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ส่วนของเจ้าของ
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ
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มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชี
กำไรสุทธิ
ราคาตลาด
เงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงิน

CONSOLIDATED
FINANCIAL POSITION AND
OPERATING RESULTS (Million Baht)

Total Assets
Total Liabilities
Equity
Sales
Total Revenues
Gross Profit
Net Profit

2553/2010

2552/2009

5,619
583
5,036
3,306
3,561
810
356

5,280
503
4,777
3,296
3,452
853
355

2551/2008

5,173		
579		
4,594		
3,479		
3,710		
927		
442		

PER SHARE DATA (Baht) 				

Par Value
Book Value
Net Earnings
Market Price
Dividend

1.00
41.97
2.97
44.00
2.00 *

1.00
39.81
2.96
40.00
1.50

1.00		
38.29		
3.69		
33.50		
1.50		

FINANCIAL RATIO 				

ความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

PROFITABILITY RATIO (%)		
Return on Total Revenues
10.01
10.29
Return on Equity
7.26
7.58

สภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

LIQUIDITY RATIO (Times) 		
Current Ratio
4.73
Quick Ratio
3.23
Liquidity of Cash Flow from Operations 0.57

11.93		
9.88		

5.52
3.66
0.89

5.38		
3.21		
0.67

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%) EFFICIENCY RATIO (%)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
Return on Assets
6.54
6.80
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร Return on Fixed Assets
55.66
57.34

8.76		
71.90		

วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

FINANCIAL POLICY RATIO (Times)		
Debt to Equity Ratio
0.12
0.11
0.13		
Interest Coverage Ratio
5,493,663.40 17,046,327.55 3,139,786.42		
Payout Ratio (%)
67.33 *
50.67
40.68		

* ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ให้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลหุ้ น ละ 2 บาท แล้ ว นำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง กำหนดให้ มี ขึ้ น
ในวันที่ 25 เมษายน 2554
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 2 per share, for further proposal to the shareholders’
general meeting for approval, on April 25, 2011.
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ปี 2553 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี รวมถึง
ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 8 ทั้งที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติก็ตาม เช่น ภัยพิบัติน้ำท่วมเกือบ
ทั่วประเทศ สถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ ค่าเงินบาทที่ทำสถิติแข็งค่าสูงสุดในรอบ 13 ปี เมื่อเทียบกับ      
เงินดอลลาร์สหรัฐ ฯลฯ แต่เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นกลับยังประสบปัญหาอยู่มาก
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มียอดขาย 3,305.81
ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 356.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.30 และร้อยละ 0.35 ตามลำดับ ซึ่งจากผลการดำเนิน
งานและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25
เมษายน 2554 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.33 ของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 38
ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบการดำเนินกิจการ 40 ปี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นรักษาแบรนด์ Wacoal ให้เป็นแบรนด์       
ที่อยู่ในใจผู้หญิงไทยตลอดไป ให้สมกับสโลแกน “40 ปีวาโก้ 40 ปีแห่งความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง” (The Way of Expert)
เพราะสินค้าของบริษัทฯ ทำโดยคนไทย เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจสัดส่วนสรีระของสตรีไทย การคิดค้นวิจัย
พัฒนาวัตถุดิบ สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับผู้หญิงไทย ในขณะเดียวกันสินค้า      
ชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ มีความปลอดภัยจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโ ภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
บริษัทฯ จะเพิ่มความเข้มแข็งมั่นคงให้กับองค์กรด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น และรวดเร็วมากขึ้น       
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และ
ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับ    
“ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และในปี 2553 บริษัทฯ ยังได้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการ
อิสระ 2 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน และมีการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ     
คณะกรรมการบริษัท  
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความ      
ไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ จะขอยึดมั่นในการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายตลอดไป

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2553  มีมติแต่งตั้ง
นางอรดี รุง่ เรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนเรศร์ เกษะประกร และ นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามกฎหมายและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย   
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ         
ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง           
มีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญในการปฏิบัติงานดังนี้
1. อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน         
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. พิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เพื่อให้งบการเงิน         
มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี
ว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ          
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข     
แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2554
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าการบริหาร       
ความเสี่ยงและผลการจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
5. พิจารณาและให้ความเห็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลของรายการตามข้อกำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่า การทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน และเป็นไปตามข้อ
กำหนดที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์บัญญัติไว้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดใน
การรับทราบข้อมูล ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบ
ข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ       
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ชุดชั้นในสตรี

iPump

Kiss Me

ชุดเด็ก

ENFANT

Play Girl

FIRST Bra

Campus

Chill & Bloom

Beloved

Secret Love

Galaxy of Diamond

Collagen wear Hot Perfect Shape WACOAL SPORTS AIR Wacoal Gold

SuperSoft

Softara

POP Line

WIENNA

Little Wacoal

ELLE

Trombone

bsc

ST.ANDREWS

melody*

seaquin

WACOAL BLOUSE

5. up

B.fly BUTTERFLY

ชุดชั้นนอกสตรี

Maternity
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ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัทวาโก้          
คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2513 บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีในระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 40 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้ยดึ มัน่ ในการพัฒนาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสม
กับโครงสร้างสรีระเพือ่ สร้างความงาม และความมัน่ ใจให้กบั ผูห้ ญิง จึงอาจกล่าวได้วา่ เป็น “40 ปี แห่งความเข้าใจผูห้ ญิงอย่างลึกซึง้ ”

ทศวรรษที่ 1 ก่อร่างสร้างฐาน (พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522)
ปี 2513 เริ่มการผลิตชุดชั้นใน ด้วยพนักงานจำนวน 24 คน ณ ที่ทำการ ซอยวัดดอกไม้ สาธุประดิษฐ์
ปี 2514 ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
ปี 2515 เริม่ ส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จากนัน้ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชดุ เด็ก และผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ นอกสตรี ตามลำดับ
ปี 2516 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท
ปี 2517 เริ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดเด็กจำหน่ายในประเทศ โดยบริษัทฯ มียอดขายกว่า 51 ล้านบาท และสามารถ
		
ทำกำไรหลักล้าน ด้วยจำนวนพนักงาน 518 คน เป็นครั้งแรก
ปี 2519 ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ที่ตำบลบางโคล่ (อาคาร 3 ปัจจุบัน) เพื่อขยายกำลังการผลิต และเริ่มทำธุรกิจ
		
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรี นอกจากนี้สามารถทำยอดขายได้ 100 ล้านบาทเป็นครั้งแรก
ปี 2521 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อาคาร 2 ปัจจุบัน) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
		
อดีตนายกรัฐมนตรี ซึง่ ในขณะนัน้ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธเี ปิด  
ปี 2522 	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท
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ทศวรรษที่ 1 บริษัทฯ นับว่าเป็นผู้บุกเบิกตลาดชุดชั้นในที่ใช้กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมทั้งทางด้านสินค้าและบริการ
ที่แปลกใหม่ เช่น การจัดให้มีพนักงานขายคอยแนะนำการสวมใส่ชุดชั้นในที่ถูกต้องตามสรีระให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้
ริเริ่มใช้คำเรียกเฉพาะสำหรับพนักงานขายชุดชั้นในว่า “Proportion Consultant” หรือ “PC” จนกลายมาเป็นคำที่นิยมใช้แพร่
หลายในแวดวงชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การนำระบบ Cup, Size เข้ามาใช้
เป็นครั้งแรก การกำหนดราคาชุดชั้นในแบบ Fixed Price และการส่งเสริมการตลาดด้วยการนำภาพยนตร์โฆษณาชุดชั้นในออก
อากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผลให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง

ทศวรรษที่ 2 จากรากฐานสู่ความเป็นหนึ่ง (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)
ปี 2523
		
		
		
		

เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก            มาเป็นรูป         เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 10 ปี
แห่งการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความเจริญก้าวหน้า
ของบริษัทฯ และกำหนดสีประจำบริษัทฯ คือ สีไวน์แดง และสีชมพู นอกจากนี้ได้นำระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ  
รวมทั้งสามารถทำยอดขายเติบโตได้ถึง 200 ล้านบาท

ปี 2524 ริเริ่มโครงการสำรวจสรีระสตรีและเด็กไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐาน
		
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลกำหนดมาตรฐานผลิตสินค้า
		
ที่เหมาะสมกับสรีระของคนไทย ทั้งนี้ได้ดำเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี

ปี 2526 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2527
		
		
		
		

ร่ ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ หลายแห่ ง โดยทำการศึ ก ษา พั ฒ นา วั ต ถุ ดิ บ แปลกใหม่ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ทั ด เที ย มกั บ ต่ า งประเทศ จนสามารถทดแทนการนำเข้ า ได้ ม ากกว่ า 90% พร้ อ มทั้ ง จั ด ทำ “โครงการ
Wacoal Computer Service” บริ ก ารวั ด สั ด ส่ ว นแก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมั ย
เพื่อให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสมกับสรีระ และขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
โดยก่อตั้ง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี

ปี 2528 จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าโซโก สี่แยกราชประสงค์ เพื่อบริการสั่งตัด
		
ชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลและผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
ปี 2529 เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านต่างๆ
ปี 2530 เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 40 ล้ า นบาท และก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท วี น จำกั ด เพื่ อ จั ด จำหน่ า ยชุ ด ชั้ นในเวี ย นนา
		
ในระบบขายตรง
ทศวรรษที่ 2 บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งกิจการพื้นฐานของอุตสาหกรรม และกิจการ
ยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามยังเป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่  
เพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
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ทศวรรษที่ 3 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
ปี 2533 นำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Sihouette
		
Analyzer เครื่อง Moire และ เครื่อง Sketched Outlines นอกจากนี้ ได้มีการก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นอีก
		
2 แห่ง คือ อาคาร 4 ปัจจุบัน และอาคาร 2 ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปี 2534 จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research & Development Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ และ
		
วิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอ ตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard) พร้อมทั้งค้นคว้า
		
วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่

ปี 2535 เพิ่มบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical Wear Service) เพื่อช่วยให้แผลแห้งเร็วพร้อม
		
ทั้งรักษาและบรรเทาแผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ปี 2536 ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด และบริษัท ภัทยา
		
กบินทร์บุรี จำกัด ตามลำดับ และในปีนี้บริษัทฯ มียอดขาย 2,000 ล้านบาท
ปี 2537 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ปี 2540 บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ด้วยนโยบายลดราคาสินค้าและวัตถุดิบคงคลังควบคู่ไปกับ
		
การปรับทิศทางการขายและการตลาดไปยังการส่งออกต่างประเทศ
ปี 2542 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร และเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
		
ระหว่ า งประเทศด้ ว ยการเข้ า สู่ ร ะบบรั บ รองการบริ ห ารคุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 และ 9001
		
ในปัจจุบนั
ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร และนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถผ่านวิกฤต
เศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยาย
กำลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค

ทศวรรษที่ 4 ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)
ปี 2543 ริเริ่ม “โครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเอง
		
จากมะเร็งเต้านม
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ปี 2544
		
		
		
		

ติดตั้งโปรแกรม SAP ซึ่งมีสมรรถนะสูงในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขาย ผลิต บัญชี และคลังสินค้า ทำให้
สามารถวิเคราะห์และรายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
(Executive Information System : EIS) เข้ามาบูรณาการ ควบคู่กับการพัฒนาระบบ Quick Response
Marketing System หรือ QRMS ให้เชื่อมต่อจากระบบ SAP เพื่อส่งข้อมูลการขายจากหน้าร้านมายัง
โรงงานแบบ Real Time

ปี 2548 นำระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function Deployment และ Kansei Engineering
		
มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปี 2549 พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นในสำหรับสตรี
		
ที่สญ
ู เสียเต้านม
ปี 2550
		
		
		
		
		
		

ดำเนินการ Upgrade โปรแกรม mySAP ERP (ECC 6.0) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขาย
และโรงงานให้ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แห่ ง ชาติ
(NECTEC) ดำเนินการสำรวจและวิจัยขนาดรูปร่างของคนไทยภายใต้โครงการ “Size Thailand” ด้วย
เครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติ (3D Body Scanner) เพื่อนำไปสู่การสร้างข้อมูลมาตรฐานขนาดรูปร่าง
ของคนไทย อีกทั้ง ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลคันแรกของเอเซีย ให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อประโยชน์ในการออกให้บริการตรวจเต้านม
แก่ผู้หญิงไทยโดยทั่วไป

