shareholders’ meeting,
the right to elect individual company director and approve directors’ remuneration, the right to appoint company auditor
and approve audit remuneration, and the right to appoint proxy to attend and cast vote on his/her behalf.
In 2009, The Board of Directors duly convened the shareholders’ meeting with due regard to the rights
accorded the shareholders by law, without violating or restricting such rights of  the shareholders, which could be
summarized as follows:
1.1 Prior to the shareholders’ meeting
		 (1) The company provided the shareholders with the opportunity to propose agenda and/or nominate
candidates to be elected as directors prior to holding the shareholders’ meeting in 2010. For such purpose, the
company so informed the shareholders via the news channel of the SET, and disseminated said information on
the company website, whereby relevant criteria were provided pertaining to the consideration to select agenda
and/or to nominate candidates to be elected as directors.
		 (2) The company informed the shareholders of the resolution to convene the shareholders’ meeting
55 days in advance, in order to allow the shareholders sufficient time to plan their meeting attendance. At the
same time, additional communication channel was provided to disseminate the details of all relevant documents
via the company website, in both Thai and English, 31 days prior to the meeting, in order to allow the
shareholders to access related information in a convenient, swift, and sufficient manner in advance. After this, the
company sent out the meeting invitation letter together with all relevant documents to the shareholders 17 days
before the meeting. Furthermore, the company also posted the announcement notifying said meeting invitation to
the shareholders in the newspapers for 3 consecutive days, 7 days prior to the meeting.
		 (3) The documents sent out to the shareholders were, the meeting invitation letter providing details on
the rationale for each meeting agenda, together with related opinions by The Board of Directors and the documents in
support of the voting decision by the shareholders for each meeting agenda. Furthermore, the documents also
included the annual report publication, profile of the persons nominated to be directors replacing those due to retire
upon term completion, company regulations regarding the shareholders’ meeting, profile of independent directors
proposed as proxies by the shareholders, the map of the meeting venue, the documents and evidences required for
the shareholders to present for meeting attendance, meeting regulations, meeting procedures, and the registration
form. Other documents were the proxy appointment letter form B for voting in line with the shareholders’ decision, or
the proxy appointment letter form A and C which shareholders could download from company website.
1.2 On the day of the shareholders’ meeting
		 (1) The company decided to set the meeting date, time, and venue in such manner being most
convenient and not posing problems to the shareholders to attend. For 2009, the company held the shareholders’
meeting on Monday, April 27, 2009, at 15.00 p.m., at The Montien Riverside Hotel.
		 (2) The shareholders were allowed to register not less than 2 hours prior to the meeting, and
continued until the meeting completion. At the registration desk, the company prepared sufficient personnel to take
care of the registration, as well as providing stamp service for proxy appointment forms authorized by the
shareholders. Furthermore, the company handed out vote placard and vote–casting ballot to each shareholder, as
well as applying the barcode system to the registration and the vote–counting process inside the meeting room, to
expedite the process to be fast, accurate, and transparent.
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		 (3) The Board of Directors placed much emphasis on the shareholders’ meeting, by considering as
their obligations to always attend the meeting in person unless facing inevitable circumstances or becoming
seriously ill.
			 For the shareholders’ meeting in 2009, 10 directors attended said meeting, including Chairman
of The Board of Directors, The Audit Committee Chairperson, The Nominating Committee Chairman, The
Managing Director, Chief Financial Offices, together with the company auditor, whereby they also served as
observers during the voting procedure for each meeting agenda.
		 (4) Prior to meeting commencement, the Chairman informed the meeting of the meeting quorum, the
vote-casting and vote–counting methods for each meeting agenda according to laws and company regulations. In
the case where some shareholders joined the meeting after the meeting commencement, the company still
allowed said shareholders to cast votes for the agenda remaining not yet considered and voted upon, by adding
the number to the meeting quorum from the time of such meeting attendance.
		 (5) During the meeting, The Chairman proceeded with the meeting agenda in such order earlier set
forth in the meeting invitation letter, while allowing equal opportunity for all shareholders to present question,
comment or suggestion for each meeting agenda.
			 In that regard, for the shareholders’ meeting in 2009, there was 2 shareholder who presented
questions and suggestion to the meeting, for which The Chairman and The Managing Director answered in a
straightforward manner.  
1.3 Subsequent to the shareholders’ meeting
		 (1) The company compiled the meeting minutes subsequent to the shareholders’ meeting, by
incorporating all essential details and summarizing voting results for each meeting agenda, classified as consent,
dissent, and abstention votes, together with the record on the discussion and conclusion regarding significant
topics. Said minutes was submitted to The Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange
Commission within 14 days subsequent to the meeting, and disseminated on the company website, in both Thai
and English, so as to enable the shareholders to review said minutes content without having to wait until the next
shareholders’ meeting.
		 (2) The company recorded the meeting on VDO, for further distribution to the shareholders upon
request.

Section 2: Equitable Treatment of Shareholders
follows:

The Board of Directors ensured that every shareholder was entitled to fair and equitable treatment as

2.1 The shareholders’ meeting
		 (1) The allocation of votes in the meeting was based on the number of shares being held by each
shareholder, with 1 vote representing 1 share with no share holding any special privilege in restricting the right of
other shareholders.
		 (2) In the case of foreign shareholders, the company sent out the meeting invitation letter, together
with the meeting documents in English, to facilitate the understanding by foreign shareholders, as well as
disseminating said information on company website.
		 (3) In the case where shareholders could not attend the meeting in person, the company allowed
said shareholders to appoint proxies from independent directors or other parties, to attend the meeting on own
behalf. The company provided clear details pertaining to the proxy appointment letter, as well as the selection of
forms to facilitate vote-casting decision (form B and C)
			 For the shareholders’ meeting in 2009, there were 3 shareholders holding the combined 183,500
shares who had appointed an independent director to act as the proxy on their behalf.
		 (4) To facilitate vote-casting, the company prepared vote-casting ballot for each meeting agenda,
as well as applying the barcode system to support vote-counting and vote display on the screen inside the
meeting room, for transparency and verification purpose.
		 (5) The company proceeded with the meeting agenda according to earlier specified agenda, without
adding any further agenda or altering any significant information without prior notice to the shareholders.
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2.2 Supervision over inside information
		 The company has laid down the policy safeguarding against inside information abuse, by stating in
writing in the business morality manual, and the business ethics, not allowing company directors, the
management, and employees, to exploit the information or assets belonging to the company, or  accorded own
position, in such manner seeking unjust gains for own self or for others. At the same time, they were forbidden to
engage in any act supporting others to engage in such business operations competing against the company. In
relation to this, the company handed out relevant manuals to company directors, the management, and the
employees, to serve as guidelines for their business operations and assignments, while also disseminating those
information on company website.
		 Furthermore, the company also incorporated above information into company regulations, together
with the penalty provision. During the past year, the directors, the management, and the employees strictly
followed those company policies on a consistent basis.
2.3 Supervision over the transaction of company securities
		 The company clearly specified conditions regarding the transaction of company securities in its
business ethics, by forbidding the directors, the management, and the employees working in those departments
accessible to inside information, to engage in the transaction of company securities, during the period of 1 month
before the disclosure of such information to the public. The company distributed said instructions in circular to all
concerned parties each quarter. In 2009, all the company directors and management members strictly followed
accordingly, without engaging in such transactions during said period.
2.4 Supervision over connected transaction
		 The company supervised the implementation of connected transactions so as to comply with the
announcement by The Capital Market Supervisory Board regarding the criteria for connected transactions which
was also included as company policy in the good corporate governance principles and the company’s business
ethics manual. Before implementing each connected transaction requiring prior approval from The Board of
Directors, the item was first proposed to The Audit Committee for endorsement prior to submitting to The Board of
Directors for further approval. The directors with possible conflict of interests were not allowed to take part in the
meeting. Afterwards, the company informed said meeting resolution to the shareholders via the news channel of
the SET together with the company website. The information included the disclosure of names and relationship of
connected parties, pricing policy, transaction value, and other related details, as well as the opinions of The Board
of Directors pertaining to such transactions.   

Section 3 : Consideration of The Roles of Stakeholders

In its recognition of the rights of stakeholders, the company has therefore incorporated this issue into the
company’s business morality manual for the management and the employees, to ensure that all stakeholders
receive fair and equitable treatment.
3.1 Shareholders
		 The company duly respected the basic rights accorded the shareholders in accordance with the
laws, regulations, and business ethics of the company. At the same time, the company had proper mechanism in
place to ensure that the shareholders receive accurate and reliable information, having proper measures
safeguarding against conflict of interests, and against the exploitation of inside information for personal gain.
Furthermore, the company also aimed to generate justifiable return for the shareholders, by laying down
appropriate dividend payment policy on a consistent basis.
		 In 2009, the company implemented dividend payments by drawing from the company’s operating
profits in 2008, at the rate of Baht 1.50 per share, for total dividend payments accounting for 38.85% of total net
profits displayed in the separate financial statements, representing the company’s dividend payments for 36
consecutive years. All shareholders were invited to attend and cast votes for each meeting agenda, whereby they
could receive the information through several channels, such as documents and electronic data. Furthermore, the
company regularly reported its performance results for each quarter, as well as disclosing the details relating to
the connected parties via the news channel of The Stock Exchange of Thailand and the company website.
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3.2 Company employees
		 In its recognition of the importance of company employees as the company’s valuable human resources
playing the critical role in leading the organization toward success, the company has therefore devoted its efforts
seeking to further develop and upgrade the employees’ potentials on a consistent basis. At the same time, the
company sought to provide job security and advancement opportunities to all employees according to their own
potentials, as well as encouraging the employees to play a part in charting the company policies. The company duly
treated all employees with due respect to their human dignity and basic human rights, while providing the employees
with fair and reasonable remuneration commensurate with the capability, responsibility, and performance results for
each employee (See details under the heading “Development and promotion of personnel potentials”).    
		 At the same time, the company placed much emphasis on the employees’ safety, health, and
property protection, by laying down in writing the policy regarding work safety, sanitation, and work environments
for the employees. In relation to this, a Committee was set up, together with an agency mainly dealing with such
work scope, whereby regular monitoring activities were carried out. In relation to this, a Committee and a related
agency were set up to particularly take care of these aspects, with monitoring activities regularly carried out. For
2009, some of the activities included, the 5 Sor campaign activity, first-aid training session, fire and evacuation
drill, as well as safety checking for the buildings carried out once a month.  
		 Furthermore, the company was engaged in necessary measures regarding fire prevention, such as
the installation of the fire alarm system, preparation of fire extinguisher and fire exit, together with the launching of
safety awareness campaign by providing related information through the exhibition, billboard, in-house
communication, as well as the company’s intranet system regarding issues of concern, such as 2009 flu
prevention, non-drinking driving, no-smoking campaign, etc.    
		 Furthermore, the company provided necessary welfare benefits to the employees to promote better
livelihood and living quality, such as, the provident fund, clinic, library, annual check-up, special welfare product
items, work uniform, and residence loan program, among others. Moreover, the company also set up The Welfare
Committee, allowing employees to participate in the management of welfare–related items, while promoting various
activities for   the employees, such as annual sports event and regular activities for various clubs within the
company. At the same time, the company also provided communication venue for the employees, allowing them
to offer suggestions or lodge complaints relating to their daily work, via the company’s intranet system.   
3.3 Customers
		 The company duly carried out its business practices based on fairness, honesty, and its policy in
providing the customers with true and accurate information. The company paid the highest attention to the
customers’ complaints, in order to provide them with fair and reasonable solutions based on their interests in a
speedy manner, while devoting its full efforts toward developing new innovations contributing to better value for its
products and services on a consistent basis. These objectives were clearly reflected in the company’s policy
pertaining to “Customer satisfaction, quality development, and international standard” (See the details per the
annual report under the heading “Corporate business nature” on the summary of significant changes during the
past year). Furthermore, the company placed utmost emphasis in safeguarding all the customers’ secrets.
		 The company set up Customer Relations Services where customers could lodge complaints,
comments, suggestions, or ask for information, through various channels as, the 24 hours direct line service at tel
no. 02-689-8515-6, 1800 295-565-6 (free service within Bangkok)  or e-mail address at service@wacoal.co.th,
or at sales counters at department stores nationwide.
		 For 2009, there was no significant complaint from the customers. Whereas the company duly took
into consideration all the complaints received from the customers, in order to devise proper measures to
safeguard against and provide solutions to the problems on a systematic basis, to ensure that similar problem
would not occur again in the future.
3.4 Business partners
		 The company duly upheld its policy in strictly following business agreement terms,  providing true and
accurate information, promoting sound business relationship and  understanding exchanging information and knowhow, as well as engaging in joint efforts to develop and promote better value for the products and services and
upheld its principles not to request, accept, or agree to accept any property or benefit not under normal business
conditions, and to strictly honour the commitments made with the customers (See the details per the annual report
under the heading “Corporate business nature”, on the summary of significant changes during the past year).
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3.5 Creditors
		 The company strictly followed the business conditions as earlier agreed–upon with the creditors.     
In relation to this, the creditors were allowed to submit their invoices to the company during the 25th of that month
to the 5th of the following month, with payments to be made on each 3rd Friday of the month.
   		 During 2009, the company duly observed its payment commitments with the creditors, without
causing any payment default. At present, the company did not have any outstanding loan creditor. Whereas in the
past, the company duly observed its payment obligations for both the principal and interests to creditors all along.
3.6 Business competitors
		 The company duly carried out business operations by strictly following fair and honest competition
practices in accordance with the laws. Throughout the past, the company was never engaged in any trade
disputes with other business competitors.
3.7 The community and society
		 The company duly recognized its responsibilities toward the community and society, by promoting
conscience and such responsibilities among company employees on a consistent basis, as well as promoting
those activities contributing to the interests of the community and society as a whole (See the details under the
heading “Responsibilities toward the society and environments”).          
3.8 The environments
		 The company duly carried out its business practices by paying due attention to the environments
and natural resources as a whole, by ensuring that each and every process of its production operations           
was completely environments-friendly. Such recognition for its commitment was evident in the company      
becoming the first to be awarded the certificate for its lingerie products as being free from harmful substances in
accordance with the Thai Industrial Standards no. 2346-2550, while also receiving the Green Label for its
environmental protection role for the first time in Thailand, from Thai Industrial Standards Institute (TISI), The
Ministry of Industry and Thailand Environmental Institute (TEI). The company’s lingerie products made from cotton,
nylon, and nylon blended with spandex were certified as being free from harmful substances and being
environments-friendly.
		 At the same time, the company was also granted the CoolMode mark by Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization) and Thailand Textile Institute (THTI), for its sleepwear and
outerwear products for its contribution to the global warming campaign and its role in providing cool wearing
comfort to wearers. In addition, the company encouraged the activities to counter global warming problem by
regulating room temperature controlled by air conditioners within the company at 25 ํC or higher, significantly
contributing to the reduction in power consumption and the release of greenhouse gases to the environments.
(See additional details under the heading “Responsibilities toward the society and environments”).
3.9 Participation channels for the stakeholders
		 The company provided the channel for the shareholders and stakeholders to file the report or
complaint on those matters likely to cause damage to the company, whether they concerned the accuracy of
financial statements, internal control system deficiency, or any act  likely to violate the laws and business ethics.
They could so communicate through the channel of Investor Relations at tel no. 0-2289-3100-9 ext. 331, or
through e-mail at audit@wacoal.co.th. The results obtained through the investigation would then be reported
directly to The Board of Directors, whereby the information of the claimant would by kept secret by the company.
		 In 2009, the company did not receive any such claim from either the shareholder or stakeholder.

Section 4: Information Disclosure and Transparency

The company duly recognized the importance of disclosing significant company information relating to
both financial and non-financial topics, which was regarded as one of the company’s policies regarding good
corporate governance. The company ensured that the shareholders and investors receive such information, in a
fast, accurate, and equitable manner, through such channels as, the annual report, annual information disclosure
form 56-1, news distribution channel of The Stock Exchange of Thailand, and The Stock and Exchange
Commission, as well as the company website, in both Thai and English (http://www.wacoal.co.th), with those
information being regularly updated.
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In addition to such information disclosure in accordance with the requirements of The Stock Exchange of
Thailand and The Stock and Exchange Commission, the company also disclosed other significant information, in
display of the transparency toward its business operations as follows:
4.1 Corporate governance : The company disclosed the details on its policies regarding corporate
		 governance, business morality, and employee ethics, together with those reports relating to such
		 topics, by disseminating them on the company website.
4.2 Social and environmental management policy : The company incorporated these topics
		 under the policies on corporate governance and business morality with regard to the society and
		 environments (See the details under the heading “Responsibilities toward the society and environments”).
4.3 Shareholding structure : The company disclosed the names of the top 10 shareholders at the
		 time of closing shares registration book for the shareholders’ meeting, and at the ending date for
		 each quarter, on the company website.
4.4 The Board of Directors’ responsibility report toward financial statements : The Board
		 of Directors recognized the importance of compiling financial statements in such manner deemed
		 accurate and reliable, to serve as references for the decision–making by investors, by displaying
		 said report alongside the certified public accountant’s report in the annual report publication.
4.5 Duty performances by The Board of Directors and various committees : The company
		 disclosed the details on the roles and authority of The Board of Directors and other committees, the
		 number of meetings held, the number of meeting attendance by each director during the past year,
		 under the heading ”Management structure”.
4.6 Shareholding by the directors and the management : The company disclosed said
		 information under the heading ”Personal information of company directors and management
		 members” on the shareholding details by the directors and the management.
4.7 The remuneration for the directors and the management : The company disclosed the
		 policy regarding the remuneration for directors and the management, the nature and number of
		 remuneration accorded the directors for The Board of Directors  and other committees, under the
		 heading “Management structure”, on the remuneration  for the directors and management members.
4.8 The relationship with investors : The company earlier set up The Investor Relations Center, to
		 serve as the center in communicating and distributing significant information useful to the investors
		 and other parties concerned. They could contact said Investor Relations Center represented by
		 Mrs. Onanong Saengpumpong at tel no. 0-2289-3100 ext.331 or at e-mail address:
		 invest@wacoal.co.th. Activities by The Investor Relations Center in 2009 included the arrangement
		 for the visits by securities analysts, investors, and mass media members, to meet with company
		 executives, the compilation and dissemination of significant information via company website, as well
		 as providing information service and inquiry response to the shareholders, investors, and other
		 parties concerned via telephone and e-mail.