ทศวรรษที่ 4 บริษัทฯ มุ่งทำการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบไอทีที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการ
ภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัด บริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทศวรรษที่ 5 เส้นทางสู่อนาคต
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการค้าเสรี ด้วย   
การกำหนดยุทธศาสตร์หลักของการดำเนินธุรกิจ บูรณาการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างครบวงจร จัดโมเดลธุรกิจเป็นระดับ
สากล มุ่งการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น แสวงหาช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย แปลกใหม่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ปรับระบบการบริหารจัดการภายในที่เน้นความรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า ด้วย
การสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง ภายใต้การบริหารจัดการโดยระบบบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
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	มาตรฐานเคียงคู่คุณภาพในระดับสากล
ปี 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จากสถาบัน Bureau Veritas Quality International
		
(BVQI) ภายใต้ขอบเขต “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”
ปี 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ชุดชั้นในปลอดสารพิษ” ตามมาตรฐานฉลาก Oeko-Tex
		
Standard 100 (Class2) จาก TESTTEX Swiss Textile-Testing Institute ได้รับการรับรองความสามารถ
		
ในการทดสอบสิ่งทอตามมาตรฐาน Wacoal Corporation       
ปี 2550 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
		
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมในปี 2552
ปี 2551 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
		
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม   สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสี
		
และสารเคมีอนั ตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย
ปี 2552 ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2008 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
		
		
		

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(สสท.) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

		
		
		

ได้รบั เครือ่ งหมาย CoolMode สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า
ที่มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ปี 2553 ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ครอบคลุม        
		
การใช้งานของผลิตภัณฑ์

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายบุญดี อำนวยสกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในสังคม โดยใช้แนวทางการสร้างสมดุลระหว่างมูลค่า
หรือผลกำไรในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า หรือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีคณ
ุ ภาพสูงในระดับมาตรฐานสากลบนพืน้ ฐานการบริหารจัดการกระบวนการทีเ่ น้นปกป้อง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลา 40 ปี ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม        
ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ และนำระบบมาตรฐานต่างๆ มาใช้เพื่อรับรองคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น        
แก่ลูกค้า เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัย
จากสีและสารเคมีอันตราย และ “Green Label” (ฉลากเขียว) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจาก     
สารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) รวมทั้งผลักดันและพยายามลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวัดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint)
ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการที่สำคัญ ได้แก่ “วาโก้...โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มากว่า 10 ปี โดยรณรงค์ให้ความรู้ และป้องกันให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม การจัดซื้อรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
ระบบดิจิตอลมอบให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้บริการแก่สตรี      
ทั่วประเทศ โครงการ “Balancing Bra Donation” มอบ Balancing Bra ให้สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์ รวมทั้งคิดค้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ “Balancing Bra” ชุดชั้นในที่คืนความมั่นใจสำหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม และ ผลิตภัณฑ์ “Surgical Wear”
เสื้อผ้าทางการแพทย์ ที่ใช้สำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้ น้ำร้อนลวก พิษจากสารเคมี หรือหลังการผ่าตัดศัลยกรรม โดยช่วย
ให้แผลแห้งเร็ว และลดอาการแผลเป็นนูน เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับแพทย์ประจำ
โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากภายในเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
บริษทั ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เชือ่ มัน่ ว่าการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบ    
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการนำพาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ จะยึดมั่นดำเนินการ         
อย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดไป

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในสังคม โดยยึดมั่นนโยบายการมีส่วนร่วม สนับสนุน
กิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นอย่าง
สม่ำเสมอ

ด้านสังคม

• เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานชุดชั้นใน “PRINCESS
COLLECTION”  โดยนำรายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2010”

• กิจกรรม “Wacoal Cares Your Breasts… Mammogram  
		 Saves Your Life” โดยร่ ว มกั บ สถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ เครื อ
		 โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช เชิญชวนหญิงไทย
		 เข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
• กิจกรรมโรดโชว์ ภายใต้ชื่อ “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์...วาโก้
		 โบว์ชมพู” รณรงค์ให้แม่ลูกหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน
		 และเข้ารับการตรวจโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญปีละ 1 ครั้ง
• โครงการ “Balancing Bra Donation” มอบเต้านมเทียมกว่า
		 2,000 ชุ ด ให้ กั บ สตรี ทั่ ว ประเทศที่ สู ญ เสี ย เต้ า นมเนื่ อ งจาก
		 มะเร็งเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์
• โครงการ “Clinical Wear” ตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เพื่อ
		 ช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมี
		 ต่างๆ และผู้ป่วยที่เป็นโรคบวมน้ำเหลืองแขนขาโต
• โครงการ “First Bra On Tour” เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
		 เกี่ยวกับสรีระร่างกายในวัยเริ่มสาวให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ
		 ทั่วประเทศ

							

การป้องกันปัญหายาเสพติด

• บริษัทฯ เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2545 และยึดมั่นตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ปีละ 2 ครั้ง

การว่าจ้างผู้พิการเข้าทำงาน

• บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมอบโอกาสทางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ จึงได้ว่าจ้างผู้พิการ
เข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ จาก
กระทรวงแรงงาน

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

14

การส่งเสริมการศึกษา

• โครงการ “Wacoal Show Bra Show Case ปลดตะขอดีไซน์ ท้าทาย
		 ความคิดไปกับวาโก้” จัดประกวดออกแบบชุดชั้นในวาโก้ เนื่องในโอกาส
		 ฉลองครบรอบ 40 ปี โดยเชิ ญ ชวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา นำความรู้ จ าก
		 ห้ อ งเรี ย นในวิ ช าแฟชั่ น ดี ไซน์ มาปรั บใช้ แ ละสร้ า งสรรค์ ผ ลงานให้ เ กิ ด
		 ประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “Unframed Unseen” โดยผู้ชนะเลิศได้รับ
		 ถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ
		 ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 300,000 บาท
• การให้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ได้ แ ก่
		 การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา การเยี่ยมชมสถานประกอบการ การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน
		 สหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือโครงการด้านการศึกษาพิเศษ เช่น โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
		 Work Integrated Learning (WIL) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัย
		 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดให้นักศึกษาเรียนรู้และทำงานจริงด้านการออกแบบกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 11 เดือน
		 ตลอดจนร่ ว มพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบเสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
		 วิทยาศาสตร์สิ่งทอของมหาวิทยาลัยต่างๆ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

• ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม
		 เฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในปี 2553
		 ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล ๑ ปณิธานความดี ถวายในหลวง รณรงค์ให้พนักงานตั้งใจ
		 ทำความดี ลด ละเลิกสิ่งที่ไม่ดี และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล จำนวน 74 แห่ง ครอบคลุมทั้ง
สถาบันการศึกษา ชุมชน วัด โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น
• สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์     
		 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปีที่ 2
• สนับสนุนกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

• สนับสนุนทุน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
• สนั บ สนุ น วั ต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ให้ กั บ คณะเทคโนโลยี
		 คหกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
		 และคณะวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
		 เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นการเรี ย นการสอน                   
• สนั บ สนุ น เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคให้ กั บ กองพั น ทหารราบที่ 2
		 กรมทหารราบที่ 19 เพื่ อ มอบให้ ท หารที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน อ.ตากใบ
		 จ.นราธิวาส
• สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ INTERCOLOR BANGKOK
		 2010 จัดโดยสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
		 เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

• สนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว สาธารณรัฐเฮติ
• สนับสนุนเงินช่วยเหลือผ่านสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
		 เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศ
• มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานีตำรวจวัดพระยาไกร
• สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นา มู ล นิ ธิ วิ ศ วกรรมศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยมหิดล
• สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มอบให้กบั องค์กรต่างๆ เช่น สมาคม
		 ผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย เรือนจำจังหวัดลำพูน บ้านพัก
		 คนชราบางแค และโรงเรียนประทีปศึกษา
• มอบเงินสนับสนุนโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย
• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่หน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้
วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• กิจกรรม “Wacoal Sports Bike Rally” ปั่นจักรยานช่วยลดโลกร้อน และร่วมปลูกป่าเพิ่มโอโซน พร้อมทั้งให้ความรู้
		 เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
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การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน คือ “เรามุ่งมั่น และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด” เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียทางอ้อมที่สามารถป้องกันและแก้ไข
ได้ ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานภายในบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 สามารถลด
การใช้พลังงานได้ถึง 1,557,000 Kwh เทียบกับปี 2546 ที่ยังไม่มีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 2
จากการประกวดผลงานนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขั้นสูงสำหรับเครือวาโก้กรุ๊ป ประเภท
Energy Saving & Global Warming & Environment การสร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงาน
• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบายด้านพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
		 รวมทั้ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
• จัดทำป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงาน
		 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  
• รณรงค์ “หยุด! โลกร้อนด้วยมือเรา” โดยชี้ให้เห็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อน ที่มีผลกระทบมาถึงปัจจุบัน โดยให้
		 พนักงานทุกคนร่วมมือกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    	 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัย โดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อรับผิดชอบดูแล ส่งเสริม กิจกรรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ในการทำงานให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นทั้งด้านการควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมในการทำงาน การฝึกอบรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้
การฝึกอบรมให้ความรู้
• จัดอบรมด้านความปลอดภัย เช่น “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”

การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์
• ตรวจสภาพความปลอดภัยภายในอาคาร ได้แก่ ทางเดิน เส้นทางหนีไฟ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตระบบไฟฟ้า
		 เครื่องมือทำงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เดือนละ 1 ครั้ง
• ตรวจสอบอาคาร และจัดทำรายงานวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (SF-03) และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
• เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย (สัญญาณเตือนภัย ไฟฉุกเฉิน ประตูหนีไฟ ถังดับเพลิง
		 และอุปกรณ์อื่นๆ) ปรับปรุงเส้นทางหนีไฟในอาคาร และการซ้อมอพยพหนีไฟ
การรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ
• จัดนิทรรศการ “รักษ์พลังงาน รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต”
		 ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการอนุรักษ์พลังงาน และ
		 การสร้างความปลอดภัย  
• รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่พนักงาน ได้แก่ รณรงค์ป้องกัน
		 โรคไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ รณรงค์โรคเอดส์
		 และโรคระบาดตามฤดู ก าล รณรงค์ ง ดสู บ บุ ห รี่ แ ละการลดอุ บั ติ เหตุ
		 ช่วงเทศกาลต่างๆ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปี 2529 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บริษัทดีเด่นแห่งปี”  ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ได้รับรางวัล  “ดีเลิศ”  ในฐานะ “โรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และถูกหลักอาชีวอนามัย”
ปี 2533 ได้รับเลือกเป็น “โรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่”
ปี 2536 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก Asia Pacific Awards
ได้รับรางวัล “โรงงานดีเด่นด้านระบบป้องกันอัคคีภัย” ประเภท “ดี” จาก กองอนามัยกรุงเทพมหานคร
ปี 2545 ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2002”
ปี 2546 ได้รบั การจัดอันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมินการกำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจำปี 2545 ในระดับ Top Quartile
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ได้รับรางวัล “Disclosure Report  Award 2003” เป็นปีที่ 2
ปี 2547 ได้รบั การจัดอันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมินการกำกับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจำปี 2546 ในระดับ Top Quartile
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ปี 2548 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทางด้านราคาและ
สภาวะทางด้านธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
ปี 2549 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2550 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) จากผลงาน “Clinical Wear Service” นวัตกรรมด้านการบริการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2550
ปี 2551 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2552 ได้รับรางวัล “Trusted Brands Award 2009” สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก “ENFANT” ด้วยผลโหวต
จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงสุดระดับ Platinum ประเภทแฟชั่นเด็ก จัดโดยนิตยสาร Reader’s Digest
ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก”  เป็นปีที่ 2
ปี 2553 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) เป็นครั้งที่ 2 จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2553
จากผลงาน “Wacoal Gold” ชุดชั้นในสตรีเพื่อสุขภาพ
ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3  
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การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยก
ระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ รองรับกับการเติบโตทางธุรกิจและ
ทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่ การฝึกอบรม
ภายใน การฝึกอบรมภายนอก การฝึกอบรมในงาน (On The Job Training) การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนา
คนเก่งและบุคลากรทดแทน (Talent & Successor Management)  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ

ปี 2553 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับสายอาชีพและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจัดการฝึกอบรมภายใน และภายนอก รวม 155 หลักสูตร ครอบคลุมทุกหมวดวิชาชีพ ได้แก่  
บริหารจัดการ ออกแบบ/ธุรกิจ/จัดซื้อ ผลิต วิจัยพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี/ตรวจสอบภายใน/กฎหมาย บริหาร
ทรัพยากรบุคคล บริการ/ความปลอดภัย/อนุรักษ์พลังงาน ทัศนคติ/พฤติกรรมการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม  
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ และตัวอย่างหลักสูตรการอบรม ดังนี้
ระดับบริหาร	 มุง่ เสริมสร้างวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป  
					 • หลักสูตร “โอกาสทางการค้าการลงทุนในธุรกิจสิ่งทอกับข้อตกลงการค้า AFTA”
					 • หลักสูตร “ผลกระทบทางธุรกิจจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
						 ระหว่างประเทศ (IFRS)”
					 • หลักสูตร “การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน”
					 • หลักสูตร “หลักการบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์”
มุ่งพัฒนาความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมที่ดี
• หลักสูตร “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย Lean Production”
• หลักสูตร “Speedy Revolution : คิด ทำ ปรับเปลี่ยนเร็วเพื่อลูกค้า”
• หลักสูตร “พิชิตงาน ประสานใจ...To Be One Body”  

	ระดับจัดการ		
					
					
					
					
                            
	ระดับปฏิบัติการ
					
					
					

มุ่งเสริมสร้างความรู้   ความเชี่ยวชาญตามสายงาน การตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า
โดยได้ ก ำหนดหลั ก สู ต รเพื่ อ ตอบสนองเป้ า หมายธุ ร กิ จ และส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
รวมทั้ง Training Needs ตามตำแหน่งงาน และได้ดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบหลากหลาย
ได้แก่ Classroom Training, Public Training และ On the Job Training

					
					
					
					

กลุ่มออกแบบและแพทเทิร์น
• หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail, Merchandising & Trend”
• หลักสูตร “สิ่งทอกับการออกแบบแฟชั่น”
• หลักสูตร “สรีระวิทยาและโครงสร้างสัดส่วน”
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กลุ่มธุรกิจ การตลาดและจัดซื้อ
• หลักสูตร “Eco Product การสร้างนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์”
• หลักสูตร “การจัดการสินค้าแฟชั่น และการปรับใช้ Trend”
• หลักสูตร “ทำสินค้าอะไร อย่างไรให้โดนใจลูกค้า และขายได้”
• หลักสูตร “การตลาดบน Facebook”

					
					
					
					

กลุ่มงานผลิต
• หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบยืนเย็บ”
• หลักสูตร “บริหารการผลิตด้วยเทคนิค One Unit  Work Flow”
• หลักสูตร “Kaizen & Suggestion : ลดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างกำไร”

					
					
					
					

กลุ่มสำนักงาน
• หลักสูตร “การบริการที่สร้างความประทับใจ”
• หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
• หลักสูตร “5 ส กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน”

ภาพรวม ปี 2553 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรม รวม 73% โดยแยกตามกลุ่มงานได้ดังนี้
%
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท
และทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร       
โดยปี 2553 มีผลงาน Kaizen & Suggestion ที่นำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน จำนวน 93 ผลงาน ซึ่งบริษัทฯ
ได้คัดเลือกให้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” และเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ฯ
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข  “Happy Workplace” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน และเสริม
สร้างสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
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ด้านสุขภาพ (Happy Health)
• เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ร่วมกับ
		 มูลนิธิถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ตรวจเอกซเรย์เต้านม
		 ให้กับพนักงานหญิงจำนวน 400 คน   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหารและพนักงาน
• กิจกรรม “สัปดาห์สุขภาพเพื่อคนทำงาน” ส่งเสริมให้พนักงาน
		 ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง โดย
		 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการแข่งขันฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพ
		 และกิจกรรม ค้นหาสุดยอดนักกินผัก และบริการตรวจสุขภาพ
• โครงการ “วาโก้ รู้ทันโรค” โดยเชิญแพทย์ พยาบาล หรือ
		 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่สำคัญ
		 ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านจิตใจ (Happy Heart)
• กิ จ กรรม “บริ จ าคโลหิ ต ช่ ว ยชี วิ ต เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ” ให้ กั บ
		 สภากาชาดไทย ปีละ 3 ครั้ง
• จัดโครงการ “๑ ปณิธานความดี ถวายในหลวง” ส่งเสริม
		 ให้ พ นั ก งานทำความดี ลด ละ เลิ ก สิ่ ง ไม่ ดี เสริ ม สร้ า ง               
		 สิ่ ง ดี ง าม โดยบริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น ความตั้ งใจทำดี บริ จ าค
		 เงิ น ทำบุ ญ 9 บาทต่ อ 1 ปณิ ธ าน   มอบให้ กั บ องค์ ก ร
		 การกุศลต่างๆ  

ด้านความสุขสงบภายใน (Happy Soul)
• กิจกรรม “ตักบาตร...เติมบุญ” โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เดือนละ 1 ครั้ง
• กิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรม ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา
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ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)
• กิจกรรม “เที่ยวละไม ไปกับไทยวาโก้” พาพนักงานและครอบครัว ไปไหว้พระ ทำบุญ 5 วัด จ. นครปฐม
• กิจกรรม “Music Factory” ค้นหาสุดยอดนักร้องลูกทุ่งไทยวาโก้ โดยร่วมกับรายการ FAN TV เปิดโอกาส
		 ให้พนักงานแสดงความสามารถในการร้องเพลง
• กิจกรรมสังสรรค์ รื่นเริงในวันคริสต์มาสและปีใหม่

ด้านครอบครัว (Happy Family)
• มุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
• ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรในระหว่างการทำงานล่วงเวลา และการทำงาน
   		 ในวันเสาร์
• ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน จำนวน 40 ทุน
• อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สัมผัสแห่งรัก จากแม่สู่ลูก” สำหรับพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
• กิจกรรม “เพื่อแม่ ด้วยดวงใจ” ส่งเสริมให้บุตรพนักงานได้แสดงความรัก ความกตัญญู เนื่องในวันแม่
• กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” สำหรับบุตรพนักงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ด้านความมั่นคงในชีวิต (Happy Money)
• กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยจัดให้ธนาคารต่างๆ เข้ามารับฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน
• โครงการ “บริหารเงิน บริหารชีวิต พิชิตหนี้” แนะนำแนวทางการบริหารจัดการเงินและการแก้ปัญหาหนี้สิน และ
		 มีที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาหนี้ให้กับพนักงาน
• อบรมให้ความรู้ หัวข้อ  “การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต” สำหรับพนักงาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนการจำหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 28 ตามลำดับ
การจัดจำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของ    
บริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ทำหน้าที่วิจัย  ออกแบบ  พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย
และลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความชำนาญของแต่ละโรงงานให้ทำการผลิต
สินค้าตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้า     
ของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตสินค้าโดยบริษัทฯ เองด้วย
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
ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ENFANT, Trombone, De bon, Little Wacoal, ELLE                                
PETITE, ELLE POUPON, bsc และ  ST. ANDREWS

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้ขยาย
กำลังการผลิตไปยังบริษัทย่อย 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
กรุงเทพฯ			
	 		
อ.ศรีราชา 		 จ.ชลบุรี 	
บจก. วาโก้ลำพูน
อ.เมืองลำพูน 		 จ.ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี 		 จ.ปราจีนบุรี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ อ.ศรีราชา      	 จ.ชลบุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี		 จ.ปราจีนบุรี
				
รวม
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พนักงาน
(คน)

2,546
393
349
1,015
480
4,783

อาคาร
(หลัง)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

6 	      40,492
2
10,080
2	     10,152
2	 6,840
1
7,560
2
6,656
15
81,780

จักรเย็บผ้า
(คัน)

4,549
1,207
1,281
1,821
995
9,853

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม				
หน่วย : ชิ้น
กำลังการผลิตจำแนกตามผลิตภัณฑ์		 2553
2552
2551
กำลังการผลิตเต็มที่			
     ชุดชั้นในสตรี		21,600,000 22,000,000
     ชุดชั้นนอกสตรี		 200,000
100,000
     ชุดเด็ก			 2,200,000
3,000,000
			                   รวม		24,000,000 25,100,000
ปริมาณการผลิตจริง			
     ชุดชั้นในสตรี		21,088,230 21,261,085
     ชุดชั้นนอกสตรี		 114,797
98,262
     ชุดเด็ก			 2,032,092
3,018,293
			                   รวม		23,235,119 24,377,640
อัตราการใช้กำลังการผลิต		 96.81%
97.12%
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน		 95.31%
97.68%

24,000,000
60,000
2,500,000
26,560,000
22,822,803
43,520
2,090,104
24,956,427
93.96%
101.81%

โครงสร้างรายได้

ในปี 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72   
และร้อยละ 28 ตามลำดับ
โครงสร้างรายได้จำแนกตามผลิตภัณฑ์	
ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำเนินการโดย
			

2553
% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ รายได้
%

2552
รายได้
%

หน่วย : ล้านบาท

2551
รายได้
%

รายได้ในประเทศ					
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้ 	
- 1,996.78 60.40 2,066.11 62.68 2,098.93 60.32
			
บจก. วาโก้ลำพูน
99.99
0.03 0.00
0.03 0.00
			
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
99.99
5.37 0.16
5.40 0.16
6.48 0.19
			
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 48.82 1.49
48.88 1.49
83.42 2.40
			
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
99.93
9.73 0.29
11.01 0.33
12.06 0.35
ชุดชั้นนอกสตรี บมจ. ไทยวาโก้
74.65 2.26
71.54 2.17
84.92 2.44
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
244.87 7.41 255.91 7.76 277.08 7.96
			
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94
0.34 0.01
0.39 0.01
			           รวม		 2,380.59 72.01 2,458.85 74.60 2,563.31 73.67
รายได้ต่างประเทศ	
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้ 	
917.00 27.74 827.00 25.09 907.46 26.08
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้ 	
8.22 0.25
10.23 0.31
8.69 0.25
			           รวม		 925.22 27.99 837.23 25.40 916.15 26.33
			
รายได้รวม							
	        		 ชุดชั้นในสตรี		 2,977.73 90.08 2,958.40 89.76 3,108.38 89.34
	        		 ชุดชั้นนอกสตรี		 74.65 2.26
71.54 2.17
84.92 2.44
	        		 ชุดเด็ก		 253.43 7.67 266.14 8.07 286.16 8.22
			
รวมรายได้จากการขายและบริการ		 3,305.81 100.00 3,296.08 100.00 3,479.46 100.00
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การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
				
			
ชื่อบริษัท
				

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทอื่น

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
		 บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%
     	 บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
		 1.  บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด                         	
99.99
		 2.  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด                  	
99.99
		 3.  บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด  (SR.W.)
99.94
		 4.  บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด  (ถือหุ้นโดย  SR.W.  = 99.99%)
99.93
(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)
0.45
		 2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3.71
		 3.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
0.01
		 4.  บริษัท วีน จำกัด
17.90
		 5.  บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี  จำกัด
17.80
		 6.  บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด     	
14.67
หมายเหตุ :   * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
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บริษัทอื่นถือหุ้น
บริษัทฯ

-

33.61
-

21.26
4.77
3.90
0.92
1.15
0.21

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 อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์          
ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโ ภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตร     
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้
Wacoal COOL
บริษทั ฯ ได้ตอกย้ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ “TROPICAL MODE” ผลิตภัณฑ์เพือ่ สภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้
ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL “ปรากฏการณ์ความเย็น...โปร่งสบาย” โดยใช้เทคนิคให้เกิดความเย็นสบายหลากหลาย
รูปแบบบนผ้า และวัสดุอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในชุดชั้นใน เช่น
- การทำให้เส้นใยสังเคราะห์สามารถดูดซับเหงื่อได้ดีและแห้งเร็ว (Moisture Management System)  
- เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ที่แปรรูปจากพืชซึ่งมีความสามารถในการดูดซับความชื้นสูง คล้ายผ้าแพร (Moisture Absorption
Fiber) เช่น Modal, Tencel, Bamboo  
- การทำให้ผ้า ยางยืด และฟองน้ำ มีช่องว่างให้ลมหรืออากาศผ่านได้ ในการระบายอากาศและความร้อนจากร่างกาย
(Air Flow)
Collagen wear
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเคลือบสารสกัดโปรตีนจากปลาทะเลน้ำลึก “Collagen” เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มลื่น ชุ่มชื้นผิว
รักษาสมดุลของผิวหนัง ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจากความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “ปรับปรุงห้องปฏิบัติ
การทดสอบ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ และพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ระหว่าง บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ENFANT 100% Organic Cotton (Healthy & Environmental Friendly)
ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากฝ้ายอินทรีย์ (Organic Cotton) ที่ปลอดภัยจากสารพิษตลอดวงจรการผลิตและเป็นมิตร   
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Eco Friendly Product & Renewable Fiber) ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การปั่นทอ       
การฟอกย้อมตกแต่ง และการผลิตเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย

ชุดชั้นในสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 90       
ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย     
ของสตรีทกุ วัย รวมไปถึงสินค้าเฉพาะกลุม่ เช่น Wacoal Body Clinic โดยบริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
จนได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในปลอดสารพิษเป็นรายแรกของประเทศ รวมถึงการได้รับ “Green Label” เป็น       
รายแรกของผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย และในปี 2553 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่สำคัญ ดังนี้
Wacoal ping 	
ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับสาวใสวัย Teen อายุระหว่าง 15-21 ปี พัฒนาขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการวัยรุน่ ในการค้นหา
ชุดชั้นในที่สวมใส่แล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัด กดเจ็บ ชุดชั้นใน Wacoal ping ได้นำเอานวัตกรรมการซ่อนโครงไว้ในฟองน้ำ เพื่อไม่ให้
เกิดการกดทับและรู้สึกสบายเวลาสวมใส่มาผสมผสานกับการพิมพ์ลายลงบนฟองน้ำด้านในด้วยดีไซน์เก๋ไก๋ สร้างความแปลกใหม่
เฉพาะตัว ตาม Concept สวยปิ๊งจากภายใน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพิมพ์ลายทั้งด้านนอกและด้านใน นอกจากนี้   
ยังสามารถสลับสายของบราเลือกลายได้ตามต้องการอีกด้วย
Beside the Sea
เป็นผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในกลุม่ Wacoal Campus ผลิตจากเส้นใยผ้าทีม่ สี ว่ นผสมของ Anti-Bacteria ช่วยปกป้องบราตัวโปรด
จากจุลินทรีย์และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ให้สาววัยใส วัย Campus ปราศจากกลิ่นเหงื่อและความอับชื้นตลอดวัน
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Wacoal COOL
ปรากฏการณ์ความเย็นโปร่งสบาย เป็นบราที่ดีไซน์เพื่ออากาศเขตร้อนโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติ Cool Cup ฟองน้ำ  
ฉลุ ฉาบผ้า Cool Quick ด้านใน ช่วยระบายความร้อนและแห้งเร็ว Cool Line ด้วยเทปตาข่าย โปร่งบางและยืดหยุ่นเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายความร้อนและเหงื่อบริเวณฐานเต้า
Chill & Bloom
Chill Chill เป็นบราไร้โครงสำหรับสาววัย Teen เบาสบาย ไปกับความรู้สึกที่นุ่มนวล
Bloom Bloom เป็นบราเสริมอกอิ่ม สำหรับสาววัย Teen ทำให้อกอิ่ม ดันทรงมาก แต่ใส่สบาย ไม่กดเจ็บ
Beloved
เผยเสน่ห์เต็มๆ คัพกับความเซ็กซี่ใหม่ที่เพรียวบาง แต่โอบกระชับ มั่นใจเต็มที่เพื่อสาวคัพ C ขึ้นไป หลากหลายดีไซน์
ตอบสนองสาวที่ชื่นชอบความหวาน ด้วยลูกไม้แนบเนื้อ บางเบา สวยธรรมชาติ และสาวที่ชอบความเนียนเรียบ บางเบา เย็น
สบายสุดๆ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจาก Wacoal โปร่งสบายด้วย Air Flow Pad ระบายอากาศขณะสวมใส่ เย็นทุกอณูผิวด้วยผ้า
Dry Max ระบายความชื้นและความร้อน ให้รู้สึกสบายทุกสัมผัส
WACOAL SPORTS AIR
เทคโนโยลีล่าสุดของการระบายอากาศและความชื้นจากการเล่นกีฬา ลิขสิทธิ์เฉพาะวาโก้ ฟองน้ำฉลุ เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายอากาศ ผ้าทอพิเศษแบบ Double Step ไร้ตะเข็บและการตัดต่อแถบตาข่ายฐานเต้า ยืดหยุ่นและระบายเหงื่อทำให้
แห้งสบายขณะออกกำลังกาย
Collagen wear	
ผลิตภัณฑ์กางเกงใน และบังทรง ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ นุม่ สบายเหนือกว่าทีค่ ณ
ุ เคยสัมผัส กับ Collagen wear คอลเลคชัน่ ใหม่
ในการดูแลผิวด้วย Collagen จากปลาทะเลน้ำลึก เพื่อทุกผิวสัมผัสเนียนนุ่มชุ่มชื้นตลอดเวลา
PRINCESS COLLECTION
เป็นชุดชั้นในคอลเลคชั่นพิเศษเพื่อนำรายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ คอลเลคชั่นนี้
ประกอบไปด้วยชุดชั้นในประมาณ 30 ชุด ที่โดดเด่นด้วยการตัดเย็บด้วยเทคนิคชั้นสูง และวัสดุที่นำมาตัดเย็บ อาทิ ผ้าลูกไม้ซีทรู
ผ้าซาตินชั้นเยี่ยม ริบบิ้น และคริสตัลจาก Swarovski
Secret Love
สวยชิด ชัด ลึก ความลับของเนินร่องอก เซ็กซีท่ กุ คัพ ด้วยบราลูกไม้ และบราเต้าเรียบ ไร้ตะเข็บ เนียนเรียบด้วยนวัตกรรม
เพื่อร่องอกสวย   Side Fit คัตติ้งพิเศษโอบเนื้อข้างอก เพื่อความชิดสวย   Lift Sheet กระชับลำตัวด้านข้างให้เนียนเรียบ และ  
Miracle Pad ฟองน้ำ 2 ระดับ เพิ่มเนื้อเนินอกอวบอิ่มสุดเซ็กซี่

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดชุดชั้นในสตรียังคงมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านสินค้าและบริการ ราคา รวมถึงช่องทางจัดจำหน่าย และเนื่องจาก
ชุดชั้นในสตรีเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงและยากที่สินค้าอื่นจะทดแทนได้ ประกอบกับผู้บริโ ภคมีลักษณะความต้องการ     
ที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตลาดชุดชั้นในสตรีระดับกลางถึงระดับบนและตลาดระดับล่างที่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ง่ายและเร็วขึ้น เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สำหรับการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับบน จะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับตัวสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัยพัฒนาเพื่อนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึง    
การยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้า ส่วนตลาดระดับล่าง จะเน้นแข่งขันกันในด้านราคา มากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามาเจาะลูกค้า     
กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อน้อย
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บริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต         
ของผู้บริโภค แล้วนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนสามารถครองใจ
ลูกค้าหลักได้อย่างมั่นคง คือ ตลาดของสตรีวัยทำงานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่คาดหวังในเรื่องของความงาม ความสะดวกสบาย
และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด  สำหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ
ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย มีสีสันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทน    
จัดจำหน่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น อาทิเช่น Wacoal ping “ปิ๊ง ใส่ก็สบาย ลายก็สเป็ค” เพื่อตอบสนอง    
ความต้องการของวัยรุ่นในการค้นหาสินค้าสวมใส่สบาย ดีไซน์เก๋ไก๋ด้วยลายพิมพ์ทั้งด้านนอกและด้านใน นอกจากนี้บริษัทฯ     
ได้จัดกิจกรรม “Wacoal Show Bra Show Case ปลดตะขอดีไซน์ ท้าทายความคิดไปกับวาโก้” ซึ่งเป็นกิจกรรมการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในโดยนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ
ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมี       
การปรับเปลีย่ นสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกสินค้าหลากหลายรูปแบบ และมี Lead Time ในการส่งมอบ
สินค้าสั้นลง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ทั้งแฟชั่น คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า คุณภาพในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมี่ยม
แบรนด์ของชุดชัน้ ในสตรี รวมถึงการผลิตสินค้าทีป่ ลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทำให้บริษทั ฯ สามารถยกระดับ
ราคาสินค้าไปพร้อมกับการเพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวสินค้าและบริการ และส่งผลให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว
อย่างยั่งยืน

ชุดชั้นนอกสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจำหน่าย
ทั้งหมด ในปีที่ผ่านมา สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
• บริษัทฯ ได้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า POSTMODE สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจ         
สิ่งแวดล้อม seaquin สำหรับผู้ที่รักความอิสระเป็นธรรมชาติ in 9 และ bouillonner เสื้อผ้าสำหรับคุณแม่ยุคใหม่
• บริ ษั ท ฯ เปิ ด ร้ า น seaquin เพื่ อ จำหน่ า ยสิ น ค้ า แฟชั่ น และร้ า น in nine เพื่ อ จำหน่ า ยสิ น ค้ า แม่ แ ละเด็ ก ที่               
K-VILLAGE ซอยสุขุมวิท 26 โดยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดสินค้า Lifestyle ซึ่งประกอบด้วยสินค้าตั้งแต่ชุดชั้นในจนถึง          
ชุดชั้นนอกใน Style เดียวกันในอนาคตต่อไป

การตลาดและภาวะการแข่งขัน	

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว เป็นแบบบูรณาการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ข ายวั ต ถุ ดิ บ และผู้ ผ ลิ ต โดยมี ก ารจั ด การองค์ ค วามรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม          
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา
ระบบ Outsource ด้านการผลิตสินค้าสำเร็จรูปและยังคงคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
นอกจากนี้ ลูกค้าในปัจจุบันมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น อีกทั้งมีพฤติกรรมการเลือกสินค้าตามรสนิยม
โดยไม่ยึดตามเกณฑ์อายุดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้นกลยุทธ์ในการแข่งขันจึงต้องเปลี่ยนไปตามแนวโน้มของผู้บริโภค และกระแสสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นที่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายนอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันมีการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านทาง Internet ตลอดจนปรับทิศทางในการขายไปพร้อมกับ    
การปรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อแนวโน้มของตลาดเสื้อผ้าแฟชั่น

ชุดเด็ก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT ยังมีการจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
และอินเดีย ในปีที่ผ่านมา สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

28

• ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ยังคงมุ่งเน้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการคิดค้นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
โดยต่อยอดจากกลุ่ม Bambies ที่ใช้เส้นใยไผ่มาพัฒนาเป็นวัตถุดิบ และ ENFANT GOLD ที่พัฒนาจากรังไหมที่ไม่ใช้แล้วนำมา
ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสินค้าเด็กอ่อน ภายใต้ Concept
“ENFANT Green Product” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Customer Relationship) โดยผ่านช่องทาง Social
Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”, “Enfant Family Member” และ “Enfant Momclub” เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเสื้อผ้าเด็กระดับบนมีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งภายในประเทศและผู้แทนนำเข้าจากต่างประเทศ
เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
สำหรับธุรกิจชุดเด็กของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณครึ่งหนึ่ง
ของตลาดระดับบน และด้วยคุณแม่สมัยใหม่คำนึงถึงคุณภาพและใส่ใจในกระแสของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นโยบายด้านการตลาด
ของกลุ่มนี้จึงเป็นการพัฒนาสินค้าโดยให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้า ควบคู่ไปกับการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย      
จากสารพิษและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Concept “ENFANT Green Product”

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชัน้ ในสตรีของไทยยังคงมีศกั ยภาพทีด่ ี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากประเทศไทย
มีโครงข่ายอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่
ยอมรับของตลาดโลก ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสำหรับตลาด
ระดับกลางถึงระดับบนทีส่ นิ ค้าของไทยสามารถแข่งขันได้ทงั้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในขณะทีต่ ลาดระดับล่างมีการแข่งขัน
กันสูงจากการนำเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า รวมถึงจากข้อตกลง   
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และอาเซียน–จีน (ACFTA) ทีท่ ำให้การนำเข้าสินค้าทีม่ รี าคาถูกกว่าจากจีนและเวียดนามเพิม่ สูงขึน้
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตในประเทศในตลาดระดับกลางและล่างทีไ่ ม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ทำให้ผผู้ ลิตของไทยต้องเร่งปรับตัว
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว
ด้านตลาดส่งออก จะได้รับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง จะเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลให้ราคาสินค้าของไทยสูงเมื่อเทียบกับ     
จีน เวียดนาม อย่างไรก็ดีจีนยังคงมีปัญหาด้านการส่งมอบสินค้าไม่ตรงเวลาและประสบปัญหาด้านมาตรการการกีดกันทาง     
การค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTB) อาทิ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก สารเคมีตกค้าง และปัญหาสิง่ แวดล้อมในขัน้ ตอน
การผลิต จึงส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าย้ายไปยังประเทศที่ไม่มีปัญหา รวมถึงประเทศไทยซึ่งก็ได้อานิสงส์จากคำสั่งซื้อดังกล่าว