Section 5 : Responsibilities of The Board of Directors

The Board of Directors have important responsibility in setting the direction for the company’s business
operations, and following up on the work results by its management members.
5.1 Structure of The Board of Directors
		 (1) Composition of The Board of Directors
			 The Board of Directors comprised 15 directors, classified into:
				 -  Non-executive directors 9
persons
				 -  Executive directors		
6
persons
			 At the same time, there were 3 other independent directors, representing 20% of the total
number of directors, whom the company firmly believed had duly carried cut their duties with independence, by
considering and granting approval to those policies contributing to the best interests of the company.
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		 (2) Independent director’s qualifications
			 The Board of Directors resolved to adopt the definition for “independent director” having
qualifications in accordance with the provision by The Capital Market Supervisory Board as follows :
			 1. Holding shares not exceeding 1 per cent of the total number of voting rights of the company,
				 its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholders or controlling person of the
				 company, including the shares being held by related persons of independent directors.
			 2. Neither being nor having been an executive director, employee, staff, or advisor who
				 received regular salaries, or being a controlling person of the company, its parent company,
				 subsidiary, affiliate, same-level subsidiary, major shareholders or persons having supervision
				 authority over the company, unless the foregoing status ended not less than two years prior
				 to the date of their appointments as independent directors. Nevertheless, such prohibited
				 nature would not apply in the case of these independent directors having earlier served as
				 government officials, or advisors to government agency acting as major shareholder in the
				 company or having supervision authority over the company.
			 3. Not being a person related by blood or registration under laws, such as father, mother,
				 spouse, sibling, and child, including spouse of the children, executive, major shareholder,
				 controlling person, or person to be nominated as executive or as controlling person of the
				 company or its subsidiary.
			 4. Not having business relationship with the company, its parent company, subsidiary, affiliate,
				 major shareholders or controlling person of the company, in such manner likely to interfere
				 with own independent judgement, and neither being nor having been a significant
				 shareholder or person having supervision authority over the person who has business
				 relationship with the company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholders or
				 controlling person of the company, unless the foregoing relationship ended not less than two
				 years prior to the date of appointment as independent director.
				 The term ‘business relationship’ aforementioned under paragraph one included any normal
				 business transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to the assets
				 or services or the granting or receipt of financial assistance through receiving or extending
				 loans, guarantee, providing assets as collateral, including any other similar action, resulting in
				 the company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in
				 the amount of three percent or more of the net tangible assets of the company or twenty
				 million Baht or more, whichever is lower. The amount of such indebtedness shall be
				 calculated according to the calculation method for the value of connected transactions under
				 The Notification of The Capital Market Supervisory Board regarding The Compromise Criteria
				 for Connected Transactions. The combination of such indebtedness shall include
				 indebtedness taking place during the course of one year prior to the date on which the
				 business relationship with the person commences.
			 5. Neither being nor having been an auditor of the company, its parent company, subsidiary,
				 affiliate, major shareholders or controlling person of the company, and not being a significant
				 shareholder or person having supervision authority, or partner of an audit firm which employs
				 auditors of the company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholders or
				 controlling person of the company, unless the foregoing relationship has ended not less than
				 two years prior to the date of appointment as independent director.
			 6. Neither being nor having been any professional advisor including legal advisor or financial
				 advisor who receives an annual service fee exceeding two million Baht from the company, its
				 parent company, subsidiary, affiliate, major shareholders or controlling person of the
				 company, and not being a significant shareholder or person having supervision authority or
				 partner of the professional advisor, unless the foregoing relationship has ended not less than
				 two years prior to the date of appointment as independent director.
			 7. Not being a director who has been appointed as the representative of the company’s
				 director, major shareholder, or being a shareholder who is related to the major shareholder.
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			 8. Not engaging in business operations of the same business nature or in competition against
				 the business operations of the company or its subsidiaries, nor serving as a significant
				 partner in a limited partnership or otherwise serving as a director participating in the
				 management, or serving as employee or consultant receiving regular salary or holding over
				 1% shares out off total shares in other companies engaging in the same business nature or
				 in competition against the company and its subsidiaries.
			 9. Not having any characteristics which make him incapable of expressing independent opinions
				 with regard to the company’s business affairs.
			 In the event of any announcement by The Capital Market Supervisory Board imposing the
revision to the qualifications for independent director, the company’s independent director would thereby be
required to possess such qualifications well complying with such revision.
			 After being appointed independent director having qualifications complying with the criteria     
under item 1 to 9, the independent director may then be assigned by The Board of Directors to participate          
in the decision-making procedures for the company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level
subsidiary, major shareholders or controlling person of the company on the condition that such decision must be     
a collective one.
		 (3) Directors selection process
			 The Board of Directors appointed The Nominating Committee, to supervise the director selection
process to be carried out in a transparent manner (See the details under the heading “Management Structure”,
on the selection of directors and the management).
		 (4) Term of directorship
			 The Board of Directors were appointed by the shareholders’ meeting, and having directorship
term complying with company regulations, while being eligible for re-appointment after term completion.
Nevertheless, the company has not specified the longest term being allowed for directors to serve in such
capacity, since it considered to be the rights of the shareholders in selecting qualified personnel to engage in
settling the policies and supervising the company’s business operations on their behalf.
		 (5) The number of companies served by each director
			 The company disclosed the information regarding the holding of directorship by each company
director in other companies under the heading “Personal information of company directors and the management”.
Nevertheless, the company has not specified the number of companies being allowed for the director to hold
directorship, since it believed that the director’s business expertise and capabilities should not be restricted by the
number of companies said director served, as long as he/she proved to be capable and devoted enough to carry
out own assignments in fulfilling the expectations by The Board of Directors and shareholders.
			 At present, there were 2 directors serving as the directors in more than 5 listed companies.
Nevertheless, the company believed that such situation would not affect their assignments, since they could still
devote sufficient time to carry out the assignments for the company, by regularly attending meetings and
presenting comments beneficial to company operations all along.
		 (6) The separation of the positions of Chairman from the Managing Director
			 Based on the different responsibility and authority scope between Chairman of The Board of
Directors and the Managing Director, the company therefore specified the Chairman of The Board of Directors
and the Managing Director to be different persons, so as to clearly separate the supervision and management
authority for the company, and contributing to proper authority balance in company management within the
company.  In relation to this, the company has set up The Board of Directors Charter, setting the authority and
duty scope for each committee and clearly separating them from those of The Managing Director.
			 Furthermore, despite the Chairman of The Board of Directors not being an independent director,
nevertheless, both of them duly carried out their assignments in an independent manner, and providing
opportunities to all directors to act freely in expressing own opinions and suggestions contributing to the best
interests of the organization.
		 (7) Company Secretary
			 The Board of Directors appointed the Company Secretary to be responsible for the compilation
and safekeeping of significant company documents, as specified in The Securities and Exchange Act (no. 4) B.E.
2551, and to supervise the activities implemented by The Board of Directors, as well as coordinating to ensure
compliance with the resolutions adopted by The Board of Directors.
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5.2 Various committees
		 The Board of Directors appointed several committees comprising of competent and experienced
members, to supervise over each particular aspect of company operations, to ensure careful and effective
management and operations for the company. Those committees consisted of The Audit Committee, The
Nominating Committee, The Remuneration Committee, and The Executive Board, as well as The Risk
Management Committee being appointed by The Executive Board.   
		 The Board of Directors clearly laid down the authority and responsibility scope for each committee
per the charter for said committee, whereby 1 chairman was appointed to supervise the assignments for each
committee to comply with the policies of The Board of Directors (See the details under the heading “Management
Structure” on the authority and duty scope for each sub-committee).
5.3 The roles, authority, and responsibility scope of The Board of Directors
		 (1) Leadership and vision
			 The Board of directors consisted of members who had extensive capabilities and experiences
beneficial to company management, together with leadership and independent decision-making qualities,
necessary to supervise company operations in such manner best contributing to the objectives and goals of the
company and shareholders.
			 The Board of Directors were obliged to grant approval to the vision, mission, strategy, target,
plan, and annual budget of the company proposed by the management. At the same time, they were required to
ensure that there were adequate mechanisms in supervising, monitoring, and evaluating performances by the
management, so as to meet the targets contributing to further valve and wealth for both shareholders and the
company, while properly safeguarding the interests of all stakeholders concerned.
		 (2) Establishing corporate governance policy
			 In due recognition of the importance of good corporate governance practice, The Board of
Directors therefore laid down corporate governance policy in writing, and distributed said manual to the company
directors, the management, and all employees, to serve as guidelines for their common practice (See full details
on the company website).
		 (3) Setting business morality and employees ethics guidelines
			 The company established business morality manual for the company directors, the management,
and employees to use as practice guidelines toward the company and all stakeholders.
			 Furthermore, the company also established employees ethics manual, to serve as common
practice guidelines for the management and employees, in carrying out their assignments for the company with
good conscience.
			 Company employees were required to sign their names in acknowledgement of said manuals,
regarded as one of their significant obligations (See full details on the company website).     
		 (4) Supervision over items with possible conflict of interests
			 In recognition of the importance regarding the supervision over items with possible conflict of
interests, the company therefore included this topic as part of its corporate governance policy, while establishing
clear guidelines to ensure that items with possible conflict of interests were addressed in an honest and careful
manner (See the details under the heading “Inter-transaction”).
		 (5) Supervision over internal control and audit systems
			 Regarding internal control and audit The Board of Directors placed much emphasis on
the systems overseeing financial control, company management, and corporate supervision, by assigning The
Internal Audit Office to supervise over the audit, review, and monitoring of those operations results. Furthermore,
The Internal Audit office also provided recommendations to ensure independent and effective practices according
to those guidelines in an independent and balanced manner.
			 Accordingly, The Board of Directors instructed The Internal Audit office to directly report to The
Audit Committee each month, so as to allow the Committee to review and ensures sufficient internal control practice.
At The Board of Directors’ meeting no.4/2009, also attended by The Audit committee members, the meeting together
reviewed the adequacy of the internal control system, and concluded that the company had adequate internal control
system in place. (See the details under the heading “Management Structure” regarding internal control).
			 Regarding risk management The Board of Directors supervised to ensure that the company
had adequate systems overseeing the review, monitoring, and management of possible risks, by placing emphasis
on the detection of advance danger signals and significant irregularities.
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			 The Board of Directors appointed The Risk Management Committee, to set policies regarding risk
management, and supervising risk management practices for the overall organization, to ensure that all risks were
properly maintained at acceptable levels. Furthermore, The Committee analyzed and evaluated possible risks, and
compiled risk management report, for submission directly to The Executive Board, while closely communicating with
The Audit committee (See the details on risk management policy under the heading “Risk factors”).

5.4 The Board of Directors’ meeting

		 The Board of Directors set the meeting schedule in advance all year, by holding the meeting at
least once every 3 months as specified in the charter for The Board of Directors, with additional meeting to be
summoned according to necessary circumstances. For each meeting, The Company Secretary sent out meeting
invitation letter, meeting agenda, and relevant meeting documents, to the directors not less than 7 days in
advance, to allow them sufficient time to review the information prior to the meeting.
		 All directors considered as their duties to attend the meeting each time, unless unable to do so due
to significant obligation or illness. During the meeting, The Chairman allowed the directors to present opinions and
comments freely, while those directors having conflict of interests would not be allowed to attend or cast votes at
such meetings. The Company Secretary recorded the meeting minutes and then classified those minutes in a
systematic manner, to facilitate easy references.
		 During 2009, The Board of Directors held 5 meetings altogether. (See the details under the heading
“Management structure” on the number of directors’ meeting).

5.5 Self-appraisal by The Board of Directors

		 The Board of Directors provided the opportunity allowing each director to carry out the appraisal
over the performances by The Board of Directors as a whole on a yearly basis, so as to review performance
results, problems, and obstacles faced during the past year, contributing to better effective performances by The
Board of Directors.
		 With regard to the appraisal of the performances by The Managing Director, this would be carried
out by The Chairman and Vice-Chairman, by considering the work results relating to each management aspect
carried out by The Managing Director during each particular year.

5.6 Directors’ remuneration

		 The Board of Directors appointed The Remuneration Committee, to supervise and ensure that the
remuneration process for directors were carried out in a transparent manner (See the regulations and criteria on
remuneration policy for directors and the management under the heading “Management structure”, on
remuneration for the directors and management members).

5.7 Developments for the directors and the management

		 • Training attended by the directors
 			 The Board of Directors supported those training activities seeking to promote further knowledge
for the directors, the management, and all parties concerned on a consistent basis, so as to gain better effective
skills and understanding regarding their duty assignments. These activities included the programs organized by
Thai Institute of Directors Association (IOD) and other agencies concerned (See the details on the participation in
the programs related to duly assignments for the directors under the heading “Personal information of company
directors and management members”).
		 • Orientation for new directors
 			 For first-time directors, the company held the orientation session to properly prepare them for
director assignments. The company arranged factory tour, organized presentations on company background,
business perspective and business policies for these new directors. The company also provided them with the
manual for directors for listed company, clearly summarizing and comparing the provision in the company
regulations, with those in The Securities and Exchange Act, The Public Company Act, Good Governance Practice
Principles, as well as the charter for each respective Committee and the corporate governance policy, in addition
to related regulations issued by concerned agencies in supervising over listed companies, to serve as their
practice guidelines during the directorship term.

5.8 Management succession plan

		 In due recognition of the importance in preparing the persons to succeed the present management
members, The Board of Directors therefore provided the opportunities for lower-level executives who have
sufficient knowledge and potentials, to advance to higher-level positions in their particular field, in support of the
company policy to prepare new management members to succeed the outgoing ones in the future.
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LEGAL ENTITIES WITH OVER 10% SHAREHOLDING BY THE COMPANY
Company/Address
Type of
Type of
		
Business
Shares
				
Direct Subsidiaries
1. Wacoal Lamphun Co., Ltd.
		 99, 99/4 Moo 5, Liengmuang Rd., Paa-Sak,   	
		 Muanglamphun, Lamphun 	
		 Tel. 0-5353-7652-3  Fax. 0-5358-4082

No. of
Paid-up
Shares

Shareholding by
the Company	
Shares
%

Manufacturer of
ready-made
garment

Ordinary 	

500,000

499,993	  99.99

499,993	  99.99

2.
		
		
		
		

Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
121-121/1 Moo 5, Suwannasorn Rd.,  	
Nonsee, Kabinburi, Prachinburi 	
Tel. 0-3720-5140-2     
Fax. 0-3720-5140-2  Ext. 101

Manufacturer of
ready-made
garment

Ordinary

500,000

3.
		
		
		

SR.W. Garment Co., Ltd.
173/2  Moo 5, Sukabhibal 8 Rd., Boung, 	
Sriracha , Chonburi  	
Tel. 0-3848-0666  Fax. 0-3848-0606

Manufacturer of
ready-made
garment

Ordinary

200,000	      199,870	  99.94

Manufacturer of
ready-made
garment

Ordinary

200,000

199,860	  99.93

Bleaching and
dyeing

Ordinary

27,000,000

5,054,640	  18.72

Indirect Subsidiary (Equity held by no.3 =99.99%)
4.
		
		
		
		

Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
123-123/1 Moo 5, Suwannasorn Rd., 	
Nonsee, Kabinburi, Prachinburi 	
Tel. 0-3720-5051-3
Fax. 0-3720-5051-3  Ext. 101

Other Companies
1.
		
		
		

SSDC (Tigertex) Co., Ltd.
111  Moo 5, Suwannasorn Rd., 	
Nonsee, Kabinburi, Prachinburi
Tel. 0-3720-5032  Fax. 0-3720-5038

2.
		
		
		

Sunrise Garment Co., Ltd.
475-479 Moo 18, Suksawad Rd., Bangphung, 	
Phrapradaeng, Samuthprakarn
Tel. 0-2463-5999  Fax. 0-2463-5998

Manufacturer of
sweater knitwear

Ordinary

100,000

18,150	  18.15

3.
		
		
		
		
		
		

International Commercial Coordination
(Hong Kong) Limited
Room 408 4th Floor Hope Sea Industrial  
Center, No. 26 Lam Hing Street,
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
Tel. 001 852 2756 5622
Fax. 001 852 2753 8631

Distributor of
consumer goods

Ordinary

20,000

3,600	  18.00

4.
		
		
		

Wien Co., Ltd. 		
4236/218-222 Soi Pradoo 1, Sathupradith Rd.,
Bangklo, Bangkholaem, Bangkok
Tel. 0-2689-8520  Fax. 0-2291-0922

Direct Sales

Ordinary

100,000

17,900	  17.90
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Company/Address
Type of
Type of
		
Business
Shares
				

No. of
Paid-up
Shares

Shareholding by
the Company	
Shares
%

5.
		
		
		
		

Grand Star Industry Co., Ltd.
1024/94-96 Soi Chaturamitr,
Sathupradith Rd., 	Bangpongpang, 	
Yannawa, Bangkok  	
Tel. 0-2683-8291-2  Fax. 0-2683-8293

Manufacturer of
garment
components

Ordinary

200,000

35,600

17.80

6.
		
		
		
		

Five Stars Plus Co., Ltd.
911 Moo 15 Thepharak Rd.,
Bangsaothong, Bangsaothong, 	
Samutprakarn  	
Tel. 0-2706-0206-8  Fax. 0-2706-0228

Manufacturer of
leather coats
for export

Ordinary

500,000

85,000

17.00

7.
		
		
		
		

Thai Nanasai Co., Ltd.
729-729/1 Trok Wat Channai,
Ratchadapisek Rd., Bangpongpang,  
Yannawa, Bangkok  
Tel. 0-2294-9821-2  Fax. 0-2294-9823

Interior decorator

Ordinary

60,000

10,193

16.99

8.
		
		
		

Textile Prestige Plc.
704/1-9 Rama 3 Rd., Bangpongpang, 	
Yannawa, Bangkok 	
Tel. 0-2294-0071-3  Fax. 0-2294-0150

Manufacturer
and distributor
of textile

Ordinary

108,000,000

18,263,750

16.91

9.
		
		
		

Thai Naxis Co., Ltd.
222 Moo 5, Suwannasorn Rd., 	
Nonsee, Kabinburi, Prachinburi 	
Tel. 0-3720-5145  Fax. 0-3720-5229

Manufacturer of
woven and printed
textile label

Ordinary

200,000

32,910

16.46

10.
		
		
		
		

Erawan Textile Co., Ltd.
49 Moo 3, Poochaosamingprai Rd.,  	
Samrongtai, Phrapradaeng,
Samutprakarn
Tel. 0-2183-3898-9  Fax. 0-2183-3916

Textile spinning
and weaving

Ordinary

1,818,316

275,972

15.18

11.
		
		
		

QB (Thailand) Co., Ltd.
21/68 Soi Soonvijai, Bangkapi, 	
Huaykwang, Bangkok
Tel. 0-2683-5789  Fax. 0-2683-5790       

Barber / Beauty
Salon

Ordinary

2,500,000

375,000

15.00

12.
		
		
		

Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
611/28  Trok Wat Channai, Bangklo, 	
Bangkholaem, Bangkok 	
Tel. 0-2291-2390-8  Fax. 0-2291-2378

Manufacturer of
ready-made
garment

Ordinary

3,000,000

440,000

14.67

13.
		
		
		

S.T.G.C. Co., Ltd.
930/1 Soi Pradoo 1, Sathupradith Rd.,
Bangklo, Bangkholaem, Bangkok
Tel. 0-2689-8634	  Fax. 0-2689-8635

Textile and garment
business researcher

Ordinary

25,000

3,250

13.00
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Company/Address
Type of
Type of
		
Business
Shares
				

No. of
Paid-up
Shares

Shareholding by
the Company	
Shares
%

14.
		
		
		
		

Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.
673 Moo 11, Sukaphibal 8 Rd., 	
Nongkharm, Sriracha, Chonburi
Tel. 0-3848-0355-7  
Fax. 0-3848-0358

Manufacturer of
socks

Ordinary

1,023,000

125,000

12.22

15.
		
		
		
		

International Leather Fashion Co., Ltd.
129/1 Chongnonsri Rd., Chongnonsri,    	
Yannawa, Bangkok
Tel. 0-2295-0911-9 Ext. 264
Fax. 0-2681-3817

Manufacturer of
leather products

Ordinary

500,000

60,000

12.00

16.
		
		
		
		

Morgan De Toi (Thailand) Co., Ltd.
129/1 Chongnonsri Rd., Chongnonsri, 	
Yannawa, Bangkok
Tel. 0-2295-1730  
Fax. 0-2295-1757

Distributor of
apparel

Ordinary

250,000

30,000

12.00

17.
		