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง
เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมีกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นโครงข่ายอุตสาหกรรม
อย่างครบวงจร การลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการที่ทันสมัย การมีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล การมีเครื่องหมายการค้า Wacoal ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมาตลอด 40 ปี ทั้งในด้านคุณภาพและบริการที่ดี        
ดังสโลแกน “40 ปีวาโก้ 40 ปีแห่งความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง” (The Way of Expert) รวมทั้งการบริหารนโยบายทางการเงิน
อย่างรอบคอบระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญในการสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน    
ที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ให้บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการบริหาร
อย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐาน
2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเป็นระบบและ      
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญใน       
การบริหารความเสี่ยง พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
4. จัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอและ      
ต่อเนื่องทุกปี พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลให้องค์กรมีการจัดการ
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยง     
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

โครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่น้อยราย

ในประเทศ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัด
จำหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งผู้จัดจำหน่ายรายนี้สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 40 ปี     
ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลัก
ของผู้จัดจำหน่าย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการบอกเลิกสัญญาจึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก
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 เป็นหลัก ถึงกว่า   
ร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด การทำสัญญาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี หากบริษัทฯ     
สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากการที่
Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 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 จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรม     
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการนำเข้าและส่งออกที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยง      
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงสร้างการชำระเงินที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ
ให้ มี สั ด ส่ ว นสมดุ ล กั บ รายได้ ที่ เป็ น เงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้ ง บริ ห ารเงิ นในบั ญ ชี เงิ น ฝากที่ เป็ น สกุ ล           
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) โดยติดตามข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มและมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจมองว่าโครงสร้าง   
การถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มไม่ชัดเจน ยากต่อการพิจารณาว่าบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนและมีอำนาจในการ
ควบคุมกิจการดังกล่าวที่แท้จริงอย่างไร  
โดยข้อเท็จจริงแล้ว การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์   
ต่อบริษัทฯ (Supply Chain) และมีการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง (Diversification) ทั้งนี้อำนาจในการ
บริหารและตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมกิจการ        
ดังกล่าว
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในรูปของความมั่นคงของแหล่งวัตถุดิบ สินค้า บริการ Know-how และ
เงินปันผล หากกิจการที่ลงทุนมีผลขาดทุน บริษัทฯ ก็มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนดังที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน       
ดังนั้นโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบในอันที่จะทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทฯ ต่างจากที่รับรู้ใน        
งบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

สภาพคล่องของหุ้น

นักลงทุนอาจมองว่าหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น       
ในลักษณะที่เป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไร เพราะเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 37 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
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายสำนักงาน
กลาง

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน

ฝ่ายออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
Junior
Fashion

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นนอก

ฝ่ายผลิต

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อ
ช่วยศึกษากลั่นกรองงานที่มีความสำคัญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 คน  ประกอบด้วย
		
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน  (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  5  คน)
		
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน
5 คน
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รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายโยชิคาตะ 	
ซุกาโมโต
นายมนู             	 ลีลานุวัฒน์
นายทาดาชิ
ยามาโมโต้
นางสาวศิริกุล   	 ธนสารศิลป์
นายบุญดี          	 อำนวยสกุล
นายอะกิฮิสะ
นากาโน
นายอำนวย       	 บำรุงวงศ์ทอง
นายธรรมรัตน์        โชควัฒนา
นายยูโซะ 	
อิเดะ
นายอิคูโอะ
โอตานิ
นางอรดี            	 รุ่งเรืองโรจน์
นายธนวัฒน์
ปูคะวนัช
รศ. นเรศร์
เกษะประกร
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นางพรรณี         	 วรวุฒิจงสถิต

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

เลขานุการบริษัท :   นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
		 กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยทีก่ รรมการซึง่ พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
		 1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ
			 กรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
		 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.		อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
			 กฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
			 เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตาม
			 ให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

33

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

		 4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจาก
			 ผูม้ อี ำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีทถี่ กู ต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ทีส่ ามารถป้องกันการนำทรัพย์สนิ
			 ของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
		 5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน
			 และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
			 ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
			 ของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
		 6. ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานทางการเงิ น ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานแล้ ว และได้ ผ่ า น
			 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		 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) ล่วงหน้าก่อนวัน
			 ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจาก
			 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
			 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.		ปฏิ บั ติ ก ารอื่ นใดที่ เ กิ น อำนาจคณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร
		 ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง   โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
		 กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
1.  	นายมนู  	
ลีลานุวัฒน์
2.  	นางสาวศิริกุล  	 ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี  	
อำนวยสกุล
4.  	นายอำนวย  	
บำรุงวงศ์ทอง
5.  	นายธรรมรัตน์  	 โชควัฒนา
6.  	นายอะกิฮิสะ  	
นากาโน
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระ
การดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554  โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – สกุล
1. นางอรดี            	รุ่งเรืองโรจน์
2. รศ. นเรศร์
เกษะประกร
3. นางพรรณี         	วรวุฒิจงสถิต

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
มีความรู้ด้านกฎหมาย
มีความรู้ด้านบัญชี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ :  นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์   
โดยมีนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ใน
หัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)
ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
			 audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
		 3. 	พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง
			 โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
		 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
			 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
			 เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
			 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
				 (charter)
			 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
				 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 8. ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทำ
			 ดั ง ต่ อไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
			 ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลา
			 ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
			 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
			 (ค) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
				 แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
			 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ
			 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 		 11. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
			 โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษทั ฯ 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 2553 – พฤษภาคม 2554

	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
			 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระให้
			 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
		 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		

โดยในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ดำรง
ตำแหน่ ง กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนทุ ก คนมี ว าระการดำรงตำแหน่ ง 1 ปี ตั้ ง แต่
พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554
	รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ – สกุล
1. นายบุณยสิทธิ์ 	 โชควัฒนา
2. นายมนู   	
ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวศิริกลุ    	 ธนสารศิลป์

ตำแหน่ง
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
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		 3.		พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
			 พิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงิน
			 ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
		 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 2553 คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ มี ก ารประชุ ม จำนวน 2 ครั้ ง และได้ ร ายงานต่ อ          
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 –  พฤษภาคม 2554

	รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม          	
2. นายธนวัฒน์
ปูคะวนัช  	
3. นายมนัส
องค์สรณะคม    	

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :  นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์   
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง
		 2.		บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
		 3. จัดทำแผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
		 4.		จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยรายงาน
			 ผลต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
		 5.  	ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
		 6.		เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับ     
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 ครั้ง และเนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากเดิมที่อยู่ภายใต้
คณะกรรมการบริหาร เป็นภายใต้คณะกรรมการบริษัท ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
จึงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 12 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกปี ในเดือนพฤษภาคมภายหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554
ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
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      
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร        
กรรมการบริหาร        
กรรมการบริหาร        

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
		 1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่
			 พนักงานระดับต่างๆ
		 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
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
		 1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
		 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
		 3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรม
			 อย่างต่อเนื่อง
		 4. รั บ ผิ ด ชอบการดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ
			 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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		 5.
			
		 6.
		 7.
			
		 8.
		 9.

ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
		 1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
			 ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ
			 ที่เกี่ยวข้อง
		 2. สั่งการหรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
			 และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
		 3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการ
			 ทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้ง
			 กับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
		 4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยไม่ขดั แย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสัง่
			 และมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
		 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

ผู้บริหาร

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

ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกลาง และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Junior Fashion
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
			
ตลาดหลักทรัพย์
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ผู้มีอำนาจควบคุม 	

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง         
มีนัยสำคัญ

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
		
ชื่อ-สกุล		
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

บจก. วาโก้
ลำพูน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

บจก. เอสอาร์.
ดับบลิว.การ์เมนท์

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
นายบุญดี
อำนวยสกุล
กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
นายอะกิฮิสะ นากาโน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายอำนวย บำรุงวงศ์ทอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
นายมนัส
องค์สรณะคม
กรรมการ
กรรมการ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการ
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร			
กรรมการ
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการ			
นายสมบูรณ์ แสงสุวรรณเลิศ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวสินีนุช วุฒิเจริญชัยพร
กรรมการ			
นายชัยวิชิต สุทธิพงศ์วรากุล		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางรุ่งทิพย์ 	 โชคชัยธรรม		
กรรมการ		
กรรมการ
นายนิวัฒน์ เดชอำไพ		
กรรมการ		
นายสมพงษ์ รัศมีธรรม		
กรรมการ		
นายพีรทัศ
อุทัยวิวัฒนา			
กรรมการ
นางสาวอรุณี    สหกิจภิญโญ			
กรรมการ
นายวัฒนา
ทองเอี่ยม			
กรรมการ
นางสาวดลยา ชินะศิริกุล				
กรรมการ
นายปริญญา ชาดี				
กรรมการ
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จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
คน ดังนี้

ในปี 2553 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ

			

                                                                                                                                                                                                                 

การเข้าร่วมประชุม

หน่วย : ครั้ง

		
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
		
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
บริหาร
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการ
				
ค่าตอบแทน		
ความเสี่ยง
		
รวม 6 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 11 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

 	1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 	
2/2			
2/2			
				
(ม.ค.– เม.ย.)			
  2. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
1/6						
  3. นายมนู    	 ลีลานุวัฒน์
6/6		
2/2
2/2		
11/12
  4. นายทาดาชิ
ยามาโมโต้
1/6						
  5. นางสาวศิริกุล 	 ธนสารศิลป์
5/6		
2/2
2/2		
12/12
  6. นายบุญดี
อำนวยสกุล
6/6				
5/5
12/12
								 (ม.ค.– พ.ค.)
  7. นายอะกิฮิสะ นากาโน
6/6					
12/12
  8. นายอำนวย 	 บำรุงวงศ์ทอง
6/6		
2/2			
12/12
  9. นายธรรมรัตน์ 	 โชควัฒนา
6/6						
10. นายโชอิจิ
สุเอซาว่า
0/3						
				
(ม.ค.– พ.ค.)						
11. นายฮิโรโนบุ
ยาสึฮาระ
1/3						
				
(ม.ค.– พ.ค.)						
12. นายยูโซะ 	
อิเดะ 	
0/3
				
(ตั้งแต่ พ.ค.)						
13. นายอิคูโอะ 	 โอตานิ
0/3
				
(ตั้งแต่ พ.ค.)						
14. นางอรดี  	
รุ่งเรืองโรจน์
6/6
12/12					
15. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช
6/6
5/5			
6/6		
					 (ม.ค.– พ.ค.)			 (ตั้งแต่ พ.ค.)		
16. รศ. นเรศร์
เกษะประกร
6/6
12/12					
17. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม
3/4				
5/6
				
(ตั้งแต่ เม.ย.)				 (ตั้งแต่ พ.ค.)		
18. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
4/4
7/7
				
(ตั้งแต่ เม.ย.)(ตั้งแต่ พ.ค.)					
19. นายมนัส
องค์สรณะคม
2/2				
9/11
12/12
				
(ม.ค.– เม.ย.)

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

1/1
1/1
1/1

1/1
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ประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
	วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดย
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมี
วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัด
เลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจาก
เกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น
สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 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
5
คน
			 ฝ่ายญี่ปุ่น
5
คน
			 กรรมการอิสระ 	
5
คน
	วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ เริ่มการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้น
ตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่
ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทน
ในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง
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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 2553 กรรมการบริษทั มีทงั้ สิน้ 15 คน ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั เป็นจำนวนเงิน 14,334,000 บาท
	รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
• คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการ
บริษัทได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ดังนี้ คือ
			
			

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
548,000 	 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปี	 12,000,000 บาท

• คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม     
ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 688,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์    
ในการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
			

ค่าเบี้ยประชุม
1.  พิจารณางบการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
		 ประจำไตรมาส และประจำปี
2.  ประชุมกับ Internal Audit และให้ความเห็น
		 ด้านการควบคุมภายในและอื่นๆ 	

กรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
60,000 บาท / ครั้ง

30,000 บาท / ครั้ง

10,000 บาท / ครั้ง

8,000 บาท / ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา หรือกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดสรรค่าตอบแทน
ประจำปีแก่คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ
			
			

- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการสรรหา    	
- ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

500,000 	 บาท
500,000 บาท
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• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จ่ายเป็น      
ค่าเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับ         
ครั้งละ 8,000 บาทต่อคน ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม จำนวน
98,000 บาท
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา
และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยประชุม
ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน โดยในปี 2553 ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 46,208,831 บาท
ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
(ก) 	 กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย      
มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 342,510 บาท
(ข) จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ) ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีที่ผ่านมา   
		
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ปี
จำนวนหุ้น
%
2553
2,824,050
2.3534
2552
2,822,550
2.3521
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	        1,500
0.0013
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรายบุคคลได้ทหี่ วั ข้อ
			 “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่อง “การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
จากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัย
ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมาย
เวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยในปี
2553 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวม
ทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะ
บุคคลในการเข้าสู่ระบบได้
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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 สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ การป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหาย
ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต และได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวม
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยใช้แบบประเมิน    
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึง
ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รและจั ด ทำกฎบั ต รคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ อำนาจหน้ า ที่ แ ละ           
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีการวางระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่
รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่า
อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยได้มีการกำหนดประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง      
ตลอดจนมีการประเมินถึงโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลด
หรือขจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
กำหนดไว้

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริ ษั ท ฯ มี ก ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ และวงเงิ น อนุ มั ติ ข องฝ่ า ยบริ ห ารในแต่ ล ะระดั บไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและ         
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน  
ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ      
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ   ได้มีการติดตาม      
ให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์       
รวมถึงมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
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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    
หากตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข  และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ไม่พบข้อบกพร่อง   
ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจาก    
ความผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล
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การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน      
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรม      
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ซึ่งแบ่งออกเป็น        
5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

   	
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำหนดนโยบายในการ
กำกับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่
ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ     

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

		 ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น  
สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิ    
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง       
ลงคะแนนแทน  
		 นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและดำเนินการ        
ในเรื่องต่างๆ  โดยไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  ดังนี้

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

		 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสาร   
ของบริษทั ฯ ได้มากขึน้ เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และข้อมูลทีจ่ ำเป็นต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้   

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

		 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  
โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้     
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้

		

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

		 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554      
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง     
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง     
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
		 (2) แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 54 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตาราง
เวลาในการเข้าประชุมได้ อีกทั้งได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ     
ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 31 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 17 วัน
ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและ
เป็นเวลาก่อนวันประชุม 7 วัน
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		 (3) เอกสารทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีรายละเอียดวาระการประชุม      
ที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ       
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่
การจัดประชุม เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม      
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลง
คะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

		

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

		

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

		 (1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม       
โดยในปี 2553 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์
		 (2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม
พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตร   
ลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
		 (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง     
หากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย  
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ ดั การ นอกจากนี้       
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ    
ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานใน    
การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย
		 (4) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด
เข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มี        
การพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นต้นไป
		 (5) ในการประชุม ประธานทีป่ ระชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระทีก่ ำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้      
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ
			 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม จำนวน 1 ราย  
โดยกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
		 (1) จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง       
ในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป
และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น   
รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป       
		 (2) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดัง
กล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
		 (2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ     
หนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		 (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ   
		 (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนใน
แต่ละเรื่องได้ ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น
			 ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ปี 2553 มี ผู้ ถื อ หุ้ น 1 ราย ถื อ หุ้ น จำนวน 12,200 หุ้ น ได้ ม อบฉั น ทะ            
ให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
		 (5) 	ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กระทำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ
และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีเ่ ข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษทั ฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่วาระและแสดง
ผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

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

2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

		 บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้ กรรมการบริษัท      
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน  
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้รับทราบทุกไตรมาส โดยในปี 2553  
กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว       

2.4 การดูแลเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

		 บริษทั ฯ ดูแลการทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรือ่ งหลักเกณฑ์   
ในการทำรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น อี ก ทั้ ง ยั งได้ ก ำหนดเรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น นโยบายหนึ่ งในหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ          
ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำหนดราคา
มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
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2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

		 บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มา       
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด    
ความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ     
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

          		 บริษทั ฯ เคารพต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษทั ฯ  
อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการ
ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้าง   
ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
		 ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรา           
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 46.25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็น
ปีที่ 37 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูล
ข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนีย้ งั ได้รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส
และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.2 พนักงาน

        		 คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของพนั ก งานว่ า เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า และเป็ น หั วใจที่ ส ำคั ญ          
ที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
รวมถึงให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคูไ่ ปกับการกำหนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ ง
ค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร”)
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคย
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  เช่น การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การต่อต้านใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น   
		 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็น
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่ดูแลงาน
ด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งมีการติดตามผลดำเนินงานอยู่เป็นประจำ โดยในปี 2553 จัดให้มีการรณรงค์กิจกรรม 5 ส. การฝึก
อบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” รวมถึงการตรวจสอบ
สภาพความปลอดภัยภายในอาคารเดือนละ 1 ครั้ง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย เช่น
ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ประตูทางหนีไฟ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ “รักษ์พลังงาน รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต” การรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคระบาดตามฤดูกาล รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล “โทรไม่ขับ
เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ” รณรงค์งดสูบบุหรี่ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ  
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		 นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ห้องพยาบาล ห้องสมุด การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบ
พนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขัน
กีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ใน
เรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ

3.3 ลูกค้า

		 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ
โดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยคำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการ
อย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า
“สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา) รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า  
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น   
ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์โดยตรงตลอด 24 ชัว่ โมง ทีโ่ ทร. 0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรี
กรุงเทพฯ) หรือทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านจุดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  
		 สำหรับปี 2553 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯได้นำมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ  มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คู่ค้า

        		 บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและ
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตลอด
จนรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา)
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผล
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ โดยไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่
นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ซึง่ ในปี 2553 บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

3.5 เจ้าหนี้

           	 บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้การค้าสามารถวางบิลได้ในวันที่
25 ถึง 5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน  
		 ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการ
ผิดนัดชำระแต่อย่างใด และปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ ส่วนในอดีต บริษัทฯ ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรง
ตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้มาโดยตลอด

3.6 คู่แข่งทางการค้า	

         		 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
จึงได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่    
ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า และไม่มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

3.7 ชุมชนและสังคม

       	  	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝัง
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม”)
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3.8 สิ่งแวดล้อม

    	     	คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และได้
กำหนดไว้ ในนโยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ โดยให้ บ ริ ษั ท ฯ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยคำนึ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรก
ของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สตรีในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรก
ของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(สสท.) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดนอนลดโลกร้อน คอลเลคชั่น     
“I love cotton” และชุ ด ชั้ น นอกสตรี ล ดโลกร้ อ นภายใต้ ต ราสิ น ค้ า “POSTMODE” ตามมาตรฐานเสื้ อ ผ้ า ลดโลกร้ อ น
“CoolMode” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ        
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
		 ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการลดสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label)
ของสหภาพยุโรป ด้วยการเตรียมความพร้อมการจัดทำฉลากแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์       
ในรูปการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint)
		 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ
“ลดการใช้พลังงานไม่ต่ำกว่า 10% ต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รณรงค์การสร้างจิตสำนึก
ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจัดทำป้าย
รณรงค์ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ และผ่านระบบอินทราเน็ต ตลอดจนจัดทำบอร์ดรณรงค์ “หยุด! โลกร้อน
ด้วยมือเรา” ทำให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานภายในบริษัทฯ ลดลงต่อ
เนื่องอย่างเห็นได้ชัด ได้ถึง 1,557,000 Kwh เมื่อเทียบปี 2546 ที่บริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
		 ในขณะเดียวกัน พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2553
บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่สำคัญ เช่น
		 -  มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนด ISO 14001:2004
		 -  ECO PRODUCT  นวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
		 -  FROM GREEN TO GOLD : จุดประกายความคิดเพื่อโลกสีเขียว

3.9 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

     	    	 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ
ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 331
และผ่านทางอีเมล์ : invest@wacoal.co.th หรือสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่
โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 207 และผ่านทางอีเมล์ : audit@wacoal.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ  
           	 ในปี 2553 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

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
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ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน

		

พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ

		
		

จริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

4.3 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุม

		

สามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท

		
		
		
		
		
		

ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบ
การตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่
ลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจำปี นอกจากนี้ในปี 2553 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และ
นำส่ ง งบการเงิ น ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4.5 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่

		
		

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัท
แต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4.6 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วน

		
		

บุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร  

		
		

รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.8 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายดังกล่าว

		
		
		
		
		
		
		

โดย กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้องรายงานให้บริษทั ฯ รับทราบทุกครัง้ ถึงการมีสว่ นได้เสียของตนและของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการ
บริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2553 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท
และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.9 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและ

		 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่
		 ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ About Us และ Investor Relations และระบบ
		 ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน
		 สัมพันธ์ได้ที่ คุณอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331 หรือ อีเมล์ : invest@wacoal.co.th      
			 สำหรับกิจกรรมในปี 2553 ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่ม
		 สหพัฒน์” เป็นครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 โดยบริษัทฯ
		 และบริ ษั ทในกลุ่ ม สหพั ฒ น์ ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด งานดั ง กล่ า วในรู ป แบบเสวนา
		 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชน ได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบายและทิศทาง
		 การบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ   พร้ อ มรั บ หนั ง สื อ สรุ ป ข้ อ มู ล ประวั ติ และ
		 ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่จัดทำและมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการข้อมูลและ
		 ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการ
ทำงานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
		 (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	     		 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน   	 15 คน ประกอบด้วย
	     		 -  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    	 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
			 -  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 คน
			 โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท
		 (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
			 ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ้ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
			 กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
		 2.
			
			
			
			
			

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ของผู้ มี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ

		 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
			 มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
			 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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		 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
			 ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
			 รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
			 บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
			 จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
   				 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ
			 กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
			 ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
			 พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
			 ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด
			 จะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
			 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
			 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
			 ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 5.
			
			
			
			

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระ

 		 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
			 ผู้ถอื หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 8.  	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
			 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
		
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
			 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

		 ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
		 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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		 (3) กระบวนการสรรหากรรมการ
	  		 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามรายละเอียดหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
		 (4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
	      	 คณะกรรมการบริษทั ได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระ  
การดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการอิสระ เนือ่ งจากอำนาจในการตัดสินใจเลือกตัง้ บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั
นั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน
		 (5) จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง
			 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเชื่อว่าความ
สามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่
กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น
			 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 1 คน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
บริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด
			 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของ บริษัทฯ    
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		 (6) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
			 ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผู้จัดการ
บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่
การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ  
ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน
			 อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ   
มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
		 (7) เลขานุการบริษัท
			 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการส่วนบัญชีและ   
การเงิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับ
ผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
			 เลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
			 1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และ
				 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
			 2. 	ประสานงานระหว่างกรรมการ และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ         
				 ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
			 3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และ    
				 ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
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		 4.
			
		 5.
			
		 6.
			
			
			
			
		 7.
		 8.

บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง ติ ด ตามให้ มี      
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามระเบี ย บและข้ อ กำหนด
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
-  ทะเบียนกรรมการ
-  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
-  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
-  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
ดำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ   
คณะกรรมการบริหาร  
		 คณะกรรมการบริษทั มีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		 (1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
			 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้า
หมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
			 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
		 (2) การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
			 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายในการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและ
ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (รายละเอียดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
		 (3) การจัดทำจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
			 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
			 อีกทัง้ ยังได้จดั ทำจรรยาบรรณพนักงาน เพือ่ เป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบตั ติ นของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดี โดยมีการจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานพร้อมลงนามรับทราบ
และให้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่พึงปฏิบัติ (รายละเอียดจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานฉบับเต็มดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
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		 (4) การจัดทำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์	
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไป
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับในปี
2553 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
		 (5) การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
			 ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม
ทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทาง        
ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
			 คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ     
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมิน
ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียด
เปิดเผยในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการควบคุมภายใน)
		
ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนด
มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มี
นัยสำคัญ  
			 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหาร   
ความเสี่ยง และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้        
รวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อ    
คณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย (รายละเอียดนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยู่ในหัวข้อ
“ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย        
3 เดือนต่อครั้งไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้ง
เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
		 กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บ
ป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัด
เก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
		 ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 ซึ่งได้       
จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม
ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท          
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

59

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

		 สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ ในการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

		 • การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
         			 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อยู่ในหัวข้อ “ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)
			 ในปี 2553 กรรมการได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าสัมมนาหลักสูตร “The Board’s Role on Fraud Prevention and
Detection” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
			 ในขณะเดียวกัน กรรมการและผู้บริหาร ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือประกาศใช้ใหม่ จึงได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “เตรียมพร้อมรับมือกับ
IFRS และการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีไทย” นอกจากนี้ กรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เช่น หลักสูตร “Textile Marketing” หลักสูตร “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมสิ่งทอ” เป็นต้น
		 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
			 ในปี 2553 บริ ษั ท ฯ จั ดให้ มี ก ารปฐมนิ เทศกรรมการที่ เข้ า รั บ ตำแหน่ งใหม่ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มใน         
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบาย
ธุรกิจ ให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดการบริหารงาน

		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร จึงเปิดโอกาสผู้บริหาร     
ระดับรองที่มีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในสายงานระดับที่สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นไป       
ตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
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การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

ประเภท
ของหุ้น

จำนวนหุ้น
การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ที่ออกจำหน่าย จำนวนหุ้น
%

บริษัทย่อยทางตรง					
1. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป หุ้นสามัญ
500,000
		 99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง   
		 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  
		 โทร. 0-5353-7652-3   โทรสาร 0-5358-4082

499,993

99.99

2.
		