		
		
		
		

Belle Maison (Thailand) Co., Ltd.
1004/70-76 Trok Wat Channai,
Rama 3 Rd., Bangpongpang,
Yannawa, Bangkok
Tel. 0-2683-5380  
Fax. 0-2683-8872-4     

Catalog sales
business

Ordinary

800,000

93,000

11.63

18.
		
		
		
		

T.U.C. Elastic Co., Ltd.
704/1-5 Rama 3 Rd., Bangpongpang, 	
Yannawa, Bangkok
Tel. 0-2294-0071  	
Fax. 0-2294-0150		

Manufacturer and
distributor of stretch
fabric and woven
elastic tape

Ordinary

1,600,000

172,000

10.75

19.
		
		
		

Dome Composites (Thailand) Co., Ltd.
Manufacturer of
173/5 Moo 5, Boung, Sriracha, Chonburi 	
part and component
Tel. 0-3848-2950-3 	 for automobile
Fax. 0-3848-2954 	
and racing car

Ordinary

72,500

7,500

10.34

20.
		
		
		
		

Champ Ace Co., Ltd.
58  Soi Charoenraj 7, Bangklo, 	
Bangkholaem, Bangkok   	
Tel. 0-2689-8240  
Fax. 0-2291-2537

Manufacturer of
ready-made
garment

Ordinary

400,000

40,000

10.00

21.
		
		
		
		
		

BSC Entertainment Co., Ltd.
757/10  Trok Wat Channai,
Sathupradit Rd., Bangpongpang,
Yannawa, Bangkok
Tel. 0-2293-9000  Ext. 305
Fax. 0-2295-2387

Recreation

Ordinary

1,870,500

187,050

10.00
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THE BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY REPORT
TOWARD FINANCIAL STATEMENTS
The Board of Directors duly recognized their obligations and responsibilities accorded their status          
as the directors for SET listed company, toward the financial statements compilation for Thai Wacoal Public
Company Limited and its subsidiary companies. Said financial statements have been prepared in accordance with
generally-accepted accounting practices whereby sound accounting policies were adopted on a consistent basis,
while careful and reasonable consideration together with the best estimates were applied to said compilation.
Sufficient significant information were provided per the notes to the financial statements, together with the
explanation and analysis regarding the financial position and performances of the company and its subsidiaries, so
as to best contribute to the benefits of the shareholders and investors in the most transparent manner. Said
financial statements have already received due verification and comments on an unconditional basis from the
independent certified public accountant.
At the same time, The Board of Directors have established efficient and effective risk management
systems and internal control systems, to ensure that the recording of accounting information was done in an
accurate, complete, and adequate manner, sufficient to maintain the existing assets of the company and its
subsidiaries, as well as to safeguard against any fraud or malpractice deemed as significant.
In relation to this, The Audit Committee of the company, comprising independent directors not serving as
management members, have been responsible for quality supervision over the financial statements compilation as
well as the internal control systems. Their opinions were presented per the report by The Audit Committee,
displayed in the annual report and the annual registration statement (form 56-1).
The Board of Directors hereby concluded that the company’s overall internal control systems were
sufficient and adequate to reasonably ensure that the financial statements of Thai Wacoal Public Company
Limited and its subsidiary companies ending December 31, 2009, had been compiled and presented in substantial
context, in an accurate and reliable manner.

(Mr.Manu Leelanuwatana)
Chairman
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(Mr. Boondee Amnuayskul)
Managing Director

REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS
TO THE SHAREHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED
We have audited the consolidated balance sheets of Thai Wacoal Public Company Limited and its
subsidiaries and the separate balance sheets of Thai Wacoal Public Company Limited as at December 31, 2009
and 2008, and the related consolidated and separate statements of income, changes in equity and cash flows for
the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their
correctness and completeness of the presentation. Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audits.
We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements
are free of material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in the financial statements.  An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.  We
believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the aforementioned consolidated and separate financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of Thai Wacoal Public Company Limited and its subsidiaries and of Thai
Wacoal Public Company Limited as at December 31, 2009 and 2008, and the results of its operations and its
cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles.

BANGKOK
February 15, 2010

Niti Jungnitnirundr
Certified Public Accountant (Thailand)
Registration No. 3809
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.
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BALANCE SHEETS
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

		
ASSETS							
CURRENT ASSETS							
Cash and cash equivalents
233,211,994 	 207,808,172 	 217,814,829 	 167,299,716
Current investments (Note 4)
1,160,400,274 	1,148,411,853 	 922,797,821 	 941,381,447
Trade accounts receivable (Note 5)					
		 Related parties  (Note 22)
435,739,764 	 492,059,401 	 514,746,385 	 585,701,668
		 Other companies		
17,298,504 	 10,348,952 	 14,080,877 	 5,299,641
				
453,038,268 	 502,408,353 	 528,827,262 591,001,309
Short-term loans to related parties
		 (Note 6)		
140,000,000 	 324,150,000 	 130,000,000 	 314,150,000
Other short-term loans (Note 7)
4,600,000 	 35,000,000 	 4,600,000 	 5,000,000
Inventories (Note 8)		
760,885,149 	 823,554,030 	 634,165,011 	 671,116,319
Other current assets 						
		 Refundable VAT	 	
-   	
753,442 	 -   	
753,442
		 Supplies		
19,719,609 	 20,650,921 	 14,676,582 15,130,097
		 Accrued income		
4,796,596 	 7,288,144 	 4,576,379 	 6,394,028
		 Advance payment for investment	 -   	
42,548,100 	 -   	
42,548,100
		 Others		
3,883,594 	 5,282,770 	 3,588,917 	 4,621,598
				
28,399,799 	 76,523,377 	 22,841,878 	 69,447,265
		     Total Current Assets
2,780,535,484 	3,117,855,785 	2,461,046,801 	2,759,396,056
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THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

			
ASSETS (CONTINUED)
NON-CURRENT ASSETS					
		
Long-term deposits at financial institutions 	
85,000,000 	 50,000,000 	 85,000,000 	 50,000,000
Investments in subsidiaries (Note 9)	 -      	 -      	 122,035,600 	 122,035,600
Other long-term investments (Note 10)
1,586,128,109 	1,246,154,213 	1,571,408,109 	1,230,234,213
Property, plant and equipment - net
		 (Note 11)		
785,892,830 	 715,468,748 	 656,665,915 	 576,662,970
Intangible assets - net (Note 12)
17,499,211 	 17,493,828 	 16,758,798 	 17,026,843
Leasehold rights - net (Note 13)
12,500,136 	 13,718,526 	 12,500,136 	 13,718,526
Other non-current assets (Note 14)
12,315,683 	 12,695,690 	 11,267,188 11,936,189
		 Total Non-Current Assets
2,499,335,969 	2,055,531,005 	2,475,635,746 	2,021,614,341
TOTAL ASSETS 		
5,279,871,453 	5,173,386,790 	4,936,682,547 	4,781,010,397
							

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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BALANCE SHEETS (CONTINUED)
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

LIABILITIES AND EQUITY							
CURRENT LIABILITIES						
	
Trade accounts payable					
		 Related parties  (Note 22)
157,842,084 	 188,574,034 	 240,869,034 	 271,033,766
		 Other companies		
101,754,107 	 104,856,088 	 88,084,833 	 82,018,346
				
259,596,191 	 293,430,122 	 328,953,867 	 353,052,112
Other current liabilities					
		 Accrued income tax
35,547,197 	 50,749,873 	 24,344,539 	 39,249,468
		 Accrued bonus expense
88,775,261 	 105,732,169 	 64,176,042 	 77,264,816
		 Accrued royalty fee  (Note 22)
37,854,303 	 39,414,229 	 37,854,303 	 39,414,229
		 Provision for loss from goods returned
45,000,000 	 52,000,000 	 45,000,000 52,000,000
		 Others		
35,763,332 	 37,832,161 	 23,950,351 	 25,806,630
				
242,940,093 	 285,728,432 	 195,325,235 	 233,735,143
		     Total Current Liabilities
502,536,284 	 579,158,554 	 524,279,102 	 586,787,255
TOTAL LIABILITIES		
502,536,284 	 579,158,554 	 524,279,102 	 586,787,255
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THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2009 AND 2008
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

LIABILITIES AND EQUITY (CONTINUED)					
EQUITY						
SHARE  CAPITAL					
Authorized share capital					
		 120,000,000 ordinary shares of					
			 Baht 1.00 each
120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000
Issued and paid-up share capital					
		 120,000,000 ordinary shares of					
			 Baht 1.00 each, fully paid
120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000
							
PREMIUM ON COMMON STOCKS
297,190,000 	 297,190,000 	 297,190,000 	 297,190,000
RETAINED EARNINGS					
Appropriated					
		 Legal reserve (Note 16)
12,000,000 	 12,000,000 	 12,000,000 	 12,000,000
		 General reserve (Note 18)
227,941,260 	 204,775,930 	 227,941,260 	 204,775,930
Unappropriated
3,570,341,784 	3,418,281,450 	3,207,982,891 	3,021,934,633
							
UNREALIZED GAINS ON THE CHANGES   					
IN VALUE OF AVAILABLE-FOR-SALE					
SECURITIES (Note 10.3)
549,619,887 	 541,729,162 	 547,289,294 	 538,322,579
TOTAL EQUITY OF THE COMPANY
4,777,092,931 	4,593,976,542 	4,412,403,445 	4,194,223,142
MINORITY INTEREST
242,238 	
251,694 	 -      	 -      
TOTAL EQUITY
4,777,335,169 	4,594,228,236 	4,412,403,445 	4,194,223,142
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY    	
5,279,871,453 	5,173,386,790 	4,936,682,547 	4,781,010,397
							
							

							
							
Notes to the financial statements form an integral part of these statements			
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STATEMENTS OF INCOME
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

Revenues from sale of goods and 					
rendering of services 	
3,296,081,653 	 3,479,455,099 	 3,536,010,008 	 3,748,909,687
Cost of sale of goods and rendering
of services
(2,442,643,759) (2,552,230,373) (2,902,564,155) (3,060,960,299)
Gross Profit		
853,437,894 	 927,224,726 	 633,445,853 	 687,949,388
Dividend  income
47,155,895 	 59,827,242 	 200,692,859 	 217,364,150
Other income (Note 20)
109,150,467 	 170,808,500 	 104,618,044 	 164,014,198
Profit before expenses
1,009,744,256 	 1,157,860,468 	 938,756,756 	 1,069,327,736
Selling expenses
(46,915,202) (48,231,610)
(45,642,612) (47,446,242)
Administrative expenses
(458,996,896) (497,554,451) (383,952,485) (419,152,952)
Management benefit expenses
(57,084,401) (54,979,008)
(51,540,613) (49,462,780)
Other expenses
(9,714,487) (10,930,000)
(9,714,487) (10,930,000)
Total expenses
(572,710,986) (611,695,069) (490,850,197) (526,991,974)
Profit before financial cost and
income tax expense
437,033,270 546,165,399
447,906,559
542,335,762
Financial cost
(33)
(155)
(33)
(9)
Profit before income tax expense
437,033,237 546,165,244
447,906,526
542,335,753
Income tax  (Note 30)
(81,762,126) (103,639,952)
(58,692,938) (79,029,170)
NET PROFIT FOR THE YEAR
355,271,111 	 442,525,292 	 389,213,588 	 463,306,583
PROFIT ATTRIBUTABLE TO					
Equity holders of the parent company
355,225,664 	 442,480,144 	 -     	 -      
Minority interest
45,447 	
45,148 	 -      	 -      
				
355,271,111 	 442,525,292 	 -      	 -     
								
BASIC EARNINGS OF THE COMPANY  					
PER SHARE
BAHT
2.96 	
3.69 	
3.24 	
3.86
								
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF 					
ORDINARY SHARES
SHARES	 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000
								
Notes to the financial statements form an integral part of these statements

2009
176 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

			
Equity of the Company
Minority
Total
Issued and
Premium on
Appropriated
Unappropriated Unrealized gain on the
Total
interest
paid-up
common
retained earnings
retained earnings
changes in value of
share
stocks
legal reserve general reserve		
available-for-sale
capital					
securities					
				
Beginning balance : January 1, 2008
120,000,000 	 297,190,000 	 12,000,000 	 185,762,920 	 3,150,814,316 	
600,954,610 	 4,366,721,846 	 260,405 	 4,366,982,251
Dividend paid (Note 18)	 -     	 -     	 -     	 -     	 (156,000,000)	 -     	 (156,000,000)	 -     	 (156,000,000)
General reserve (Note 18)	 -     	 -     	 -     	 19,013,010 	 (19,013,010)	 -     	 -     	 -     	 -     
Decrease during the year	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	
(59,225,448)
(59,225,448) (53,859) (59,279,307)
Net profit	 -     	 -     	 -     	 -     	
442,480,144 	 -     	
442,480,144 	 45,148 	 442,525,292
Ending balance : December 31, 2008
120,000,000 	 297,190,000 	 12,000,000 	 204,775,930 	 3,418,281,450 	
541,729,162 	 4,593,976,542 	 251,694 	 4,594,228,236
											
											
Beginning balance : January 1, 2009
120,000,000 	 297,190,000 	 12,000,000 	 204,775,930 	 3,418,281,450 	
541,729,162 	 4,593,976,542 	 251,694 	 4,594,228,236
Dividend paid (Note 18)	 -     	 -     	 -     	 -     	 (180,000,000)	 -     	 (180,000,000)	 -     	 (180,000,000)
General reserve (Note 18)	 -     	 -     	 -     	 23,165,330 	 (23,165,330)	 -     	 -   	 -     	 -     
Increase (decrease) during the year	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     	
7,890,725 	
7,890,725 	 (54,903)
7,835,822
Net profit	 -     	 -     	 -     	 -     	
355,225,664 	 -     	
355,225,664 	 45,447 	 355,271,111
Ending balance : December 31, 2009
120,000,000 	 297,190,000 	 12,000,000 	 227,941,260 	 3,570,341,784 	
549,619,887 	 4,777,092,931 	 242,238 	 4,777,335,169
													
													
				
Notes to the financial statements form an integral part of these statements

CONSOLIDATED

THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES								
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008									
BAHT

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

2009 177
AnnualReport

Thai Wacoal Public Company Limited

2009
178 AnnualReport

Thai Wacoal Public Company Limited

SEPARATE

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Issued and
Premium on
Appropriated retained earnings
Unappropriated Unrealized gain on the
Total
paid-up
common
legal reserve
general reserve retained earnings changes in value of			
share
stocks				
available-for-sale
capital					
securities			
				
Beginning balance : January 1, 2008 	
120,000,000 	 297,190,000 	
12,000,000 	
185,762,920 	
2,733,641,060 	
597,790,277 	 3,946,384,257
Dividend paid (Note 18)	 -      	 -      	 -      	 -      	
(156,000,000)	 -      	
(156,000,000)
General reserve (Note 18)	 -      	 -      	 -      	
19,013,010 	
(19,013,010)	 -      	 -      
Decrease during the year	 -      	 -      	 -      	 -      	 -      	
(59,467,698)
(59,467,698)
Net profit	 -      	 -      	 -      	 -      	
463,306,583 	 -      	
463,306,583
Ending balance : December 31, 2008
120,000,000 	 297,190,000 	
12,000,000 	
204,775,930 	
3,021,934,633 	
538,322,579 	 4,194,223,142
										
					
Beginning balance : January 1, 2009
120,000,000 	 297,190,000 	
12,000,000 	
204,775,930 	
3,021,934,633 	
538,322,579 	 4,194,223,142
Dividend paid (Note 18)	 -      	 -      	 -      	 -      	
(180,000,000)	 -      	
(180,000,000)
General reserve (Note 18)	 -      	 -      	 -      	
23,165,330 	
(23,165,330)	 -      	 -      
Increase during the year	 -      	 -      	 -      	 -      	 -   	
8,966,715 	
8,966,715
Net profit	 -      	 -      	 -      	 -      	
389,213,588 	 -   	
389,213,588
Ending balance : December 31, 2009
120,000,000 	 297,190,000 	
12,000,000 	
227,941,260 	
3,207,982,891 	
547,289,294 	 4,412,403,445
													
												

			

THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES								
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008									
BAHT

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CONTINUED)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before income tax		
437,033,237 	 546,165,244 	 447,906,526 	 542,335,753
Adjustments :						
Depreciation		
75,216,144 	 84,464,453 	 50,109,259 	 51,613,128
Amortization of intangible assets
		 and leasehold rights
5,064,456 	 4,564,088 	 4,832,325 	 4,343,321
Loss on written-off property, plant and equipment
43,730 	
5,868 	 -     	
5,868
Gain on sale of property, plant and equipment
(548,519) (1,781,738)
(331,048) (1,487,123)
Loss from doubtful debt
177,631 	 -      	
177,631 	 -      
Gain on reversal of allowance for impairment					
		 of assets pending transfer	 (20,948,400)
(20,948,400)
Gain on sale of assets pending transfer 	 (42,949,638)	 (42,949,638)
(Gain) loss on exchange rate
3,224,166 	 (315,852)
3,224,166 	 (315,852)
Dividend income from investments
(47,155,895) (59,827,242) (200,692,859) (217,364,150)
Loss on impairment of investments
9,714,487 	 10,930,000 	 9,714,487 	 10,930,000
Allowance for loss from goods returned (reversal) (7,000,000) 13,000,000 	 (7,000,000) 13,000,000
Loss on devaluation of inventories
56,173,838 	 80,565,544 	 53,345,858 	 77,155,766
Gain on sales of investments
(3,871,871) (5,699,285) (2,944,741) (1,751,624)
Interest income		
(52,127,988) (55,318,897) (47,584,064) (51,479,864)
Interest expense		
33 	
155 	
33 	
9
				
475,943,449 	 552,854,300 	 310,757,573 	 363,087,194
Operating assets (increase) decrease					
Trade accounts receivable
49,192,454 	 26,371,353 	 61,996,416 	 25,681,835
Inventories		
6,495,043 	 (112,291,516) (16,394,550) (115,116,344)
Refundable VAT		
753,442 	 (753,442)
753,442 	 (753,442)
Supplies		
931,312 	 1,213,480 	
453,515 	
781,716
Other current assets		
46,335,579 	 (42,680,986) 43,895,564 	 (43,453,757)
Operating liabilities increase (decrease)					
Trade accounts payable
(33,833,931) (32,916,156) (24,098,245)
3,068,678
Accrued bonus expenses
(16,956,908) 30,676,869 	 (13,088,774) 22,694,174
Accrued royalty fee		
(1,559,926)
584,546 	 (1,559,926)
584,546
Other current liabilities 	
(1,800,261) (2,651,978) (1,487,087) (4,014,995)
Cash received from operations
525,500,253 	 420,406,470 	 361,227,928 	 252,559,605
Cash received from interest
53,552,223 	 56,479,387 	 49,086,930 	 53,534,470
Cash paid for interest		
(33)
(155)
(33)
(9)
Cash paid for income tax
(98,285,793) (93,858,914) (73,597,867) (68,081,679)
		 Net cash provided by operating activities
480,766,650 	 383,026,788 	 336,716,958 	 238,012,387
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008		
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Decrease (increase) in current investments
57,683,938
(72,300,487) 87,205,570 (79,687,486)
Increase in long-term deposits					
		 at financial institutions
(35,000,000)
(50,000,000) (35,000,000) (50,000,000)
Proceeds from short-term loans 					
   		 to related parties		
273,150,000 	
60,000,000 	 273,150,000 	 60,000,000
Payment for short-term loans
		 to related parties		
(89,000,000) (329,150,000) (89,000,000) (329,150,000)
Proceeds from other short-term loans 	
30,400,000 	
8,500,000 	
400,000 	 8,500,000
Proceeds from general investments 	
6,820,244 	 -      	 6,820,244 	 -      
Payment for purchase of available-for-sale					
		 securities		
(59,490,998)
(18,048,150) (59,490,998) (18,048,150)
Proceeds from sale of general investments 	 -      	
7,400,723 	 -    	
7,400,723
Payment for purchase of general
		 investments		
(57,731,300)
(26,926,863) (57,731,300) (26,926,863)
Payment for purchase of held-to-maturity					
		 securities		
(297,506,568)
(44,993,431) (297,506,568) (44,993,431)
Payment for purchase of available-for-sale					
Proceeds from sale of assets pending transfer	 -     	
112,777,638 	 112,777,638
Proceeds from sale of property, 					
		 plant and equipment
1,638,762 	
2,382,984 	
976,322 	 2,023,819
Payment for purchase of property, 					
		 plant and equipment
(147,042,767)
(49,968,163) (131,126,670) (37,400,327)
Dividends received		
47,155,895 	
59,827,242 	 200,692,859 	 217,364,150
Increase in other non-current assets 	
(3,471,442)
(2,573,027) (2,676,888) (2,879,418)
		 Net cash used in investing activities 	
(272,394,236) (343,071,534) (103,287,429) (181,019,345)
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THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008
BAHT

CONSOLIDATED
2009
2008

SEPARATE		
2009
2008

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Dividends paid		
(180,000,000) (156,000,000) (180,000,000) (156,000,000)
Dividends paid to minority interest
(54,176)
(54,172)	 -      	 -      
		 Net cash used in financing activities
(180,054,176) (156,054,172) (180,000,000) 	 (156,000,000)
Effect of exchange rate changes on cash 					
and cash equivalents		
(2,914,416)
56,202 	 (2,914,416)
56,202
Net increase (decrease) in cash
and cash equivalents		
25,403,822  	(116,042,716) 50,515,113 	 (98,950,756)
Cash and cash equivalents as at January 1,
207,808,172 	 323,850,888 	 167,299,716 	 266,250,472
Cash and cash equivalents as at December 31,  	 233,211,994 	 207,808,172 	 217,814,829  	 167,299,716
								
Additional information						
Cash and cash equivalents					
Cash in hand 		
447,797 	
593,531 	
356,168 	
463,480
Deposit at banks and financial institutions
232,764,197 	 207,214,641 	 217,458,661 	 166,836,236
				
233,211,994 	 207,808,172  	 217,814,829 	 167,299,716
								
Non-cash transactions						
Increase (decrease) in payable on purchase of 					
		 machinery, furniture, fixtures and office 					
		 equipment		
(268,568)
222,676 	 (369,192)
128,455
Increase (decrease) in unrealized gains on 					
		 the changes in value of available-for-sale 					
		 securities in equity		
7,890,725 (59,225,448)
8,966,715 (59,467,698)
								
								
								
								
								
Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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NOTES TO THE CONSOLIDATED AND THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2009 AND 2008

1. OPERATIONS OF THE COMPANY AND SUBSIDIARIES
Thai Wacoal Public Company Limited which was registered in The Stock Exchange of Thailand and its
subsidiaries are companies that registered in Thailand. The principal business of the Company and subsidiaries is
to manufacture clothes which mainly are ladies’ lingerie. Locations of the Company and subsidiaries as at
December 31, 2009 and 2008 are as follows:
NAME
Thai Wacoal Public Company Limited
			
			
Direct Subsidiaries
SR.W. Garment Co., Ltd.
			
			
Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
			
			
			
Wacoal Lamphun Co., Ltd.
			
			
Indirect Subsidiary
Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
			
			
			

LOCATION
930/1 Soi Pradoo 1,
Sathupradith Road, Kwang Bangkhlo,
Bangkholaem District, Bangkok 10120
173/2 Moo 5, Sukaphibal 8 Road,
Tambol Bung, Sriracha District,
Chonburi 20230
121, 121/1 Moo 5,
Suwannasorn Road,
Tambol Nonsee, Kabinburi District,
Prachinburi 25110
99, 99/4 Moo 5, Liongmuang Road,
Tambol Paa-Sak, Muanglamphun District,
Lamphun 51000
123, 123/1 Moo 5,
Suwannasorn Road,
Tambol Nonsee, Kabinburi District,
Prachinburi 25110

The Company has extensive transactions and relationships with the major shareholder company and
related companies. Accordingly, the accompanying financial statements may not necessarily be indicative of the
conditions that would have existed or the results of operations that would have occurred if the Company had
operated without such affiliation.

2. BASIS FOR PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS
2.1 The financial statements of the Company for the year ended December 31, 2009 are prepared in
accordance with the Notification of the Department of Business Development regarding “The Brief Particulars in
the Financial Statement B.E. 2552” dated January 30, 2009. The financial statements for the year ended
December 31, 2008 thus have been reclassified for comparison accordingly.
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In addition, the Company’s financial statements have been prepared in accordance with Thai Accounting
Standard (TAS) No. 1 (Revised 2007) “Presentation of Financial Statements” (previously TAS 35), which is
effective for financial periods beginning on or after January 1, 2008 onward, and the Regulation of The Stock
Exchange of Thailand (SET) dated January 22, 2001, regarding the preparation and submission of financial
statements and reports for the financial position and results of operations of the listed companies B.E. 2544.
2.2 The Company maintains its accounting records in Thai Baht and prepares its statutory financial
statements in the Thai language in conformity with accounting standards and practices generally accepted in
Thailand.
2.3 The consolidated financial statements incorporate the accounts of Thai Wacoal Public Company
Limited and subsidiaries by eliminating significant related transactions and intercompany balances, investments in
and share capital of the subsidiaries.
Subsidiaries are those companies which Thai Wacoal Public Company Limited holds, directly or indirectly,
more than 50% of the issued share capital, or those companies whose financial and operating policies are
controlled by Thai Wacoal Public Company Limited.
The subsidiaries incorporated in the consolidated financial statements are as follows:
			 As at December 31,
		
2009		
2008
		
% of Ownership 		 % of Ownership
Subsidiary companies
Direct subsidiaries
SR.W. Garment Co., Ltd.
99.94
99.94
Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
99.99
99.99
Wacoal Lamphun Co., Ltd.
99.99
99.99
Indirect subsidiary (Equity held by SR.W. Garment Co., Ltd.)
Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
99.93
99.93
	
2.4 The Federation of Accounting Professions issued the Notification of Federation of Accounting
Professions No. 12/2552 dated May 15, 2009 regarding the renumbering of Thai Accounting Standards (TASs) to
be equivalent to the International Accounting Standard. Therefore, the disclosure of new number of TASs and
Thai Financial Reporting Standards in the financial statements for the years ended December 31, 2009 and 2008
have been used in accordance with such Notification.
	
2.5 The Federation of Accounting Professions issued the Notification of Federation of Accounting
Professions No. 16/2552 dated May 21, 2009 regarding the following accounting standards that were announced
in the Royal Gazette, but not yet in effect in 2009:
			
Thai Accounting Standard 		
Accounting Framework (Revised 2007) 		
TAS 20
Accounting for Government Grants and
			
Disclosure of Government Assistance	
TAS 24 (Revised 2007)
Related Party Disclosures (previously TAS 47)
TAS 40
Investment Property 		

Effective date
January 1, 2011
January 1, 2012
January 1, 2011
January 1, 2011
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The Company’s management has assessed the impact of these TASs when they are effective for
financial periods beginning on or after the effective date, and does not expect them to have a material effect on
the Company’s financial statements.
2.6 Certain reclassifications have been made to the consolidated and separate balance sheets as at
December 31, 2008 to conform to the classifications used in the consolidated and separate balance sheets as at
December 31, 2009 as follows:
- Leasehold rights - net of Baht 13,718,526, previously included in intangible assets - net, have been
separately presented.
- Short-term investment of bill of exchange of Baht 104,323,199, previously included in cash and cash
equivalents, has been presented in current investments.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in
the accounting policies below.

3.1 Cash and cash equivalents

		 Cash and cash equivalents are cash on hand, deposits at banks’ savings accounts and current
accounts, and short-term highly liquid investments with maturities within three months.

3.2 Revenue recognition

		 Sales are recognized as revenue when title of the goods sold are passed to the buyer, which is
generally at the time when goods are dispatched to the customer as ordered.

3.3 Inventories

		 Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of the Company and
subsidiary’s inventories are determined on a moving average basis. Loss on devaluation of inventories is adjusted
against costs of inventories.
		 Cost of the finished goods and work in process is calculated from raw materials, wages and
manufacturing overhead. The net realisable value of inventory is estimated from the estimated selling price in the
ordinary course of business, less the estimated costs necessary to complete the sale.

3.4 Investments

		 Available-for-sale securities are stated at fair value. The fair value of equity securities which are
listed securities are estimated by using the bidding prices at the Stock Exchange of Thailand on the last business
day of the year.
		

Securities for general investment are stated at cost, less allowances for impairment (if any).

		

Held-to-maturity debt securities are stated at cost, less allowances for impairment (if any).

		

Investments in subsidiaries are accounted for on the cost method.
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		 Gain or loss on the change in fair value of available-for-sale securities is presented as an item in
shareholders’ equity. In case impairment in value of investment has occurred, the resultant loss for all
classification of investment is recognized in the statement of income.
		

Cost of securities sold are determined by the moving average method.

3.5 Property, plant and equipment

		 Land is stated at cost. Plant and equipment are presented at cost less accumulated depreciation.
Depreciation is calculated by the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets as
follows:
			 Buildings and structures		
20 years
			 Other fixed assets		
5 years
		

The Company records depreciation as either an expense for the year or as a part of the production cost.

		 Expenditures for renewal and betterment, which result in a substantial increase in an asset’s useful
life, are capitalized. Repair and maintenance costs are recognized as an expense in the statement of income
when incurred.

3.6 Intangible assets

		

Intangible assets consist of software, trademark and club and golf membership fee.

		 Intangible assets are presented at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated by
the straight-line method, based on lease period or useful lives of the assets as follows:
			 Software
			 Trademark		
			 Club and golf membership fee

3 - 10 years
10 years
membership period

3.7 Leasehold right

		 Leasehold right of the Company are stated at cost, net of accumulated amortization. Leaseholds
amortization of the Company is being amortized by using the straight-line method over the lease periods.

3.8 Foreign currency transactions

		 Transactions denominated in foreign currencies are translated into Baht at the rates of exchange
prevailing on the transaction dates. When receiving or paying for debt settlement, realised gains and losses on
exchange are recognized as income or expense as incurred. Monetary assets and liabilities at the balance sheet
date denominated in foreign currencies are translated into Baht at the reference exchange rates established by
the Bank of Thailand on that date. Gains and losses on exchange are recognized in the statement of income.

3.9 Provision for loss from goods returned

		 The Company has provided the provision for loss from goods returned from customers who are
allowed to return the goods within the period agreed between both parties. The provision is estimated based upon
historical information of goods returned. Furthermore, the Company also additionally provides the provision for
devaluation of the stocks if the returns are actually incurred.
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3.10 Derivative financial instruments

		
Derivative financial instruments are forward contracts. Such forward contracts are carried at fair
value and presented in other current assets or other current liabilities. Unrealized gains or losses on changes in
fair value are recognized as revenues or expenses in the statement of income.

3.11 Provident funds

		

The Company’s contribution are recorded as expense when it is incurred.

3.12 Income tax

		
Income tax expense is calculated from taxable income and recorded based on tax paid and
accrued for the year.

3.13 Basic earnings per share

		
Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the years by the number of
issued and paid-up ordinary shares outstanding at the year end date. The Company did not have any common
share equivalents outstanding which would have a dilutive effect on earnings per share.

3.14 Accounting estimates

		
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles
also requires the Company’s management to exercise judgments in order to determine the accounting policies,
estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expense
during the reporting period. Although these estimates are based on management’s reasonable consideration of
current events, actual results may differ from these estimates.
	

4. CURRENT INVESTMENTS

Current investments as at December 31, are as follows:

Time deposits
- HKD currency (HKD 1.5 million)
- BAHT currency
Investments in held-to-maturity
securities due within 1 year
Short-term investments in available-for-sale
securities - equity securities
Short-term investments in available-for-sale
securities - debt securities
			

CONSOLIDATED
December 31,
2009
2008

UNIT : BAHT
SEPARATE
December 31,
2009
2008

6,380,550
132,000,000

6,690,300
368,500,000

6,380,550
20,000,000

6,690,300
274,000,000

191,917,948

609,629,647

191,917,948

609,629,647

370,434,689

163,591,906

244,832,236

51,061,500

459,667,087
1,160,400,274 1,148,411,853

459,667,087
922,797,821

941,381,447

The Company has used the time deposit with maturity term of 12 months amounting to HKD 1.5 million
as collateral for credit facility from financial institution in favor of a certain related company (Note 25).
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Additional details of investment in held-to-maturity securities due within 1 year consist of the following:

Held-to-maturity securities
Debentures
The Bank of Thailand’s bonds
Bill of exchange
			

Held-to-maturity securities
Debentures
The Bank of Thailand’s bonds
Bill of exchange
			

UNIT : BAHT
CONSOLIDATED AND SEPARATE
Cost Value
Unrealized Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2009			
2009
77,157,819
14,998,227
99,761,902
191,917,948

1,092,376
139,535
1,231,911

-

78,250,195
15,137,762
99,761,902
193,149,859

UNIT : BAHT
CONSOLIDATED AND SEPARATE
Cost Value
Unrealized Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2008			
2008
37,500,000
128,320,599
443,809,048
609,629,647

497,698
93,973
591,671

(454,540)
(454,540)

37,997,698
127,960,032
443,809,048
609,766,778

Additional details of short-term available-for-sale securities consist of the following:

Available-for-sale securities
Equity securities
- Other companies
Debt securities
- The Bank of Thailand’s bonds

UNIT : BAHT
CONSOLIDATED
Cost Value
Unrealized Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2009			
2009
367,145,571

3,289,118

-

370,434,689

459,645,765

21,322

-

459,667,087
UNIT : BAHT

Available-for-sale securities
Equity securities
- Other companies

CONSOLIDATED
Cost Value
Unrealized Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2008			
2008
162,196,809

1,395,097

-

163,591,906
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Available-for-sale securities
Equity securities
- Other companies
Debt securities
- The Bank of Thailand’s bonds

UNIT : BAHT
SEPARATE
Cost Value
Unrealized Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2009			
2009
242,000,000

2,832,236

-

244,832,236

459,645,765

21,322

-

459,667,087
UNIT : BAHT

Available-for-sale securities
Equity securities
- Other company

SEPARATE
Cost Value
Unrealized Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2008			
2008
50,000,000

1,061,500

-

51,061,500

	

5. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

Analysis of aging trade accounts receivable as at December 31, are as follows:

Current 		
Overdue
		 Within 3 months
		 Between 3 and 6 months
		 Between 6 and 12 months
		 More than 12 months
Total trade accounts receivable
Less Allowance for doubtful accounts
Trade accounts receivable - net
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CONSOLIDATED
2009
2008
427,423,037 456,018,049

UNIT : BAHT
SEPARATE
2009
2008
493,988,536 530,578,623

18,653,695
1,292,930
3,722,770
2,123,467
453,215,899
(177,631)
453,038,268

27,888,344
1,281,775
3,722,771
2,123,467
529,004,893
(177,631)
528,827,262

39,154,806
2,138,673
4,919,194
177,631
502,408,353
502,408,353

53,227,731
2,098,130
4,919,194
177,631
591,001,309
591,001,309

6. SHORT-TERM LOANS TO RELATED PARTIES

Short-term loans to related parties consist of the following:

UNIT : BAHT
Additions Settlements
Balance
		
as at

Balance
as at

December 31, 2008		

CONSOLIDATED
Short-term loans to related parties
- Thai Naxis Co., Ltd.
- Thai Itokin Co., Ltd.
- SSDC (Tigertex) Co., Ltd.
- Erawan Textile Co., Ltd.
		
Total
SEPARATE
Short-term loans to related parties
- Thai Naxis Co., Ltd.
- SSDC (Tigertex) Co., Ltd.
- Erawan Textile Co., Ltd.
		
Total

December 31, 2009

9,000,000
10,000,000
50,000,000
255,150,000
324,150,000

9,000,000 (18,000,000)
80,000,000 (255,150,000)
89,000,000 (273,150,000)

10,000,000
50,000,000
80,000,000
140,000,000

9,000,000
50,000,000
255,150,000
314,150,000

9,000,000 (18,000,000)
80,000,000 (255,150,000)
89,000,000 (273,150,000)

50,000,000
80,000,000
130,000,000

Related party relationships are described in Notes 10 and 22.
Short-term loans to related parties carry interest at the rate of fixed deposit plus the rate specified by the
Company and the special business tax rate. Interest rates of the Company and subsidiaries charging to related
parties are at the rates from 2.75% to 4.50% per annum (Company : 2.75% to 3.25% per annum) for the year
ended December 31, 2009 and from 3.75% to 5.50% per annum (Company : 3.75% to 5.50% per annum) for the
year ended December 31, 2008.
	