		
		

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
121-121/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร   
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5140-2  โทรสาร 0-3720-5144

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

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

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,870

99.94

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย 3. = 99.99%)					
4. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป หุ้นสามัญ
200,000
199,860
99.93
		 123-123/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
		 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5051- 4
		 โทรสาร 0-3720-5051  ต่อ 101
บริษัทอื่นๆ					
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
ธุรกิจฟอกย้อม
หุ้นสามัญ	  32,400,000
		 111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
		 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5038  โทรสาร 0-3720-5231
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

3.
		
		
		
		
		
4.
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18.72

หุ้นสามัญ

100,000

18,150

18.15

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
ผู้จัดจำหน่าย
สินค้าอุปโภค
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

หุ้นสามัญ

20,000

3,600

18.00

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

หุ้นสามัญ

100,000

17,900

17.90

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ผลิตและรับจ้างถัก
เสื้อไหมพรม

6,065,570

ธุรกิจขายตรง

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

ประเภท
ของหุ้น

5.
		
		
		

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

ผลิต
ส่วนประกอบ
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. 0-2295-0911-9 ต่อ 250  
โทรสาร 0-2294-5101

ผลิตเสื้อหนังสัตว์
เพื่อการส่งออก

หุ้นสามัญ

500,000

85,000

17.00

7.
		
		
		
		

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

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 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. 0-3720-5145-6  โทรสาร 0-3720-5229

ทอและพิมพ์
แถบตราสิ่งทอ

หุ้นสามัญ

200,000

32,910

16.46

10.
		
		
		

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด
49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2183-3898-9  โทรสาร 0-2183-3916

ปั่นด้ายและ
ทอผ้า

หุ้นสามัญ

1,818,316

275,972

15.18

11.
		
		
		

บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด
21/68 ซ.ศูนย์วิจัย บางกะปิ 	
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ		
โทร. 0-2683-5789  โทรสาร 0-2683-5790   	

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

วิจัยธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

หุ้นสามัญ

25,000

3,250

13.00

บริการทางด้าน
ความงามที่เน้น
ความสะดวก
และรวดเร็ว    	

จำนวนหุ้น
การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ที่ออกจำหน่าย จำนวนหุ้น
%
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

ประเภท
ของหุ้น

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

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. 0-2293-9000  ต่อ 411 กด 160-163  
โทรสาร 0-2295-0684

ขายสินค้า
ผ่านแคทตาล็อก

หุ้นสามัญ

800,000

93,000

11.63

18.
		
		
		
		

บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำกัด
704/1-5 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง   	
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2294-0071
โทรสาร 0-2294-0150

1,600,000 	

172,000

10.75

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 	

20.
		
		
		
		
21.
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ผลิตและจำหน่ายผ้ายืด หุ้นสามัญ
และทอแถบยางยืด

จำนวนหุ้น
การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ที่ออกจำหน่าย จำนวนหุ้น
%

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
และอะไหล่รถยนต์
รถแข่ง

หุ้นสามัญ

72,500

7,500

10.34

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

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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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น      
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้
ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผลและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน   
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร ได้ทำหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ     
56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ    
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2553  ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท
ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล   
ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติ
งานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชี ที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ
ขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่า การตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

			
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
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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 2553 และ 2552					
		
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
		
			
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 527,883,817 	 233,211,994 	 471,660,282 	 217,814,829
เงินลงทุนชั่วคราว
4
836,656,972 	 1,154,019,724 	 644,321,450 	 916,417,271
ลูกหนี้การค้า 		
5						
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	
24 501,375,539 	 435,739,764 	 587,247,071 	 514,746,385
		 กิจการอื่น			
18,638,229 	 17,298,504 	 14,556,236 	 14,080,877
					 520,013,768 	 453,038,268 	 601,803,307 	 528,827,262
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	 6
98,600,000 	 140,000,000 	 95,000,000 	 130,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 	
7
3,200,000 	
4,600,000 	
3,200,000
4,600,000
สินค้าคงเหลือ 		
8
733,104,031 	 760,885,149 	 605,480,812 	 634,165,011
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
9
5,325,998 	 -      	
1,612,045 	 -      
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 							
		 วัสดุสิ้นเปลือง		
19,203,418 	 19,719,609 	 14,216,854 	 14,676,582
		 รายได้ค้างรับ			
8,164,359 	
4,796,596 	
8,065,520 	 4,576,379
		 อื่นๆ			
5,048,762 	
3,883,594 	
4,464,753 	 3,588,917
					
32,416,539 	 28,399,799 	 26,747,127 	 22,841,878
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 2,757,201,125 	 2,774,154,934 	 2,449,825,023 	 2,454,666,251
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บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552					
		
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
		
			
สินทรัพย์ (ต่อ)					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
10
5,742,450 	
6,380,550 	
5,742,450 	 6,380,550
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน		
85,000,000 	
85,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11
122,035,600 	 122,035,600
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 	
12 2,059,360,534 	 1,586,128,109 	 2,043,865,534 	 1,571,408,109
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 	
13 758,043,591 	 785,892,830 	 636,888,238 	 656,665,915
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 	
14
15,372,150 	 17,499,211 	 14,435,926 	 16,758,798
สิทธิการเช่า - สุทธิ 	
15
11,280,542 	 12,500,136 	 11,280,542 	 12,500,136
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
16
12,456,664 	 12,315,683 	 11,339,689 	 11,267,188
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 2,862,255,931 	 2,505,716,519 	 2,845,587,979 	 2,482,016,296
รวมสินทรัพย์			 5,619,457,056 	 5,279,871,453 	 5,295,413,002 	 4,936,682,547
								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552					
		
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
		
			 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 								
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
24 157,273,909 	 157,842,084 	 231,746,268 	 240,869,034
		 กิจการอื่น			 118,976,870 	 101,754,107 	 96,103,686 	 88,084,833
					 276,250,779 	 259,596,191 	 327,849,954 	 328,953,867
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 							
		 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		
53,674,866 	 35,547,197 	 44,025,755 	 24,344,539
		 โบนัสค้างจ่าย		 113,316,090 	 88,775,261 	 80,721,780 	 64,176,042
		 ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
24
35,982,689 	 37,854,303 	 35,982,689 	 37,854,303
		 สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน		
58,000,000 	 45,000,000 	 58,000,000 	 45,000,000
		 อื่น ๆ			
45,734,046 	 35,763,332 	 32,908,424 	 23,950,351
					 306,707,691 	 242,940,093 	 251,638,648 	 195,325,235
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		 582,958,470 	 502,536,284 	 579,488,602 	 524,279,102
รวมหนี้สิน			 582,958,470 	 502,536,284 	 579,488,602 	 524,279,102
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บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
		 		
หมายเหตุ
		

งบการเงินรวม
2553
2552

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552	

		 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ	
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน						
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น						
			 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 		 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น						
			 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำระครบแล้ว		 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		 297,190,000 	 297,190,000 	 297,190,000 	 297,190,000
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า						
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
12.3 632,339,996 	 549,619,887 	 629,882,976 	 547,289,294
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว							
		 ทุนสำรองตามกฎหมาย 	
18
12,000,000 	 12,000,000 	 12,000,000 	 12,000,000
		 สำรองทั่วไป  	
20 247,401,939 	 227,941,260 	 247,401,939 	 227,941,260
ยังไม่ได้จัดสรร		 3,727,339,309 	 3,570,341,784 	 3,409,449,485 	 3,207,982,891
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		 5,036,271,244 	 4,777,092,931 	 4,715,924,400 4,412,403,445
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		
227,342 	
242,238 	 -      	 -      
รวมส่วนของเจ้าของ		 5,036,498,586 	 4,777,335,169 	 4,715,924,400 	 4,412,403,445
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		 5,619,457,056 	 5,279,871,453 	 5,295,413,002 	 4,936,682,547
								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552				
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552	
		
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ		 3,305,813,327 	 3,296,081,653 	 3,592,589,810 	 3,536,010,008
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ		 (2,496,220,292) (2,442,643,759) (2,991,589,773) (2,902,564,155)
กำไรขั้นต้น				 809,593,035 	 853,437,894 	 601,000,037 	 633,445,853
เงินปันผลรับ			
45,498,624 	 47,155,895 	 196,480,623 	 200,692,859
รายได้อื่น 			
22 209,928,621 	 109,150,467 	 206,329,060 	 104,618,044
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		 1,065,020,280 	 1,009,744,256 	 1,003,809,720 	 938,756,756
ค่าใช้จ่ายในการขาย		 (58,316,095) (46,915,202) (55,862,021) (45,642,612)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 (501,312,112) (458,996,896) (425,031,675) (383,952,485)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		 (61,823,370) (57,084,401) (56,203,563) (51,540,613)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ 						
(ตั้งเพิ่ม)			
5,430,000 	 (9,714,487)
5,430,000 	 (9,714,487)
รวมค่าใช้จ่าย			 (616,021,577) (572,710,986) (531,667,259) (490,850,197)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		 448,998,703 	 437,033,270 	 472,142,461 	 447,906,559
ต้นทุนทางการเงิน		
(73)
(33)
(73)
(33)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		 448,998,630 	 437,033,237 	 472,142,388 	 447,906,526
ภาษีเงินได้  		
32 (92,501,304) (81,762,126) (71,215,115) (58,692,938)
กำไรสุทธิสำหรับปี		 356,497,326 	 355,271,111 	 400,927,273 	 389,213,588
									
การแบ่งกำไร							
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		 356,458,204 	 355,225,664 	
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		
39,122 	
45,447 	
						 356,497,326 	 355,271,111 	
									
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
2.97 	
2.96 	
3.34 	
3.24
									
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
หุ้น 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000 	 120,000,000
									
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					
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ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553		 120,000,000 	 297,190,000 	 549,619,887 	 12,000,000 	 227,941,260 	 3,570,341,784 	 4,777,092,931  	 242,238 	4,777,335,169
จ่ายเงินปันผล 	
20	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 (180,000,000) (180,000,000)	 -   	 (180,000,000)
สำรองทั่วไป
20	 -   	 -   	 -   	 -   	
19,460,679 	 (19,460,679)	 -   	 -   	 -   
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง										 
 	 มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น		 -   	 -   	
82,720,109 	 -   	 -   	 -   	
82,720,109 	 183 	 82,720,292
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	
(54,201)
(54,201)
กำไรสุทธิ		 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	
356,458,204 	 356,458,204 	
39,122 	 356,497,326
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
120,000,000 	 297,190,000 	 632,339,996 	 12,000,000 	 247,401,939 	 3,727,339,309 	 5,036,271,244 	 227,342 	5,036,498,586
											
											
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552		 120,000,000 	 297,190,000 	 541,729,162 	 12,000,000 	 204,775,930 	 3,418,281,450 	 4,593,976,542 	 251,694 4,594,228,236
จ่ายเงินปันผล 	
20	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 (180,000,000) (180,000,000)	 -   	 (180,000,000)
สำรองทั่วไป
20	 -   	 -   	 -   	 -   	
23,165,330 	 (23,165,330)	 -   	 -   	 -   
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง											
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น		 -   	 -   	
7,890,725 	 -   	 -   	 -   	
7,890,725 	
(727)
7,889,998
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	
(54,176)
(54,176)
กำไรสุทธิ		 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	
355,225,664 	 355,225,664 	
45,447 355,271,111
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		 120,000,000 	 297,190,000 	 549,619,887 	 12,000,000 	 227,941,260 	 3,570,341,784 	 4,777,092,931 	 242,238 	4,777,335,169

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย										
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552									
										 หน่วย : บาท
							