7. OTHER SHORT-TERM LOANS

As at December 31, 2009 and 2008, other short-term loans in the consolidated and the separate
financial statements are promissory notes, with interest rate at 5.50% per annum (Company : 5.50% per annum)
and 3.25% - 5.50% per annum (Company : 3.50% to 5.50% per annum), respectively.
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8. INVENTORIES

Inventories as at December 31, are as follows:

Finished goods
Work in process
Raw materials
Raw materials in transit
			

CONSOLIDATED
2009
2008
368,070,764 408,343,560
172,541,936 164,175,806
202,019,758 231,338,565
18,252,691 19,696,099
760,885,149 823,554,030

UNIT : BAHT
SEPARATE
2009
2008
353,768,160 393,494,554
124,141,694 113,917,977
138,002,466 144,007,689
18,252,691
19,696,099
634,165,011 671,116,319

As at December 31, 2009, inventories presented at fair value less costs to sell in the consolidated and
the separate financial statements are Baht 130.31 million and Baht 100.95 million, respectively. (2008: Baht
100.25 million and Baht 96.03 million, respectively)
The Company recognised expenses in respect of write-downs of inventory to net realizable value in the
consolidated and the separate financial statements for the year ended December 31, 2009 of Baht 56.17 million
and Baht 53.35 million, respectively. (2008: Baht 80.56 million and Baht 77.15 million, respectively)

9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES	
UNIT : BAHT
				
SEPARATE
Company
Business Type
Paid-up capital
Cost method
			
December 31, December 31, December 31, December 31,
			
2009
2008
2009
2008
Subsidiary companies
SR.W. Garment Co., Ltd. Manufacturing clothing 20,000,000 20,000,000 22,037,000 22,037,000
Wacoal Lamphun Co., Ltd. Manufacturing clothing 50,000,000 50,000,000 49,999,300 49,999,300
Wacoal Kabinburi Co., Ltd. Manufacturing clothing 50,000,000 50,000,000 49,999,300 49,999,300
Total investments in subsidiaries 			 122,035,600 122,035,600
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10. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

Other long-term investments as at December 31, are as follows:
CONSOLIDATED
2009
2008

UNIT : BAHT
SEPARATE
2009
2008

Available-for-sale securities
Ordinary shares
- Related companies
- Other companies
		 Less Allowance for impairment
			
		 Debt securities
		
Total

599,776,155
287,231,742
(3,000,000)
284,231,742
39,976,223
923,984,120

653,065,004
208,453,462
208,453,462
861,518,466

588,076,155
287,231,742
(3,000,000)
284,231,742
39,976,223
912,284,120

640,165,004
208,453,462
208,453,462
848,618,466

General investments
Ordinary shares
- Related companies
		 Less Allowance for impairment
			
- Other companies
		 Less Allowance for impairment
			
		
Total

277,761,374
(37,123,942)
240,637,432
129,426,544
(35,419,987)
94,006,557
334,643,989

242,330,214
(55,533,942)
186,796,272
133,621,544
(30,775,500)
102,846,044
289,642,316

277,761,374
(37,123,942)
240,637,432
126,406,544
(35,419,987)
90,986,557
331,623,989

242,330,214
(55,533,942)
186,796,272
130,601,544
(30,775,500)
99,826,044
286,622,316

Held-to-maturity securities
		 Debentures
		 The Bank of Thailand’s bonds
			
			

327,500,000 80,000,000 327,500,000
80,000,000
14,993,431
14,993,431
327,500,000 94,993,431 327,500,000
94,993,431
1,586,128,109 1,246,154,213 1,571,408,109 1,230,234,213
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Textile Prestige Public Co., Ltd. Manufacturing
The Company’s major
		
garment
shareholder has over
			
10% shareholding
108,000 108,000 16.91 16.91
ICC International Public Co., Ltd. Distributor
The Company’s major
			
shareholder has over
			
10% shareholding
290,634 290,634 3.81 3.79
Saha Pathana Inter-Holding Public Holding company The major
Co., Ltd. 		
shareholder
494,034 494,034 0.37 0.17
Total available-for-sale securities 						

Available-for-sale securities

% of
ownership
2009 2008

2009

3.69 120,384,863 118,392,046 420,014,010 460,942,370

51,365,100 136,064,937 164,373,750

2008

25,803,367 8,256,555 31,997,208 14,848,884 0.37 0.17 25,803,367 8,256,555 31,997,208 14,848,884
207,378,330 187,838,701 599,776,155 653,065,004 			 197,553,330 178,013,701 588,076,155 640,165,004

3.71

UNIT : BAHT
Fair value	
2009

SEPARATE

2008

Cost value

51,365,100 136,064,937 164,373,750 16.91 16.91 51,365,100

130,209,863 128,217,046 431,714,010 473,842,370

51,365,100

						
CONSOLIDATED
Companies
Business Type
Relationship
Paid-up capital
% of
Cost value
Fair value
					
ownership			
				
2009
2008 2009 2008
2009
2008
2009
2008
				
Baht’000 Baht’000

10.1 Details of investments in related companies as at December 31, are as follows:
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2008
Baht’000

2009

2008

% of
Ownership

* Net of allowance for impairment

S.T.G.C. Co., Ltd.
Research Business
Mutual directorship
2,500
2,500 13.00 13.00
Grand Star Industry Co., Ltd.
Manufacturing garment
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
20,000
20,000 17.80 17.80
Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
Manufacturing clothing
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
30,000
30,000 14.67 14.67
SSDC (Tigertex) Co., Ltd.
Dying
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding 270,000 270,000 18.72 18.72
T.U.C. Elastic Co., Ltd.
Manufacturing elastic
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding 160,000 160,000 10.75 10.75
Thai Naxis Co., Ltd.
Weaving and Printing Labels
Mutual directorship
20,000
20,000 16.46 16.46
Guangdong Xiezhong Garment Co., Ltd. Manufacturing clothing
Mutual directorship
116,640
18.00
Wien Co., Ltd.
Direct sales
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
10,000
10,000 17.90 17.90
Raja Uchino Co., Ltd.
Lining
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
81,000
81,000 4.47
4.47
Champ Ace Co., Ltd.
Garment
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
40,000
40,000 10.00 10.00
Thai Monster Co., Ltd.
Garment
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
20,000
20,000 5.00
5.00
Belle Maison (Thailand) Co., Ltd.
Direct Mail & Internet
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
80,000
80,000 11.63 11.63
Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd. Manufacturer of Spandex fiber The Company’s major shareholder has over 10% shareholding 1,350,000 1,350,000 2.00
2.00
Morgan De Toi (Thailand) Co., Ltd. Distributor Brand “MORGAN” The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
25,000
25,000 12.00 12.00
Five Stars Plus Co., Ltd.
Manufacturer of Leather coats The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
50,000
50,000 17.00 17.00
QB (Thailand) Co., Ltd.
Barber/Beauty Salon
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
25,000
25,000 15.00 15.00
International Commercial Coordination (HK) Distributor
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
8,805
8,805 18.00 18.00
Sriracha Bsc Bowling Co., Ltd.
Bowling
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
47,000
47,000 4.26
4.26
Mit Patana Home Shopping Co., Ltd. Direct mail & Internet
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
30,000
30,000 5.67
5.67
Indonesia Wacoal
Garment
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
108,472 108,472
6.00
6.00
Dome Composites (Thailand) Co., Ltd. Manufacturer of vehicle’s parts The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
72,500
50,000 10.34 15.00
Waseda Education (Thailand) Co., Ltd. Institute of Japanese
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
56,000
28,000 7.14
7.14
Thai Bunka Fashion Co., Ltd.
Institute of Fashion Design
Mutual directorship
25,000
25,000 8.00
8.00
Sun Color Co., Ltd.
Retail
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding 100,000 100,000 5.00
5.00
Janome (Thailand) Co., Ltd.
Sewing Machine
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding
88,000
88,000
7.73
7.73
Erawan Textile Co., Ltd.
Textile spinning and Weaving The Company’s major shareholder has over 10% shareholding 181,832
72,732 15.18 13.00
Bangkok Tokyo Socks Co., Ltd.
Men’s socks
The Company’s major shareholder has over 10% shareholding 102,300 102,300 12.22 12.22
Total general investments 							

General investments

2009
Baht’000

Companies
Business Type
Relationship
Paid-up capital
					
2008

2009

2008

SEPARATE
Carrying value*

355,812
355,812
355,812
355,812
3,560,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000
11,611,400 11,611,400 11,611,400 11,611,400
58,745,541 58,745,541 58,745,541 58,745,541
10,258,080 10,258,080 10,258,080 10,258,080
2,865,803 2,865,803 2,865,803 2,865,803
3,015,140
3,015,140
10,772,367 10,772,367 10,772,367 10,772,367
2,847,410 2,847,410 2,847,410 2,847,410
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
3,000,000 2,700,000 3,000,000 2,700,000
970,000
970,000
614,000
814,000
614,000
814,000
1,090,000 1,390,000 1,090,000 1,390,000
432,000
532,000
432,000
532,000
6,508,176
6,508,176
6,508,176
6,508,176
2,200,000
400,000 2,200,000
400,000
4,000,000 1,900,000 4,000,000 1,900,000
530,000
730,000
530,000
730,000
15,393,680 15,393,680 15,393,680 15,393,680
63,853,163 9,426,863 63,853,163 9,426,863
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
240,637,432 186,796,272 240,637,432 186,796,272

2009

CONSOLIDATED
Carrying value*

10.1 Details of investments in related companies as at December 31, are as follows: (Continued)

10. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS (CONTINUED)

1,780,000
1,320,000
505,464
344,000
115,185
1,074,000
724,800
1,000,000
2,129,341
471,637
1,842,120
11,306,547

2009

2,492,000
1,540,000
4,549,176
344,000
115,185
1,074,000
36,240
1,000,000
2,624,205
520,207
3,491,800
17,786,813

2008

CONSOLIDATED
Dividend received

UNIT : BAHT

1,780,000
1,320,000
505,464
344,000
115,185
1,074,000
724,800
1,000,000
2,129,341
471,637
1,842,120
11,306,547

2009

2,492,000
1,540,000
4,549,176
344,000
115,185
1,074,000
36,240
1,000,000 	
2,624,205 	
520,207
3,491,800
17,786,813

2008

SEPARATE
Dividend received

10. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS (CONTINUED)
10.2 Gain (loss) on sale of investments
For the years ended December 31, gain (loss) on sale of investments consist of the following:
CONSOLIDATED
2009
2008
Gain (Loss) on sale of investments
- Available-for-sale securities
3,066,767
- General investment
805,104
		
Total gain (loss) on sale of investments 3,871,871

5,571,588
127,697
5,699,285

UNIT : BAHT
SEPARATE
2009
2008
2,139,637
805,104
2,944,741

1,623,927
127,697
1,751,624

10.3 Net unrealized gains on changes in value of available-for-sale securities
Net unrealized gains on changes in value of available-for-sale securities consist of the following:

Beginning balance
Additions (deductions)
Ending balance

CONSOLIDATED
2009
2008
541,729,162 600,954,610
7,890,725 (59,225,448)
549,619,887 541,729,162

UNIT : BAHT
SEPARATE
2009
2008
538,322,579 597,790,277
8,966,715 (59,467,698)
547,289,294 538,322,579

Additional details of available-for-sale securities consist of the following:
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED
Cost Value Unrealized
Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2009			
2009
Available-for-sale securities
Equity securities
- Related parties
- Other companies
Debt securities
- Debentures
- The Bank of Thailand’s bonds
		
Total
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207,378,330
130,343,685

392,397,825
157,228,877

(3,340,820)

599,776,155
284,231,742

20,000,000
19,951,369
377,673,384

491
24,363
549,651,556

(3,340,820)

20,000,491
19,975,732
923,984,120

10. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS (CONTINUED)
10.3 Net unrealized gains on changes in value of available-for-sale securities (Continued)
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED
Cost Value Unrealized
Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2008			
2008
Available-for-sale securities
Equity securities
- Related parties
- Other companies
		
Total

187,838,701
133,343,686
321,182,387

465,226,303
101,816,576
567,042,879

(26,706,800)
(26,706,800)

653,065,004
208,453,462
861,518,466

UNIT : BAHT
SEPARATE
Cost Value Unrealized
Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2009			
2009
Available-for-sale securities
Equity securities
- Related parties
- Other companies
Debt securities
- Debentures
- The Bank of Thailand’s bonds
		
Total

197,553,330
130,343,685

390,522,825
157,228,877

(3,340,820)

588,076,155
284,231,742

20,000,000
19,951,369
367,848,384

491
24,363
547,776,556

(3,340,820)

20,000,491
19,975,732
912,284,120

UNIT : BAHT
SEPARATE
Cost Value Unrealized
Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2008			
2008
Available-for-sale securities
Equity securities
- Related parties
- Other companies
		
Total

178,013,701
133,343,686
311,357,387

462,151,303
101,816,576
563,967,879

(26,706,800)
(26,706,800)

640,165,004
208,453,462
848,618,466
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10.4 Maturities of held-to-maturity securities
			 As at December 31, 2009 and 2008, maturities of held-to-maturity securities consist of the following:
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED
SEPARATE
2009
2008
2009
2008
Between 1 and 5 years
307,500,000 94,993,431 307,500,000
94,993,431
Over 5 years
20,000,000
20,000,000
		
Total
327,500,000 94,993,431 327,500,000
94,993,431
		 Additional details of held-to-maturity securities consist of the following:
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED AND SEPARATE
Cost Value Unrealized
Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2009			
2009
Held-to-maturity securities
Debentures

327,500,000

3,942,300

(1,716)

331,440,584
UNIT : BAHT

CONSOLIDATED AND SEPARATE
Cost Value Unrealized
Unrealized Fair Value
December 31, gross profit gross loss December 31,
2008			
2008
Held-to-maturity securities
Debentures
The Bank of Thailand’s bonds
			

80,000,000
14,993,431
94,993,431

4,396,406
355,286
4,751,692

-

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

84,396,406
15,348,717
99,745,123
UNIT : BAHT

CONSOLIDATED
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2008				
2009
Cost
Land 			
Land improvement
Building and structures
Furniture, fixtures
and office equipment
Machinery and equipment
Vehicles 		
Total property,
		 plant and equipment
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370,593,684
5,233,079
447,256,958

-

-

63,051,817
33,459,085

433,645,501
5,233,079
480,716,043

434,673,718
882,846,570
44,288,163

4,738,163
8,566,592
3,199,555

(1,988,494)
(6,177,889)
-

13,530,297
12,557,997
-

450,953,684
897,793,270
47,487,718

2,184,892,172

16,504,310

(8,166,383) 122,599,196 2,315,829,295

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (CONTINUED)
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2008				
2009
Accumulated depreciation
Land improvement
(2,381,025)
(75,859)
(2,456,884)
Building and structures
(271,113,434) (19,838,760)
(290,952,194)
Furniture, fixtures
and office equipment
(354,681,073) (21,069,761)
1,546,214
(374,204,620)
Machinery and equipment
(810,893,811) (29,768,740)
5,719,336
(834,943,215)
Vehicles 		
(34,689,927) (4,463,024)
(39,152,951)
Total accumulated
		 Depreciation
(1,473,759,270) (75,216,144)
7,265,550
(1,541,709,864)
Construction in progress and
machinery under installation
4,335,846 130,269,889
(233,140) (122,599,196)
11,773,399
Property, plant and
equipment – net
715,468,748
				 785,892,830
Depreciation
for
the
years
84,464,453
				
75,216,144
	
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2007				
2008
Cost
Land 			
370,593,684
370,593,684
Land improvement
5,233,079
5,233,079
Building and structures
447,256,958
447,256,958
Furniture, fixtures
and office equipment
414,508,914
5,880,512 (2,426,253) 16,710,545 434,673,718
Machinery and equipment
872,706,586 16,876,505 (14,431,814)
7,695,293 882,846,570
Vehicles 		
42,253,303
3,792,388 (1,757,528)
44,288,163
Total property,
		
2,152,552,524 26,549,405 (18,615,595) 24,405,838 2,184,892,172
	
 plant and equipment
Accumulated depreciation
Land improvement
(2,305,165)
(75,860)
(2,381,025)
Building and structures
(251,459,709) (19,653,725)
(271,113,434)
Furniture, fixtures
and office equipment
(335,486,397) (20,633,189)
2,420,350
(981,837) (354,681,073)
Machinery and equipment
(787,172,439) (39,060,133) 14,356,924
981,837 (810,893,811)
Vehicles 		
(31,182,907) (5,041,546)
1,534,526
(34,689,927)
Total accumulated
		 Depreciation
(1,407,606,617) (84,464,453) 18,311,800
(1,473,759,270)
Construction in progress and
machinery under installation
5,403,570 23,641,434
(303,320) (24,405,838)
4,335,846
Property, plant and
equipment – net
750,349,477
				
715,468,748
Depreciation for the years
87,365,917
				
84,464,453
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (CONTINUED)
UNIT : BAHT
SEPARATE
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2008				
2009
Cost
Land 			
Land improvement
Building and structures
Furniture, fixtures
and office equipment
Machinery and equipment
Vehicles 		
Total property,
		 plant and equipment
Accumulated depreciation
Land improvement
Building and structures
Furniture, fixtures
and office equipment
Machinery and equipment
Vehicles 		
Total accumulated
		 depreciation
Construction in progress and
machinery under installation
Property, plant and
equipment - net
Depreciation for the years

2009
198 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

334,143,689
3,783,836
289,802,026

-

-

63,051,817
33,459,085

397,195,506
3,783,836
323,261,111

288,008,066
517,277,858
32,563,237

2,529,360
7,834,003
3,199,555

(15,800)
(5,512,582)
-

10,277,774
9,926,952
-

300,799,400
529,526,231
35,762,792

1,465,578,712

13,562,918

(5,528,382) 116,715,628 1,590,328,876

(2,381,025)
(75,860)
(169,664,954) (12,288,490)

-

-

(2,456,885)
(181,953,444)

(221,516,627) (15,965,750)
(470,498,888) (18,682,816)
(27,669,723) (3,096,343)

15,799
5,058,902
-

-

(237,466,578)
(484,122,802)
(30,766,066)

(891,731,217) (50,109,259)

5,074,701

-

(936,765,775)

2,815,475 117,194,560
576,662,970
51,613,128

(191,593) (116,715,628)

3,102,814

				
				

656,665,915
50,109,259

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (CONTINUED)
UNIT : BAHT
SEPARATE
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2007				
2008
Cost
Land 			
Land improvement
Building and structures
Furniture, fixtures
and office equipment
Machinery and equipment
Vehicles 		
Total property,
		 plant and equipment
Accumulated depreciation
Land improvement
Building and structures
Furniture, fixtures
and office equipment
Machinery and equipment
Vehicles 		
Total accumulated
		 depreciation
Construction in progress and
machinery under installation
Property, plant and
equipment - net
Depreciation for the years

334,143,689
3,783,836
289,802,026

-

271,828,964
509,586,698
32,997,349

4,337,690
14,129,640
1,314,070

1,442,142,562

19,781,400

-

-

334,143,689
3,783,836
289,802,026

(1,796,271)
(11,914,757)
(1,748,182)

13,637,683
5,476,277
-

288,008,066
517,277,858
32,563,237

(15,459,210)

19,113,960 1,465,578,712

(2,305,165)
(75,860)
(157,560,845) (12,104,109)

-

-

(2,381,025)
(169,664,954)

(207,682,794) (14,642,365)
(462,136,683) (21,248,457)
(25,652,568) (3,542,337)

1,790,369
11,904,415
1,525,182

(981,837)
981,837
-

(221,516,627)
(470,498,888)
(27,669,723)

(855,338,055) (51,613,128)

15,219,966

-

(891,731,217)

4,485,373

17,747,382

(303,320) (19,113,960)

2,815,475

591,289,880 				
51,468,764 				

576,662,970
51,613,128

Costs of fixed assets which are fully depreciated and still in use of the Company and subsidiaries as at
December 31, 2009 and 2008 is approximately Baht 1,157.79 million and Baht 1,103.25 million, respectively
(Company : Baht 706.28 million and Baht 669.40 million, respectively).
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12. INTANGIBLE ASSETS - NET
Intangible assets - net as at December 31, consist of the following :

UNIT : BAHT

CONSOLIDATED
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2008				
2009
Cost
Software
Others 		
		
	
 Total
Accumulated amortization
Software
Others 		
		 Total accumulated
			 amortization
Intangible assets pending
transfer
Intangible assets – net
Amortization for the years

28,139,676
4,418,729
32,558,405

3,217,498
20,000
3,237,498

-

(15,052,175)
(1,808,434)

(3,423,052)
(423,014)

-

-

(18,475,227)
(2,231,448)

(16,860,609)

(3,846,066)

-

-

(20,706,675)

1,796,032
17,493,828
3,345,698

421,680
6,000
427,680

613,951
(427,680)
				
				

31,778,854
4,444,729
36,223,583

1,982,303
17,499,211
3,846,066
UNIT : BAHT

CONSOLIDATED
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2007				
2008
Cost
Software
Others 		
		
	
 Total
Accumulated amortization
Software
Others 		
		 Total Accumulated
			 amortization
Intangible assets pending
transfer
Intangible assets – net
Amortization for the years
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23,168,273
6,549,965
29,718,238

2,656,220
6,450
2,662,670

(3,490,140)
(3,490,140)

2,315,183
1,352,454
3,667,637

28,139,676
4,418,729
32,558,405

(12,163,510)
(4,841,396)

(2,888,665)
(457,033)

3,489,995

-

(15,052,175)
(1,808,434)

(17,004,906)

(3,345,698)

3,489,995

-

(16,860,609)

5,197,275
311,177
(44,783) (3,667,637)
17,910,607 				
2,659,852 				

1,796,032
17,493,828
3,345,698

12. INTANGIBLE ASSETS - NET (CONTINUED)
UNIT : BAHT
SEPARATE
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2008				
2009
Cost
Software
Others 		
		 Total
Accumulated amortization
Software
Others 		
		 Total Accumulated
			 amortization
Intangible assets pending
transfer
Intangible assets - net
Amortization for the years

26,971,694
4,418,729
31,390,423

2,711,938
20,000
2,731,938

-

421,680
6,000
427,680

(14,351,178)
(1,808,433)

(3,190,921)
(423,014)

-

-

(17,542,099)
(2,231,447)

(16,159,611)

(3,613,935)

-

-

(19,773,546)

1,796,031
613,952
(427,680)
17,026,843
				
3,124,931 				

30,105,312
4,444,729
34,550,041

1,982,303
16,758,798
3,613,935

UNIT : BAHT
SEPARATE
Balance as at Additions Disposals
Transfer/ Balance as at
December 31,			
Other
December 31,
2007				
2008
Cost
Software
Others 		
		 Total
Accumulated amortization
Software
Others 		
		 Total Accumulated
			 amortization
Intangible assets pending
transfer
Intangible assets - net
Amortization for the years

22,049,792
6,549,965
28,599,757

2,606,719
6,450
2,613,169

(3,490,140)
(3,490,140)

2,315,183
1,352,454
3,667,637

26,971,694
4,418,729
31,390,423

(11,683,279)
(4,841,396)

(2,667,899)
(457,032)

3,489,995

-

(14,351,178)
(1,808,433)

(16,524,675)

(3,124,931)

3,489,995

-

(16,159,611)

5,197,275
17,272,357
2,455,004

311,177
(44,784) (3,667,637)
				
				

1,796,031
17,026,843
3,124,931
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13. LEASEHOLD RIGHTS - NET

Leasehold rights - net as at December 31, consist of the following:

UNIT : BAHT
			
CONSOLIDATED AND SEPARATE
			
2009
2008
Leasehold rights
34,014,000
34,014,000
Less Accumulated amortization
(21,513,864)
(20,295,474)
		 Leasehold rights - net
12,500,136
13,718,526
Amortization for the years
		 2009 		
1,218,390
		 2008 		
1,218,390

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS
Other non-current assets as at December 31, 2009 and 2008 in the consolidated and the separate
financial statements mainly represent deposits for the rent of land and vehicle with related parties and other
deposits.

15. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
As at December 31, the Company and subsidiaries have unsecured credit facilities as follows:
CONSOLIDATED
2009
2008
Facilities for bank overdrafts and short-term loan
from financial institutions

1,116.90

1,127.90

UNIT : MILLION BAHT
SEPARATE
2009
2008
970.90

970.90

Bank overdrafts and short-term loan from financial institutions bear interest rates of MOR per annum.
As at December 31, 2009 and 2008, the Company has no outstanding balance of bank overdraft and
short-term loans from financial institutions.

16. LEGAL RESERVE
Under the Public Companies Act, the Company is required to set aside as a statutory reserve at least
5% of its net profit after deficit brought forward (if any) until the reserve is not less than 10% of the registered
capital. Dividend cannot be paid out of the legal reserve.
Under the provision of the Civil and Commercial Code of Thailand, the subsidiary companies are required
to set aside as a legal reserve at least 5% of their net profit each time a dividend is declared until the reserve
reaches 10% of registered capital, such reserve is not available for dividend distribution.
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17. CAPITAL MANAGEMENT
The Company’s objective in managing capital is to safeguard the Company’s ability to continue as a
going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders.
The Company does not apply any financial ratio to monitor its capital whilst manages its capital to be
sufficient for its working capital.

18. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE
The Company and its subsidiaries’ shareholders meetings approved dividend payment and set aside
general reserve as follows:
2009
Companies
Date of
Baht
		
shareholders’ per share
		
meeting		
				
Thai Wacoal Public Company Limited
SR.W. Garment Co., Ltd.
Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
Wacoal Lamphun Co., Ltd.
Pattaya Kabinburi Co., Ltd.

April 27
April 23
April 23
April 23
April 23

1.50
400.00
78.00
70.00
190.00

2008
Total General
Date of
Baht
Total General
amount Reserve shareholders’ per share Amount Reserve
(Million (Million
meeting		
(Million (Million
Baht) Baht)			
Baht) Baht)
180.00
80.00
39.00
35.00
38.00

23.17
3.04
2.05
1.83
1.79

April 21
April 25
April 25
April 25
April 25

1.30
400.00
76.00
80.00
180.00

156.00
80.00
38.00
40.00
36.00

19.01
2.98
1.92
2.08
1.69

Dividends in the years 2009 and 2008 are the appropriation of net profit for the years 2008 and 2007,
and paid in May 2009 and 2008, respectively.
The Company and its subsidiaries have appropriated a portion of retained earnings for the general
reserve for their business activities in the future. The exact objectives of such reserves have not been specifically
identified.

19. PROVIDENT FUNDS
Thai Wacoal Public Company Limited, SR.W. Garment Co., Ltd. Wacoal Lamphun Co., Ltd. Wacoal
Kabinburi Co., Ltd. and Pattaya Kabinburi Co., Ltd. have set up a Provident Fund which is contributory by
employees and the Company. The Fund is registered as the provident fund in accordance with the Provident
Fund Act B.E. 2530 (1987).
For the years ended December 31, 2009 and 2008, the Company and subsidiaries’ contribution is
recorded as expense in the amount of Baht 16.68 million and Baht 16.10 million, respectively (Company : Baht
11.09 million and Baht 10.73 million, respectively).
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20. OTHER INCOME
Other income for the years ended December 31, are as follows :
UNIT : BAHT
		
CONSOLIDATED
SEPARATE
2009
2008
2009
2008
		
Gain on reversal of allowance for
impairment of assets pending transfer 		
20,948,400
20,948,400
Gain on sale of assets pending transfer 		
42,949,638
42,949,638
Interest income 		 52,127,988 55,318,897 47,584,064
51,479,864
Rental income and service income		 22,509,449 20,594,206 24,689,691
22,990,806
Gain on exchange rate 		 6,361,482
2,583,146
6,361,482
2,583,146
Other income 		 28,151,548 28,414,213 25,982,807
23,062,344
					 109,150,467 170,808,500 104,618,044 164,014,198

21. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for the years ended December 31, are as follows :
UNIT : BAHT
		
CONSOLIDATED
SEPARATE
2009
2008
2009
2008
		
Changes in finished goods
and work in progress 		 31,906,666 (45,849,029) 29,502,677 (51,591,592)
Cost of finished goods purchased 		 49,760,854 47,497,533 1,178,199,668 1,337,088,038
Raw materials used 		1,450,326,082 1,609,225,391 1,123,668,176 1,204,665,861
Employee benefits expense 		1,058,569,832 1,065,697,239 717,353,245 710,924,691
Depreciation and amortization 		 80,280,600 89,028,541 54,941,584
55,956,449
Loss on devaluation of inventories 		 56,173,838 80,565,544 53,345,858
77,155,766
Royalty fee 		 38,670,813 40,837,681 38,670,813
40,837,681
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22. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
In the normal course of business, the Company purchases inventories from subsidiaries and related
companies and purchases and sell its main raw materials with related companies. The related company has been
a distributor. The financial statements reflect the effects of these transactions on the basis determined by the
Company and the related parties.
Significant balances with the related parties as at December 31, are as follows:
		

Relationship

		
Trade accounts receivable
ICC International Public Co., Ltd.
Mutual major shareholder
Wacoal America
Subsidiary of major
			
shareholder company
Wacoal Corporation
The major shareholder company
Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
Mutual major shareholder
Wien Co., Ltd.
Mutual major shareholder
SR.W. Garment Co., Ltd.
Subsidiary company
Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
Subsidiary company
Wacoal Lamphun Co., Ltd.
Subsidiary company
Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
Subsidiary company
Others 		
Total trade accounts receivable 		
		

Relationship

		
Trade accounts payable
Textile Prestige Public Co., Ltd.
Mutual major shareholder
SR.W. Garment Co., Ltd.
Subsidiary company
Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
Subsidiary company
Wacoal Lamphun Co., Ltd
Subsidiary company
Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
Subsidiary company
Grand Star Industry Co., Ltd.
Mutual major shareholder
Thai Takeda Lace Co., Ltd.
Mutual major shareholder
Wacoal Corporation
The major shareholder company
Others 		
Total trade accounts payable 		
Others
Accrued royalty fee
Wacoal Corporation
The major shareholder company

UNIT : MILLION BAHT
CONSOLIDATED SEPARATE
2009 2008 2009 2008
340
11

366
26

340
11

366
26

11
7
43
24
436

37
9
25
29
492

11
6
43
38
15
16
12
23
515

37
9
25
50
21
10
14
28
586

UNIT : MILLION BAHT
CONSOLIDATED SEPARATE
2009 2008 2009 2008
85
28
8
20
17
158

99
21
6
24
39
189

67
47
26
22
15
20
7
20
17
241

58
62
29
20
23
13
5
24
37
271

38

39

38

39
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Significant transactions with the related companies for the years ended December 31, are as follows:
		

Relationship

		
Sale of raw materials to subsidiaries
Subsidiary companies
Sale of raw materials and finished products
to related parties
Mutual major shareholder
			
The major shareholder
Purchase of finished products
from subsidiaries
Subsidiary companies
Purchase of raw materials and finished products
from related parties
Mutual major shareholder
			
The major shareholder
Others
Hire of work income & rental income
Wage hire of work & rental expense
Royalty fee 		
Interest income 		
Dividend received 		
Dividend paid 		

UNIT : MILLION BAHT
CONSOLIDATED SEPARATE
2009 2008 2009 2008
305
372
2,623
516

2,809
459

2,621
516

2,806
459

-

-

1,141

1,299

734
138

849
134

529
138

585
134

34
39
39
6
28
114

35
30
41
11
38
99

20
42
39
6
182
114

19
32
41
11
195
99

The Company and subsidiaries sell finished products to related companies at the price and conditions as
charging to other customers.
The Company sells raw materials to subsidiaries and related companies at cost plus margin as determined.
	
The Company purchases raw materials and finished products from related companies at the price and
conditions as being charged by other suppliers.
The Company pays royalties based on percentage of sales (see Note 23).
The Company pays other services in accordance with conditions in the agreement.
	

23.
TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT
	

On January 1, 1999, the Company entered into a technology license agreement with Wacoal Corporation,
the major shareholder company, for the latter to grant the use of trademark and provide technical know-how for
manufacturing the products set forth on the agreement. The Company has to pay royalty fee of 2% of net sales
for such products. The agreement has been effective for a period of 5 years as from January 1, 2004 until
December 31, 2008, renewable for 5 years. In 2009, the Company renewed such agreement until December 31, 2013.
	

24.
DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
	
24.1 Credit risk

		
Credit risk refers to the risk that accounts receivable will default on its contractual obligations
resulting in a financial loss to the Company. The Company may have concentration of risks as most of trade
accounts receivable are related companies.
		
In the case of recognized financial assets in the balance sheet, the carrying amount of the assets
recorded in the balance sheet, represents the Company’s maximum exposure to credit risk.
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24.2 Interest rate risk

		
Interest rate risk in the balance sheet arises from the potential for a change in interest rates to
have an effect on the operation of the Company in the current reporting period and in future years.
	

24.3 Exchange rate risk

		
Exchange rate risk arises from the potential for a change in exchange rate to have an adverse
effect on the Company in the current reporting period and in future years.
	
		
The Company uses derivative financial instruments which consist of forward contracts to reduce
exposure to fluctuations in foreign currency exchange.
	
		
Forward contract protects the Company from movements in exchange rate by establishing the rate
at which a foreign currency asset and liability will be settled. Any increase or decrease in the amount required to
settle
the asset or liability is off-set by a corresponding movement in the forward exchange contract.
	
		
The notional amount and the fair value of derivatives as at December 31, 2009 and 2008 are as follows:
	
UNIT : BAHT
CONSOLIDATED AND SEPARATE
December 31, 2009	
Notional Amount
Fair Value
Up to 1 year
Over 1 year
Total
Assets (Liabilities)
Forward contracts
35,231,110
35,231,110
(202,973)
UNIT : BAHT

Forward contracts

CONSOLIDATED AND SEPARATE
December 31, 2008	
Notional Amount
Fair Value
Up to 1 year
Over 1 year
Total
Assets (Liabilities)
7,035,262
7,035,262
(86,533)

24.4 Fair value of financial instruments

		
The following methods and assumptions were used by the Company and subsidiaries in estimating
fair value of financial instruments as disclosed herein:
	
		
Cash and cash equivalents, current investments, trade accounts receivable and short-term loans;
the carrying values approximate their fair values.
	
		
Investments in marketable securities; fair value is based on quoted market prices. For investment
in non-listed companies; fair value is based on net asset value of related securities.
		
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions which carry floating interest rate,
fair value is based on carrying values.
	
		
Trade accounts payable, the carrying value approximates fair values.
	
		
As at December 31, 2009 and 2008, the carrying values of the financial assets, which are different
from the fair values, are as follows:
UNIT : BAHT
Carrying Value
Fair Value
Investments in debentures and bonds
- 2009
419,656,046
424,828,541
- 2008
260,814,030
265,702,853
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25.
CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
		

Contingent liabilities and commitments as at December 31, are as follows:

Contingent liabilities in respect of
guarantees issued on behalf of
		 - Related parties (Note 4)
		 - Other companies
Bank’s letters of guarantee issued on
behalf of the Company

CONSOLIDATED
2009
2008

UNIT : MILLION BAHT
SEPARATE
2009
2008

6.38
3.00

6.69
3.00

6.38
3.00

6.69
3.00

21.70

22.81

19.70

20.81

	

26.
BUSINESS SEGMENT INFORMATION
		

Business segment information of the Company and subsidiaries by geographic is as follow:
UNIT : MILLION BAHT
Domestic sales
2009
2008

CONSOLIDATED
Export sales
2009
2008

Revenues from sale of goods
		 and rendering of services
2,458.85 2,563.31 837.23
916.15
Segment result
270.21
314.70
20.23
11.76
Unallocated expenses 					
Dividend income 					
Other income 					
Income tax 					
Net profit of minority interest 					
Net profit 					

Total
2009

2008

3,296.08
290.44
(9.71)
47.16
109.15
(81.76)
(0.05)
355.23

3,479.46
326.46
(10.93)
59.83
170.81
(103.64)
(0.05)
442.48

UNIT : MILLION BAHT
Domestic sales
2009
2008

SEPARATE
Export sales
2009
2008

Revenues from sale of goods
		 and rendering of services
2,698.78 2,832.76 837.23
916.15
Segment result
133.44
159.90
18.86
11.99
Unallocated expenses 					
Dividend income 					
Other income 					
Income tax 					
Net profit 					

Total
2009

2008

3,536.01
152.30
(9.71)
200.69
104.62
(58.69)
389.21

3,748.91
171.89
(10.93)
217.37
164.01
(79.03)
463.31

The Company is unable to allocate the fixed assets into each segment due to joint-production of the products.
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27. PROMOTIONAL PRIVILEGES
Subsidiary companies have been granted promotional privileges from the Board of Investment as the
following summary:
Items		
		
Wacoal Lamphun
- Certificate Number
1075/2544
- Issued Date
January 24, 2001
- Exemption from
Income tax for 8 years Jul 1, 2001-Jun 30, 2009
- Income tax reduction of
50% of normal rate for
5 years
Jul 1, 2009-Jun 30, 2014
- Exemption from import
duties for machineries
Jan 24, 2001-Jan 24, 2003

Company name
Wacoal Kabinburi
1074/2544
January 24, 2001

Pattaya Kabinburi
1649 (1) /2544
October 11, 2001

Jun 1, 2001-May 31, 2009

Jan 1, 2003-Dec 31, 2010

Jun 1, 2009-May 31, 2014

Jan 1, 2011-Dec 31, 2015

Jan 24, 2001-Jan 24, 2003 Oct 24, 2001-Oct 11, 2004

The above three companies thus have to comply with the terms and conditions as stipulated in the
promotional certificates.

28. REVENUE REPORTING OF A PROMOTED INDUSTRY
Based on the Announcement of the Board of the Investment No. Por 14/2541 (1998) dated December
30, 1998 regarding revenue reporting of a promoted industry, the Company is required to report revenue from
local sales and export sales separately and separately report between the promoted and non-promoted business.
The required information for the years ended December 31, are as follows:
CONSOLIDATED						
		
2009			
2008
Promoted Non-Promoted
Total
Promoted Non-Promoted
Business
Business		
Business
Business
Income
Income from export sales
837,228,181 837,228,181
916,147,948
Income from local sales
541,229 2,458,312,243 2,458,853,472 19,755,522 2,543,551,629
Total income from sales
541,229 3,295,540,424 3,296,081,653 19,755,522 3,459,699,577
Gain on exchange rate
6,361,482
6,361,482
2,583,146
Dividend received
47,155,895
47,155,895
59,827,242
Other income 		
92,219
102,696,766 102,788,985 119,953 168,105,401
Total income
633,448 3,451,754,567 3,452,388,015 19,875,475 3,690,215,366

UNIT : BAHT
Total
916,147,948
2,563,307,151
3,479,455,099
2,583,146
59,827,242
168,225,354
3,710,090,841
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17,500
17,500
-

1,153
1,153
-

14,676,111
6,690,300
76,493,277
97,859,688
49,657,331

These financial statements have been approved for issue by the Audit Committee on February 15, 2010.

31.
APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
	

According to the Royal Decree No.475 B.E.2551 issued under the Revenue Code regarding the corporate income tax rate deduction effective on
August 7, 2008, the corporate income tax for listed companies in the Stock Exchange of Thailand has been reduced from 30% to 25% of net profit which
does not exceed Baht 300 million. This will remain in effect for three consecutive accounting periods beginning on or after January 1, 2008. Therefore, the
Company has used a tax rate of 25% for the corporate income tax calculation for the years ended December 31, 2009 and 2008 to conform to such tax rate change.
	
The consolidated and separate statements of income for the years ended December 31, 2009 and 2008 present corporate income tax to be paid in
lower rate than the Revenue Code’s rate because of the Company’s certain revenues which are exempt from income tax.

30.
CORPORATE INCOME TAX
	

3,670
3,670
21,209

5,000
5,000
-

800
1,500,000
2,624,290
4,125,090
44,590

As at December 31, 2008
Cash and cash equivalent
Current investments
Trade accounts receivable
30-120
					
Trade accounts payable
30
37,601,490
84,863,123
122,464,613
92,187,913

1,071,975
6,380,550
37,481,093
44,933,618
42,177,578

5,000
5,000
-

3,605
932,705
936,310
355,142

THB

LKR

		
Term of				CONSOLIDATED AND SEPARATE
Description
Receipt/				
AMOUNT
		
Payment
		
Days
USD
YEN
HKD
EURO
IDR
CNY
As at December 31, 2009
Cash and cash equivalent
10,087
1,817,884
450
355
13,860
Current investments
1,500,000
Trade accounts receivable
30-120
483,304
20,993,273
3,281,436
					
493,391
22,811,157
4,781,886
355
13,860
Trade accounts payable
30
470,432
68,554,864
36,554
24,665
-

The Company and subsidiaries have adopted a policy to cover foreign exchange exposure of assets and liabilities in foreign currencies whereby the
Company and subsidiaries will deposit money received from sales in foreign currencies into banks for payment of expenses and creditors in foreign currencies.
		
Significant assets and liabilities of the Company and subsidiaries in foreign currencies are as follows:

29.
RISK MANAGEMENT POLICIES FOR ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES
	

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
1. Analysis of performance results for 2009 as compared to 2008
Overall performances for the past year
Based upon the consolidated financial statements of Thai Wacoal Public Company Limited for 2009, the
management concluded that its financial standings and performances could still be regarded as favorable
considering the prevailing adverse economic situation, well reflecting its sound financial standings and consistent
growth in its total assets. For the entire 2009, the company’s sales turnover and net profits declined by 5.27%
and 19.72% respectively, while its total assets increased by 2.06%.
Major factors contributing to above results could be largely summarized as follows:
Sales turnover
For 2009, the company could achieve total sales of Baht 3,296.08 million, representing a 5.27% or Baht
183.37 million decline from Baht 3,479.46 million recorded a year earlier. Said lower sales revenue was due to
domestic and export sales decline of 4.74% and 8.60% respectively, as the result of prevailing global economic
and financial crisis, seriously affecting purchasing potentials of the consumers as a whole.
Sale turnover
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

3,347

3,485

3,385

3,592

3,580

3,634

2000

2001

2002

2003

2004

2005

MB
3,871

2006

3,387

3,479

3,296

2007

2008

2009

Other income
For 2009, the company posted other income of Baht 109.15 million, classified into interest income of
Baht 52.13 million, and rental income of 22.51 million, representing a 36.10% or Baht 61.66 million decline from
the preceding year. Said decline was partly due to the absence of profit gained from land sales in 2009, which in
2008 had contributed to the profit of Baht 63.90 million for the company.
Cost of sales
For 2009, the company’s cost of sales stood at 74.11% of total sales turnover, as compared to earlier
73.35% recorded in 2008, representing a 0.76% increase from the year earlier.
Selling expenses
For 2009, the company posted selling expenses of Baht 46.92 million, as compared to Baht 48.23
million recorded a year earlier, representing a decline of 2.72%, as the result of lower royalty payment due to
lower sales.
Administrative expenses
For 2009, the company posted administrative expenses of 13.93% of sales turnover, as compared to
14.30% recorded a year earlier, representing a decline of 0.37%, as the result of lower provisioning for loss from
goods returned of Baht 20 million, and the decline in the loss on devaluation of inventory according to lower cost
or lower market value of Baht 23.81 million compared to the previous year respectively.
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Net profits
For 2009, the company registered net profits of Baht 355.23 million, representing a 19.72% decline
from the year earlier, whereas earnings per share stood at Baht 2.96, return on total revenue at 10.29%, return
on equity at 7.58%, and return on assets at 6.80% respectively. Said lower net profits could be attributed to lower
operating profits from declining sales, as well as the absence of profit from land sales which had contributed to
the profit of Baht 63.90 million in 2008.
The company’s profit quality could be considered favorable, with the company posting cash flow from
operating activities of Baht 480.77 million, due to sales income and payment collections mostly achieved according
to due dates.
Earnings per share
Baht
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2.79

2.62

3.24

3.10

3.10

3.29

2003

2004

2005

2006

2.62

2000 * 2001 * 2002 *

3.69
2.96

2.93

2007

2008

2009

Remark * According to the change of par value from Baht 10 to Baht 1 in 2003, the per share ratios in the year
			
2000 - 2002 have been adjusted for comparison purpose.

Dividend payments to the shareholders
The company has continuously adopted dividend payments policy at the rate of Baht 0.25 per share so
far, while also taking into consideration the company’s performance results and the prevailing economic situation.
The company has continuously paid out dividend payments to the shareholders for 36 consecutive years from
1974 until the present.
For 2009, the company could achieve total net profits of Baht 355.23 million and earnings per share of
Baht 2.96. Accordingly, the Board of Directors resolved at its meeting no.5/2009 on March 3, 2010, to propose to
the shareholders’ general meeting to approve dividend payments for 2009 at the rate of Baht 1.50 per share the
same as the previous year, for total amount of Baht 180 million, and representing the payout ratio of 50.67%.
Said dividend payments date has been set for May 21, 2010.
Dividends per share

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.70

0.80

1.10

1.10

2003

2004

2005

1.30

1.30

2006

2007

1.50

1.50

2008

2009 **

0.90

2000 * 2001 * 2002 *

Remark *
			
		
**
			

1.10

Baht

According to the change of par value from Baht 10 to Baht 1 in 2003, the per share ratios in the year
2000 - 2002 have been adjusted for comparison purpose.
The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 1.50 per share, for further
proposal to the shareholders’ general meeting for approval, on April 26, 2010.
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2. Financial Standings

As of December 31, 2009, the company posted total assets of Baht 5,279.87 million, representing a
2.06% or Baht 106.48 million increase over the year earlier, as the result of the decline in current assets of Baht
337.31 million, and the increase in non-current assets of Baht 443.81 million respectively. The company posted
the ratio of each asset item as compared to total assets as follows : cash and cash equivalents of 4.42%, current
investments of 21.98%, trade account receivables of 8.58%, inventories of 14.41%, long-term investments of
30.04%, and property, plant, equipments-net of 14.88%, and other items 5.69% respectively.
Current assets
At end-2009, the company posted total current assets of Baht 2,780.54 million, representing a Baht
337.32 million decline from a year earlier, largely due to the decline in short-term loans of Baht 214.55 million,
the decline in trade account receivables of Baht 49.37 million, and the decline in inventories of Baht 62.67 million
respectively.
Non-current assets
Non-current assets posted higher value, due to the presence of long-term deposits with financial
institutions of Baht 35 million, long-term investments of Baht 339.97 million, and property, plant, equipments-net
of Baht 70.42 million respectively.
Cash and cash equivalents
At end-2009, the company recorded total cash and cash equivalents of Baht 233.21 million, compared to
Baht 207.81 million recorded a year earlier, as the result of the company’s cash reserve having been kept as
working capital for company operations.
Trade Account receivables
At end-2009, the company posted total trade account receivables of Baht 453.04 million, representing a
49.37 million decline from a year earlier, which could be classified as follows: undue account receivables of Baht
427.42 million, representing 94.34% of the total account receivables, less than 3 months’ overdue account
receivables of Baht 18.65 million, representing 4.12% of the total account receivables, largely due to the
customers having different payment periods from the company, and beyond 3 month’s overdue account
receivables of Baht 6.97 million, representing 1.54% of total trade account receivables respectively.
Short-term loans
At end-2009, the company posted total short-term loans of Baht 144.60 million, representing a Baht
214.55 million decline from the year earlier, as the result of the company having partly received loan repayments
which were then invested in debentures and bonds considered as long-term investments in the non-current
assets category.
Inventories
At end-2009, the company posted total inventories of Baht 760.89 million, representing a Baht 62.67
million decline from the year earlier. Said improvement could be attributed to the company’s more effective
management practices better maintaining the levels of inventories for raw materials, work-in-process, and finished
products, at the optimum levels.
Property, plant and equipments
At end-2009, the company possessed property, plant and equipments-net amounting to total value of
Baht 785.89 million, representing a Baht 70.42 million increase from the year earlier. Said results were due to
depreciation application of Baht 75.22 million, the purchase of land and buildings for company use and the
purchase of equipments and computers of Baht 146.77 million, together with the income from sales of unutilized
old equipments, computers, and other assets of total Baht 1.13 million.
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Total Liabilities
At end-2009, the company posted total liabilities of Baht 502.54 million, representing a 13.23% or Baht
76.62 million decline from the year earlier, as the result of less account payables of Baht 33.83 million and the
decline in other accrued expenses of Baht 42.79 million respectively.
Shareholders’ quity
At end-2009, the company recorded total shareholders’ equity of Baht 4,777.34 million, representing a
3.99% or Baht 183.12 million increase from the year earlier. Said results were due to the achievement of net
profits of Baht 355.23 million, the increase in unrealized gain on the change in value of available-for-sale
securities of Baht 7.89 million, and its dividend payments to the shareholders for 2008 for total amount Baht 180
million, altogether resulting in the company eventually posting book value at end 2009 of Baht 39.81 per share,
representing a Baht 1.52 gain over the previous Baht 38.29 recorded a year earlier.
Book value per share

Baht

50
40
28.73

30
18.39

20

21.19

31.58

36.39

38.29

39.81

33.61

35.60
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2008

2009

23.68

10
0
2000 * 2001 * 2002 *

2003

2004

Remark * According to the change of par value from Baht 10 to Baht 1 in 2003, the per share ratios in the year
			 2000 - 2002 have been adjusted for comparison purpose.

3. Quality of assets
Long-term investments
The company registered long-term investments total of Baht 1,586.13 million, classified into investment in
related companies of Baht 880.39 million, investment in other companies of Baht 378.24 million, and investment in
debt securities of Baht 327.50 million respectively.
The company followed accounting standard practices no.40 pertaining to the accounting for investment in
debt and equity securities, which posted unrealized gain for the change in shareholders’ equity of Baht 549.62
million. Said investment represented sound assets quality, supported by favorable dividend returns higher than
normal fixed deposit rates. However, unrealized gains on the changes in value of available-for-sale securities in
2009 increased from the preceding year by Baht 7.89 million, as the result of the changes in securities value in
accordance with the company’s performance results and the prevailing economic situations.
Furthermore, the company also followed accounting practices set forth in the accounting standard no.36
regarding the impairment of assets for the investment in companies not being listed on the SET, resulting in the
company posting loss from the impairment of investment of Baht 9.71 million in 2009. Nevertheless, such
investment still posted overall book value higher than the company’s investment cost, while its dividend yield was
also higher than fixed deposit rate benefits.
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Property, plant and equipments
The company possessed property, plant and equipments having market value higher than the value
presented in the financial statements which displayed cost less accumulated depreciation. As for equipments,
most were modern equipments with good production efficiency procured as replacement for older ones, and
received proper maintenance regularly.

4. Liquidity status
Cash flow
For 2009, the company recorded net cash and cash equivalents of Baht 233.21 million, representing a
Baht 25.40 million increase from the year earlier, as the result of the company’s cash management policy seeking
to ensure sufficient working capital for company operations.
The company posted net cash generated by operating activities of Baht 480.77 million, representing an
increase of Baht 97.74 million from the preceding year, mostly as the result of lower account receivables and
inventories.
The company posted net cash used in investment activities of Baht 272.39 million, largely classified into
investment in debt securities of Baht 297.51 million, investment in fixed assets of Baht 147.04 million, and
investment in available-for-sale securities and general investments of Baht 117.22 million respectively. Whereas
the cash receivables from investment could be classified as cash dividend received of Baht 47.16 million, and the
repayment received from short-term investments of Baht 303.55 million respectively.
The company utilized Baht 180.05 million in net cash for financial activities during the past year, as
dividend payments to the shareholders.
Liquidity adequacy
The company could enjoy continuous favorable performances and sound liquidity standing so far, as
reflected in its current ratio of 5.53 recorded in 2009 compared to 5.38 a year earlier, whereas its quick ratio in
2009 stood at 3.67 compared to 3.21 recorded a year earlier. The company posted cash and cash equivalents
well sufficient to carry out dividend payments and future investments. Furthermore, its liabilities were caused by
such business activities as trade account payables and accrued expenses, resulting in its low debt to equity ratio
of 0.11 for 2009 and 0.13 for 2008 respectively, well reflecting sound and sufficient adequacy of the company’s
liquidity.
Funding source
The funding source for the company’s operations and investments came from its capital and accumulated
profits, without any debts carrying interest burdens. The company’s liabilities as shown in the financial statements
mostly were trade account payables and accrued expenses. According to the financial statements at end 2009,
the company posted total liabilities of Baht 502.54 million and shareholders’ equity of Baht 4,777.34 million
respectively.
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5. Financial ratios as compared between 2009, 2008, and 2007
		

Unit

2009

2008

2007

Liquidity Ratio
1. Current Ratio
2. Quick Ratio
3. Receivable Turnover
4. Collection Period
5. Inventory Turnover
6. Inventory Turnover Period
7. Account Payable Turnover
8. Payment Period
9. Cash Cycle

times
times
times
day
times
day
times
day
day

5.53
3.67
6.90
52.17
5.29
68.05
8.83
40.77
79.46

5.38
3.21
6.75
53.33
5.44
66.18
8.24
43.69
75.82

4.63
2.98
6.08
59.21
6.08
59.21
7.48
48.13
70.29

Profitability Ratio
1. Gross Profit Margin
2. Net Profit Margin
3. Return on Equity

%
%
%

25.89
10.29
7.58

26.65
11.93
9.88

24.70
9.88
8.14

Efficiency Ratio
1. Return on Assets
2. Assets Turnover

%
times

6.80
0.66

8.76
0.73

7.15
0.72

Financial Policy Ratio
1. Debt to Equity Ratio

times

0.11

0.13

0.13

2009
216 AnnualReport
Thai Wacoal Public Company Limited

SHAREHOLDING STRUCTURE
10 Major shareholders (As of December 31, 2009)
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name		
Wacoal Corporation 			
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited		
Saha Pathanapibul Public Company Limited		
I.C.C. International Public Company Limited		
I.D.F. Company Limited			
Mr. Weerapat Punsakudomsin		
Bangkok Bank Public Company Limited		
Sariraporn Company Limited			
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositor		
Bangkok Life Assurance Public Company Limited		

			
			

Total 10 Major Shareholders		
Total Shareholders		

No. of shares

%

40,331,250
25,512,500
9,084,750
5,724,520
4,492,000
3,907,800
2,769,400
1,990,850
1,910,000
1,684,900

33.61
21.26
7.57
4.77
3.74
3.26
2.31
1.66
1.59
1.40

97,407,970
120,000,000

81.17
100.00

Note : Investors can review the latest shareholding information via company website at http://www.wacoal.co.th, prior to
the shareholders’ meeting no.41

Shareholding distribution classified according to the nature of shareholding party
		

Type of Shareholders

Legal entity
Thai nationality		
Foreign nationality		
		
Total legal entity
Ordinary person
Thai nationality		
Foreign nationality		
		
Total ordinary person
		
Total

Number

No. of shares

%

40
6
46

58,970,020
42,434,750
101,404,770

49.14
35.36
84.50

766
5
771
817

18,148,710
446,520
18,595,230
120,000,000

15.13
0.37
15.50
100.00
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Dividend payment policy
The company : In principle has set the policy to effect dividend payment at the rate of Baht 0.25 per
share (25% of par value). However, final rate depends on its performance results and the prevailing economic
situation.
Whereas the company based its dividend payment allocation on its net profits and retained profits,
calculated from the net profits appearing in the separate financial statements recorded on cost method basis (as
against previous equity method basis), whose details are as follows:
		

Thai Wacoal Plc.

Dividends per share (Baht)
		
Payout Ratio (%) (Consolidated)		
Payout Ratio (%) (Separate)		

2009*

2008

2007

1.50
50.67
46.25

1.50
40.68
38.85

1.30
44.37
41.02

Note : *		The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 1.50 per share, for further proposal to the shareholders’
		general meeting no.41 for approval, on April 26, 2010.

Subsidiaries : The company has set the policy for subsidiary companies to effect dividend payments,
from outstanding cash surplus exceeding their normal operational requirements, or from surplus exceeding their
business expansion requirements.
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Auditor,s remuneration
Audit fees

In accordance with the resolution by the shareholders’ meeting, the company and its subsidiaries made
remuneration payments as audit fees to Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited, where the
auditors were attached to, according to the details as follows:
Unit : Baht

		

Audit remuneration

Thai Wacoal Plc.		
4 Subsidiary companies
		
Total		

2009

2008

1,795,000
2,195,000
3,990,000

1,795,000
2,195,000
3,990,000

Non-audit fees

During 2009, the company and its subsidiaries did not make other remuneration payment for other
services, either to the auditors of the company and its subsidiary companies, the audit office where the auditors
were attached to, or other parties or businesses relating to the auditors or the audit office where the auditors
were attached to.
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INTER-TRANSACTION
Information disclosure for inter-transactions

During 2009, the company and its subsidiaries entered into inter-transactions with the parties with
possible conflict of interests, according to the details as follows:
1. Normal business transactions, normal business support transactions, rental or lease
transactions of immovable property (not more than 3 years), and the transactions relating to assets and
services
Unit : Thousand Baht
Company name
			
			

Relationship Shareholding Percentage
Significant item
Shareholding Shareholding		
by TW
in TW

Inter-transaction
Value

1. Wacoal Corporation Group
A
33.61 - Purchase of products/ raw materials 268,543.90
							 - Sale of products/ raw materials
826,099.95
							 - Royalty fee expenses
37,688.45
2. Saha Pathana
A
0.37
21.26 - Royalty fee expenses
		 Inter-Holding Plc.				 - Consultancy fee expenses
							 - Utility charges expenses

578.69
1,200.00
5,134.70

3. I.C.C. International Plc.
B
3.71
4.77
							
							
							
							

-

Sale of products/ raw materials
2,047,496.56
Hire of work income
1,704.00
Royalty fee expenses
403.68
Inventory management income
1,504.29
Immovable property rental income
940.47

4. Grand Star Industry Co., Ltd. B
17.80
1.15
							

- Purchase of products/ raw materials 189,076.43
- Sale of products/ raw materials
14,307.20

5. Wien Co., Ltd.
B
17.90
0.92 							 							 								

Sale of products/ raw materials
Immovable property rental income
Information technology system
services income

196,984.28
2,697.88
4,740.00

6. Pattaya Manufacturing Co., Ltd. B
14.67
0.13 							 							 							 							 								

Sale of products/ raw materials
Hire of work expenses
Immovable property rental income
Movable property rental income
Information technology system
services income

21,152.64
25,058.57
3,960.00
495.00
1,342.38

7. SSDC (Tigertex) Co., Ltd.
B
18.72
							

- Purchase of products/ raw materials
- Hire of work expenses

1,640.89
1,709.55

8. International Commercial
B
18.00
		 Coordination (Hongkong) Ltd.				

- Purchase of products/ raw materials
- Sale of products/ raw materials

9,286.56
8,611.88
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Unit : Thousand Baht
Company name
			
			

Relationship Shareholding Percentage
Significant item
Shareholding Shareholding		
by TW
in TW

Inter-transaction
Value

9. Textile Prestige Plc.
B
16.91
							

- Purchase of products/ raw materials 320,405.98
- Sale of products/ raw materials
1,240.12

10. Raja Uchino Co., Ltd.

B

4.47

-

- Purchase of products/ raw materials

991.13

11. Thanulux Plc.

B

-

1.39

- Consultancy fee expenses

600.00

12. Thai Itokin Co., Ltd.

B

-

-

- Hire of work expenses

11,864.22

13. Lion Corporation (Thailand) Ltd. B
							

- Utility charges income
- Immovable property rental income

14. Thai Gunze Co., Ltd.
B
							

- Purchase of products/ raw materials 9,474.30
- Hire of work income
16,231.64

15. S & J International
B
		 Enterprises Plc.				
							

- Purchase of products/ raw materials
- Utility charges income
- Immovable property rental income

2,652.46
166.88
1,008.12

16. Dome Composites (Thailand) B
10.34
		 Co., Ltd.				

- Utility charges income
- Immovable property rental income

42.00
2,743.20

17. Janome (Thailand) Co., Ltd.
B
7.73
							

- Utility charges income
- Immovable property rental income

33.63
1,693.44

18. Thai Naxis Co., Ltd.

- Purchase of products/ raw materials 10,094.89

B

16.46

-

19. S.T.G.C. Co., Ltd.
B
13.00
								
							 							 -

Products and materials research &
development expenses
Utility charges income
Immovable property rental income

31.06	
1,337.69

1,200.00
93.60
36.00

20. Thai Takeda Lace Co., Ltd.

B

-

-

- Purchase of products/ raw materials 45,831.08

21. PTK Multi Services Co., Ltd.

B

-

-

- Security fee expenses

3,238.16

22. Thaisecom Pitakkij Co., Ltd.

B

-

-

- Security fee expenses

3,657.00

23. Erawan Textile Co., Ltd.

B

15.18

-

- Purchase of products/ raw materials 11,107.45

24. Kabin Patthanakij Co., Ltd.

B

-

-

- Sale of products/ raw materials

22,683.55

A = The company’s major shareholders
B = The company’s major shareholder
			 with over 10% shareholding

Relationship Nature
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Pricing Policy The company jointly decides with the distributor company to set retail selling price, by

considering product design, complexity level of production process, sales forecast, sales volume, and production cost.
After deciding on retail selling price (the same price applicable nationwide), the company consequently decides on
wholesale price applicable to the distributor, whereby profit sharing rate generated from retail sales shall depend on the
relative cost for each product model.

Remuneration Policy According to normal business conditions, the same as for other parties or businesses

not related to the company.

Item
- Inventory management fee
:
- Utility charges
:
				
- Movable property rental fee
:
- Immovable property rental fee :
				
- Information technology system
		 services fee
:
				
- Research & Development fee :
- Business consultancy fee
:
- Security fee
:
				

Remuneration Policy
Fee depending on the volume of transported products
According to the rates announced by Saha Group Industrial Park,
based on actual units or volume used
Fee depending on the condition and duration of such property in use
Fee depending on the location, surrounding, building condition, and
utilization purpose for said assets
Fee depending on the number of hardware, software, and man-day
in services
Fee depending on the complexity level of such services
Fee depending on the complexity level of such services
Fee depending on the number of security personnel for each shift,
together with the security system

2. Transaction in providing or receiving financial assistance
Company name
		
		

Loan Extension
Balance
Additions
Settlements
As of Dec. 31, 08			

1. Thai Naxis Co., Ltd.
9,000.00
2. Thai Itokin Co., Ltd.
10,000.00
3. SSDC (Tigertex) Co., Ltd. 50,000.00
4. Erawan Textile Co., Ltd.
255,150.00
5. International Commercial
		 Coordination (Hongkong) Ltd.	
			
Total
324,150.00

9,000.00 (18,000.00)
80,000.00 (255,150.00)
-

Unit : Thousand Baht

Guarantee
Balance
Interest
Balance
As of Dec. 31, 09 Rate As of Dec. 31, 09

10,000.00
50,000.00
80,000.00
-

4.50%
2.75%
3.25%
-

6,380.55

89,000.00 (273,150.00) 140,000.00		 6,380.55

Loan facilities provision The company and its subsidiaries provided short-term loan to related
parties for total amount of Baht 140 million as of December 31, 2009 (Please refer to supplementary note to
financial statements no.6), under such policy setting interest rate not lower than the rate of fixed deposit plus the
increment specified by the company and the specified business tax rate.
The company and its subsidiaries did not provide long-term loan to related parties as of December 31,
2009.
Financial guarantees provision As of December 31, 2009, the company and its subsidiaries posted
outstanding financial guarantee provisions to related parties and other companies for total amount of Baht 6.38
million. (Please refer to supplementary note to financial statement no.25)
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The necessity and rationale for transactions carried out with parties with possible
conflict of interests

To be able to sustain the company’s operations under the prevailing severe competitive situation, the
company needed to secure the support of its business partners and business alliance network from upstream to
downstream industries, to further contribute to its competitiveness and business potentials, leading to its further
development and sustainable growth in the future.
In spite of its business partners and business alliance members being parties with possible conflict of
interests, nevertheless, in consideration of the best interests benefits for the company and the shareholders, The
Board of Directors might find it reasonable and necessary to enter into agreement or transaction with said parties.
In such case, the transaction price would be based on normal business practice, without harboring any intention
to engage in unjust transfer of company asset or interest to such parties with possible conflict of interests.

Opinions regarding inter-transactions by The Audit Committee

The Audit Committee concluded not to have any different opinions regarding inter-transactions in 2009,
from those resolutions adopted by The Board of Directors’ meeting.

Policy and trend for future inter-transaction

The Board of Directors duly recognized their responsibilities as the directors of public company incarrying
out their duties toward the shareholders, employees, and all stakeholders, in accordance with good corporate
governance practices. Accordingly, those inter-transactions likely to take place in the future, would represent
normal business transactions, with the disclosure of information duly carried out in accordance with The
Notification of The Capital Market Supervisory Board, regarding “rules on connected transactions”.
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PERSONAL INFORMATION OF COMPANY DIRECTORS AND
MANAGEMENT MEMBERS
Name / Position
Age
			

Highest Educational
Level

Shareholding
Working Experience
Level*		

Training
by IOD

1. Mr. Boonsithi Chokwatana
72 Honorary Degree
1.09% - Chairman : 			
- DAP 3/2003
Advising Director			 Doctor of Business Administration 				 Saha Pathanapibul Plc.			
- DCP 68/2005
					 Burapha University				 Thanulux Plc.
					 Thammasat University		
- Vice Chairman :
					 National Institute of Development				 I.C.C. International Plc.
					 Administration		
- Advising Director :
				 University of the Thai Chamber of 				 Textile Prestige Plc.
					 Commerce		
- Director :
											 Saha Pathana Inter-Holding Plc.
				 Doctor of Engineering
				 Khonkaen University			 Companies holding directorship :
											 Listed Company
8 companies
				 Doctor of Law				 Non-listed Company
36 companies
					 Waseda University, Japan
			
2. Mr. Yoshikata Tsukamoto
61 Bachelor Degree
-%
- Representative Director :		
Advising Director		 Faculty : Education				 Wacoal Holdings Corp.
			 Major : Industrial Education		
- Representative Director &
			 Institute : Ashiya University, Japan			 President Corporate Officer :
											 Wacoal Corp.
									
- Chairman :
									 Wacoal America, Inc.
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
3 companies
											 Non-listed Company
11 companies
			
3. Mr. Manu Leelanuwatana
64 Bachelor Degree
0.67% - Chairman : 			
- DAP 3/2003
Chairman of The Board of 		 Faculty : Engineering 				 Textile Prestige Plc.			
- DCP 68/2005
Directors and 		 Major : Mechanical Engineering 				 Grand Star Industry Co., Ltd.
Chairman of		 Institute : Chiba University, Japan				 Thai Naxis Co., Ltd.
The Executive Board										 Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
									
- Vice Chairman :
											 Thanulux Plc.
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
6 companies
											 Non-listed Company
31 companies
			
4. Mr. Tadashi Yamamoto
57 Bachelor Degree
-%
- Director & Senior Managing
Vice Chairman of		 Faculty : Economics			 Corporate Officer :
The Board of Directors		 Major : Economics				 Wacoal Corp.
			 Institute : Doshisha University, Japan		
- Director :
											 Wacoal Holdings Corp.
											 Wacoal America, Inc.
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
2 companies
											 Non-listed Company
16 companies
			
5. Miss Sirikul Dhanasarnsilp
62 Master Degree
0.64% - Chairman : 			
- Board and
Vice Chairman of The Board of 		 Faculty : Commerce and Accountancy				 SR.W. Garment Co., Ltd.				 CEO
Directors and 		 Major : Business Administration				 Pattaya Kabinburi Co., Ltd. 				 Assessment
Vice Chairman of		 Institute : Thammasat University				 Pattaya Lamphun Co., Ltd. 				 2/2003
The Executive Board								
- Managing Director :			
- DAP 3/2003
											 Pattaya Manufacturing Co., Ltd.		
- DCP 68/2005
									
- Director :
											 Textile Prestige Plc.
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
2 companies
											 Non-listed Company
18 companies
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Name / Position
Age
			

Highest Educational
Level

Shareholding
Working Experience
Level*		

Training
by IOD

6. Mr. Boondee Amnuayskul
54 Bachelor Degree
0.03% - Managing Director :			
- DAP 3/2003
		Director 		 Faculty : Engineering 				 Wacoal Lamphun Co., Ltd.			
- UFS 2/2006
		Managing Director and		 Major : Industrial Engineering 				 Wacoal Kabinburi Co., Ltd.			
- FND 31/2006
		Manager of Production Division		 Institute : Khonkaen University				 SR.W. Garment Co., Ltd.			
- RE DCP
												 Pattaya Kabinburi Co., Ltd. 				 1/2008
										
- Director :
												 Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
												 Sunrise Garment Co., Ltd.
			
											 Companies holding directorship :
												 Listed Company
1 company
												 Non-listed Company
6 companies
			
7. Mr. Akihisa Nakano
50 Bachelor Degree
-%
- Director : 		
		Director 		 Faculty : Jurisprudence				 Textile Prestige Plc.
		Deputy Managing Director and		 Major : Jurisprudence				 SR.W. Garment Co., Ltd.
		Manager of Oversea Business		 Institute : Nanzan University, Japan				 Wacoal Lamphun Co., Ltd.
												 Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
												 Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
			
											 Companies holding directorship :
												 Listed Company
2 companies
												 Non-listed Company
7 companies
			
8. Amnuay Bumroongwongtong 59 Vocational Education Certificate
0.40% - Chairman :			
- DAP 3/2003
		Director and		 Institute : Siam Business School				 Wacoal Lamphun Co., Ltd.			
- DCP 68/2005
		Executive Director										 Wacoal Kabinburi Co., Ltd.			
- RE DCP
												 Sunrise Garment Co., Ltd.				 1/2008
										
- Vice Chairman :
												 Grand Star Industry Co., Ltd.
										
- Director :
												 SR.W. Garment Co., Ltd.
			
											 Companies holding directorship :
												 Listed Company
1 company
												 Non-listed Company
19 companies
			
9. Mr. Manus Ongsaranakom
56 Bachelor Degree
0.14% - Assistant Managing Director :			
- DCP 27/2003
		Director 		 Faculty : Accounting 				 SR.W. Garment Co., Ltd.
		Executive Director and		 Major : Accounting		
- Director :
		Manager of Central Administration
Institute : University of the Thai				 Wacoal Lamphun Co., Ltd.
								 Chamber of Commerce				 Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
												 Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
												 Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
			
											 Companies holding directorship :
												 Listed Company
1 company
												 Non-listed Company
21 companies
				
10. Mr. Thamarat Chokwatana
40 Bachelor Degree
0.06% - Director : 			
- DAP 3/2003
		Director		 Faculty : Arts 				 I.C.C. International Plc.			
- DCP 68/2005
				 Major : Business English 				 Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
				 Minor : Computer				 Wacoal Lamphun Co., Ltd.
				 Institute : Assumption University				 Wacoal Kabinburi Co., Ltd.
												 Pattaya Kabinburi Co., Ltd.
			
											 Companies holding directorship :
												 Listed Company
2 companies
												 Non-listed Company
33 companies
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Name / Position
Age
			

Highest Educational
Level

Shareholding Working Experience
Level*		

11. Mr. Shoichi Suezawa
62 Bachelor Degree
- % - Director & Vice President :		
Director		 Faculty : Economics				 Wacoal Holdings Corp.
			 Major : Economics		
- Director :
			 Institute : Doshisha University, Japan				 Wacoal America, Inc.
											 Wacoal France S.A.
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
2 companies
											 Non-listed Company
9 companies
			
12. Mr. Hironobu Yasuhara
58 Bachelor Degree
- % - Director & Senior Managing
Director		 Faculty : Economics			 Corporate officer :
			 Major : Commercial Science				 Wacoal Corp.
			 Institute : Doshisha University, Japan 		
- Director :
											 Vietnam Wacoal Corp.
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
1 company
											 Non-listed Company
5 companies

Training
by IOD
-

-

13. Mrs. Oradee Rungruangroj
59 Master Degree
- % - Independent Director and 			
- DCP 5/2001
Independent Director and		 Faculty : Economics			 Chairman of The Audit Committee : - Effective Audit
Chairman of The Audit committee		 Major : Fiscal 				 O.C.C. Plc. 				Committee
			 Minor : International Trade 								1/2001
			 Institute : California State University, 							
- RCC 1/2006
							 Long Beach, USA							
- CDC 3/2008
														
- RE DCP 1/2008
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
2 companies
											 Non-listed Company
- company
			
14. Mr. Thanavat Pugavanaja
64 Bachelor Degree
0.18% - Independent Director and 			
- DAP 38/2005
Independent Director and		 Faculty : Engineering			 The Audit Committee Member :
- ACP 8/2005
The Audit Committee Member		 Major : Radio Engineering				 Textile Prestige Plc. 			
- DCP 79/2006
			 Institute : University of Electro-							
- QFR 1/2006
							 Communications, Japan
			 		 					 Companies holding directorship :
											 Listed Company
2 companies
											 Non-listed Company
- company
			
15. Mr. Nares Kesaprakorn
50 Master Degree
- % - The Audit Committee Member :
- DAP 52/2006
Independent Director and		 Faculty : School of Law				 The Thai Chamber of Commerce
- DCP 77/2006
The Audit Committee Member		 Major : Securities Regulation					 and Board of Trade of Thailand - ACP 12/2006
			 Institute : University of Georgia, USA		
- Independent Director and 			
- UFS 1/2006
										 The Audit Committee Member :
- FND 28/2006
											 Thanulux Plc. 			
- MIR
2/2008
									
- Associate Professor :			
- CDC 5/2009
											 School of Law, Bangkok University
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
2 companies
										 Non-listed Company
1 company
			
16. Mr. Suvit Wongcharoenvutporn 58 Higher Education Certificate
0.05% - Managing Director :			
- DAP 3/2003
Executive Director and		 Major : Industrial Technology				 Royal Garment Co., Ltd.
Manager of Junior Fashion 		 Institute : Rajamangala University of				 International Commercial
Business Division						 Technology Krungthep				 Coordination (Hong Kong) Limited
							 Bangkok Technical Campus		
- Director :
											 SR.W. Garment Co., Ltd.
			
										 Companies holding directorship :
											 Listed Company
- company
											 Non-listed Company
6 companies
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Name / Position
Age
			

Highest Educational
Level

Shareholding Working Experience
Level*		

Training
by IOD

17. Mrs. Nonglaks Techaboonanek
55 Bachelor Degree
- % - Chairman :			
- DAP 42/2005
Executive Director		 Faculty : Communication Arts 				 SRP Advertising Co., Ltd.
			 Major : Mass Communications 		 - Managing Director :
			 Minor : Public Relations 				 Mit Pathana Home Shopping Co., Ltd.
			 Institute : Chulalongkorn University		 - Director :
									 S.T.G.C. Co., Ltd.
			 Faculty : Business Administration				 Belle Maison (Thailand) Co., Ltd.
			 Major : Marketing 		 - Executive Director & Vice President :
			 Institute : Ramkhamhaeng University				 I.C.C. International Plc.
			
								 Companies holding directorship :
									 Listed Company
- company
									 Non-listed Company
6 companies
			
18. Miss Natcharinthorn Pongsupachintapa 57 Bachelor Degree
0.04% - Director : 			
- DAP 3/2003
Executive Director and		 Faculty : Political Science 				 Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
Manager of Innerwear Business 		 Major : Political Science 				 Wien Co., Ltd.
Division		 Institute : Ramkhamhaeng University
			 		 			 Companies holding directorship :
									 Listed Company
- company
									 Non-listed Company
3 companies
			
19. Mrs. Siriwan Vilassakdanont
55 Master Degree
0.12% - Managing Director :			
- DAP 3/2003
Executive Director		 Faculty : -				 Wien Co., Ltd.
			 Major : Business Administration 		 - Director :
			 Institute : Sasin Graduate Institute of
		 Far East DDB Plc.
					 Business Administration of				 Pattaya Manufacturing Co., Ltd.
			 Chulalongkorn University				 Pattaya Lamphun Co., Ltd.
			
								 Companies holding directorship :
									 Listed Company
1 company
							
Non-listed Company
9 companies
			
20. Miss Karunee Surai
54 Master Degree
0.004% - Director :			
- Board and
Executive Director		 Faculty : Education				 Royal Garment Co., Ltd.				 CEO
			 Major : Educational and Guidance 				 Sunrise Garment Co., Ltd.
		 Assessment
					 Psychology								 2/2003
			 Institute : Chulalongkorn University			 Companies holding directorship :
									 Listed Company
- company
									 Non-listed Company
2 companies
			
21. Mrs. Onanong Saengpumpong
47 Master Degree
-% - Director : 			
- CSP 9/2005
Executive Director and		 Faculty : Commerce and Accountancy				 Wacoal Lamphun Co., Ltd.			
- EMT 2/2006
Company Secretary		 Major : Accounting 				 Royal Garment Co., Ltd.
			 Institute : Thammasat University				 SRP Advertising Co., Ltd.
			
								 Companies holding directorship :
									 Listed Company
- company
									 Non-listed Company
4 companies
			
22. Dr. Surat Wongrattanapassorn
43 Doctorate Degree
0.008% - Director : 		
Chief Information Officer		 Faculty : Business Administration				 Belle Maison (Thailand) Co., Ltd.
			 Major : Management
			 Minor : Marketing			 Companies holding directorship :
		 Institute : Nova Southeastern
			 Listed Company
- company
				 University, Florida, USA				 Non-listed Company
1 company
									
Note : * Including shareholding by spouse and underaged children
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SHAREHOLDING BY THE DIRECTORS AND THE MANAGEMENT
Name

Position		

			
			

1. Mr. Boonsithi
2. Mr. Yoshikata
3. Mr. Manu
4. Mr. Tadashi
5. Miss Sirikul
6. Mr. Boondee
7. Mr. Akihisa
8. Mr. Amnuay
9. Mr. Manus
10. Mr. Thamarat
11. Mr. Shoichi
12. Mr. Hironobu
13. Mrs. Oradee
14. Mr. Thanavat
15. Mr. Nares
16. Mr. Suvit
17. Mrs. Nonglaks
18. Miss Natcharinthorn
19. Mrs. Siriwan
20. Miss Karunee
21. Mrs. Onanong
22. Dr. Surat
			

Chokwatana
Advising Director
1,307,650
Tsukamoto
Advising Director
Leelanuwatana
Chairman
800,970
Yamamoto
Vice Chairman
Dhanasarnsilp
Vice Chairman
772,840
Amnuayskul
Director
30,050
Nakano
Director
Bumroongwongtong Director
483,860
Ongsaranakom
Director
164,650
Chokwatana
Director
77,000
Suezawa
Director
Yasuhara
Director
Rungruangroj
Independent Director
Pugavanaja
Independent Director
218,920
Kesaprakorn
Independent Director
Wongcharoenvutporn Executive Director
57,400
Techaboonanek
Executive Director
Pongsupachintapa Executive Director
53,290
Vilassakdanont
Executive Director
148,970
Surai
Executive Director
5,000
Saengpumpong
Executive Director
Wongrattanapassorn Chief Information Officer
9,600
Total		
4,130,200

Note : Including shareholding by spouse and underaged children
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As at
Dec. 31, 09

No. of shares
As at
Increase
Dec. 31, 08 (Decrease)

1,307,650
800,970
772,840
30,050
483,860
164,650
77,000
218,920
57,400
53,290
148,220
5,000
9,600
4,129,450

750
750