งบการเงินรวม
		
หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
กำไรสะสม
รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
			 และชำระแล้ว หุ้นสามัญ จากการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนน้อย ส่วนของเจ้าของ
					
มูลค่าของ
ทุนสำรอง
สำรองทั่วไป
					
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตามกฎหมาย							

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553		
120,000,000 	 297,190,000 	 547,289,294 	
12,000,000 	
227,941,260 	 3,207,982,891 	 4,412,403,445
จ่ายเงินปันผล 	
20	 -      	 -      	 -      	 -      	 -      	 (180,000,000)
(180,000,000)
สำรองทั่วไป 	
20	 -      	 -      	 -      	 -      	
19,460,679 	
(19,460,679)	 -      
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น		 -      	 -      	
82,593,682 	 -      	 -      	 -      	
82,593,682
กำไรสุทธิ		 -      	 -      	 -      	 -      	 -     	
400,927,273 	
400,927,273
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
120,000,000 	 297,190,000 	 629,882,976 	
12,000,000 	
247,401,939 	 3,409,449,485 	 4,715,924,400
									
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2552		
120,000,000 	 297,190,000
538,322,579
12,000,000 	
204,775,930 	 3,021,934,633 	 4,194,223,142
จ่ายเงินปันผล 	
20	 -      	 -      	 -      	 -      	 -      	 (180,000,000)
(180,000,000)
สำรองทั่วไป
20	 -      	 -      	 -      	 -      	
23,165,330 	
(23,165,330)	 -      
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น		 -      	 -      	
8,966,715 	 -      	 -      	 -      	
8,966,715
กำไรสุทธิ		 -      	 -      	 -      	 -      	 -      	
389,213,588 	
389,213,588
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552		
120,000,000 	 297,190,000 	 547,289,294 	
12,000,000 	
227,941,260 	 3,207,982,891 	 4,412,403,445

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย									
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552									
										 หน่วย : บาท
		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
กำไรสะสม
รวม
			
และชำระแล้ว
หุ้นสามัญ จากการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของเจ้าของ
					
มูลค่าของหลักทรัพย์
ทุนสำรอง
สำรองทั่วไป
					
เผื่อขาย
ตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552				
								 หน่วย : บาท
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
448,998,630 	 437,033,237 	 472,142,388 	 447,906,526
รายการปรับปรุง :					
ค่าเสื่อมราคา
73,220,175 	 75,216,144 	 50,789,702 	 50,109,259
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 5,496,569 	
5,064,456 	
5,221,891
4,832,325
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 138,707 	
43,730 	
138,707 	 -      
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  	
(103,452,559)
(548,519) (102,075,246)
(331,048)
หนี้สงสัยจะสูญ 	 -      	
177,631	 -   	
177,631
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 	
684,330
3,224,166
684,330
3,224,166
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
(45,498,624) (47,155,895) (196,480,623) (200,692,859)
ค่าตอบแทนจากผู้ออกหุ้นกู้ในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้						
ก่อนครบกำหนด
(1,000,000)	 -      	 (1,000,000)	 -      
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
(5,430,000)
9,714,487 	 (5,430,000)
9,714,487
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
13,000,000
(7,000,000)
13,000,000 (7,000,000)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
59,643,457 	 56,173,838 	 58,339,407 	 53,345,858
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
(6,351,381)
(3,871,871)
(5,437,379) (2,944,741)
ดอกเบี้ยรับ
(46,169,158) (52,127,988) (43,559,863) (47,584,064)
ดอกเบี้ยจ่าย
73 	
33 	
73 	
33
				
393,280,219 	 475,943,449 	 246,333,387 	 310,757,573
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด			
ลูกหนี้การค้า
(66,975,500)
49,192,454 	 (72,976,045)
61,996,416
สินค้าคงเหลือ
(31,862,339)
6,495,043 	 (29,655,208) (16,394,550)
ภาษีซื้อรอขอคืน	 -      	
753,442 	 -     	
753,442
วัสดุสิ้นเปลือง
516,191
931,312 	
459,728
453,515
รายได้ค้างรับ
458,735
1,067,312 	
179,604
314,783
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(1,165,168)
45,268,267 	
(875,836)
43,580,781
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552				
								 หน่วย : บาท
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด)				
เจ้าหนี้การค้า
16,654,588 (33,833,931)
โบนัสค้างจ่าย
24,540,829 (16,956,908)
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
(1,871,614)
(1,559,926)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
6,991,158
(1,800,261)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
340,567,099 	 525,500,253 	
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
42,342,660 	 53,552,223 	
จ่ายดอกเบี้ย
(73)
(33)
จ่ายภาษีเงินได้
(74,373,635) (98,285,793)
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
308,536,051 	 480,766,650 	

(1,103,913)
16,545,738
(1,871,614)
7,534,552 	
164,570,393 	
39,891,118 	
(73)
(51,533,899)
152,927,539 	

(24,098,245)
(13,088,774)
(1,559,926)
(1,487,087)
361,227,928
49,086,930
(33)
(73,597,867)
336,716,958

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
414,558,265 	 57,683,938 368,775,722
87,205,570
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
85,000,000 	 (35,000,000)
85,000,000 (35,000,000)
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
		 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
61,400,000 	 273,150,000
55,000,000 273,150,000
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น					
		 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(20,000,000) (89,000,000) (20,000,000) (89,000,000)
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
1,400,000
30,400,000
1,400,000
400,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน
		 หลักทรัพย์เผื่อขาย
114,881,930	 -      	 114,881,930	 -      
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (582,698,896) (59,490,998) (582,698,896) (59,490,998)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
		 ที่จะถือจนครบกำหนด
21,000,000	 -      	 21,000,000	 -      
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนตราสารหนี้
		 ที่จะถือจนครบกำหนด
(20,000,000) (297,506,568) (20,000,000) (297,506,568)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
20,000	 -      	 -     	 -      
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
(10,379,300) (57,731,300) (10,109,300) (57,731,300)
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บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552				
								 หน่วย : บาท
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2553
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)					
เงินสดรับจากการลดทุน
2,250,000
6,820,244
2,250,000
6,820,244
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
107,834,955
1,638,762 105,846,321
976,322
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(52,238,481) (147,042,767) (35,110,331) (131,126,670)
เงินปันผลรับ
45,498,624
47,155,895 196,480,623 200,692,859
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
(2,290,894)
(3,471,442)
(1,751,925) (2,676,888)
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 166,236,203 	 (272,394,236) 280,964,144 	 (103,287,429)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(180,000,000) (180,000,000) (180,000,000) (180,000,000)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
(54,201)
(54,176)	 -     	 -      
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(180,054,201) (180,054,176) (180,000,000) (180,000,000)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ					
รายการเทียบเท่าเงินสด		
(46,230)
(2,914,416)
(46,230) (2,914,416)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 	
294,671,823 	 25,403,822 	 253,845,453 	 50,515,113
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 233,211,994 	 207,808,172 	 217,814,829 167,299,716
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 527,883,817 	 233,211,994 	 471,660,282 	 217,814,829
							
ข้อมูลเพิ่มเติม						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
เงินสด			
642,020 	
447,797 	
558,569 	
356,168
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
527,241,797 	 232,764,197 	 471,101,713 	 217,458,661
					
527,883,817 	 233,211,994 	 471,660,282 	 217,814,829
							
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด						
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่งติดตั้ง					
		 และอุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
2,979,556 	
(268,568)
1,423,521 	
(369,192)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า					
  		 ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 82,720,109 	
7,890,725 	 82,593,682 	 8,966,715
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ  
ชุดชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 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 ดังนั้นงบการเงินนี้
จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการดำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์
ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการนำเสนองบ    
การเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป และตาม   
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนำเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระ
สำคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552  เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

76

2.2 บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
1) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

   

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

การนำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
กำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
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2) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20

ภาษีเงินได้
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท จะนำมาตรฐานการบั ญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน        
การรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ และฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าจะมี       
ผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ดังนั้นบริษัทจะต้องจัดทำ งบการเงินด้วยวิธีปรับย้อนหลังสำหรับมาตรฐานการบัญชี  
ดังกล่าวเมื่อเริ่มถือปฏิบัติ
 
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 49/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เกี่ยว
กับการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีบางรายการใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
การอ้างอิงเลขระบุมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้จึงได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว
 
2.4 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้า
และยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญระหว่างกัน 
 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ
50 ของทุนที่ออก หรือที่บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินงานของ
กิจการได้
 
บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวม ได้แก่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ
ถือหุ้นร้อยละ
 
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
99.94
99.94
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
99.99
99.99
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
99.99
99.99
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด)
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด

99.93

99.93

2.5 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่โดยแยกแสดง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันจำนวน 6,380,550 บาท ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งเดิมได้แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราว
ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้       
เปิดเผยในนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
3.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกำหนดภายในสามเดือน
3.2

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กับลูกค้าซึ่งตามปกติจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้     
ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้านั้น
ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า ซึ่ง
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจากผู้ซื้อ รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง  
3.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกำหนดขึ้นโดยประมาณจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าว
อาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย
3.4

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ของบริษัทและบริษัทย่อยคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากการลดลงของ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับปรับปรุงกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ คำนวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
3.5

เงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้คำนวณโดยใช้อัตรา    
ผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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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3.6

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ

20  ปี
20  ปี
5  ปี
5  ปี
5  ปี

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและปรับปรุงสินทรัพย์ ซึ่งมีผลทำให้อายุของสินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่าย    
ฝ่ายทุน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น
3.7

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

3 - 10  ปี
10  ปี
ตามอายุสัญญา

3.8

สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท
กำหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
3.9

รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ เมื่อบริษัทรับหรือจ่ายชำระหนี้บริษัทจะบันทึกกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดกำไร
ขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลเป็นเงินบาท
ตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
งบกำไรขาดทุน
3.10 สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
บริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสินค้า ในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืน
ได้ในกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณการจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้สำรองเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าดังกล่าวด้วย
3.11 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น กำไรหรือขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไร
ขาดทุน
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3.12 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
3.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คำนวณจากเงินได้ทางภาษีและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำหรับปี
3.14 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว        
ณ วันสิ้นปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อนำมาคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด
3.15 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการ
กำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์
หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้
จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

4. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ดังนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2553
2552
เงินฝากประจำ
399,000,000 132,000,000
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน
103,669,622 370,434,689
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
184,122,462 459,667,087
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี 149,864,888 191,917,948
836,656,972 1,154,019,724

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2553
2552
250,000,000 20,000,000
60,334,100 244,832,236
184,122,462 459,667,087
149,864,888 191,917,948
644,321,450 916,417,271

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ราคาทุน/ราคาทุน กำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2553

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุ้นกู้
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103,277,03

392,591

-

103,669,622

159,555,662
10,172,229
15,250,660
184,978,551

-

(780,616)
(36,220)
(39,253)
(856,089)

158,775,046
10,136,009
15,211,407
184,122,462

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

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

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

367,145,571

3,289,118

-

370,434,689

459,645,765

21,322

-

459,667,087

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ราคาทุน/ราคาทุน กำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2553

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุ้นกู้

60,000,000

334,100

-

60,334,100

159,555,662
10,172,229
15,250,660
184,978,551

-

(780,616)
(36,220)
(39,253)
(856,089)

158,775,046
10,136,009
15,211,407
184,122,462

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

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

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

242,000,000

2,832,236

-

244,832,236

459,645,765

21,322

-

459,667,087
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน/ราคาทุน กำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2553

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน

90,143,889
59,720,999
149,864,888

641,641
641,641

-

90,785,530
59,720,999
150,506,529

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
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 

5. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
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งบการเงินรวม  
2553  
2552  
500,502,674 427,423,037

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552
570,632,817 493,988,536

12,786,306
1,321,045
5,403,952
177,422
520,191,399
(177,631)
520,013,768

24,524,661 27,888,344
1,242,086
1,281,775
5,403,952
3,722,771
177,422
2,123,467
601,980,938 529,004,893
(177,631)
(177,631)
601,803,307 528,827,262

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

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

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

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

ยอดคงเหลือ   เพิ่มขึ้น
ณ วันที่       
31 ธันวาคม  
2552     

รับชำระ  

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

20,000,000
20,000,000

(6,400,000)
(45,000,000)
(10,000,000)
(61,400,000)

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

20,000,000
20,000,000

(45,000,000)
5,000,000
(10,000,000)   90,000,000
(55,000,000) 95,000,000

3,600,000
5,000,000
90,000,000
98,600,000

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารบวกอัตรา
ที่บริษัทกำหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคิดกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 3.25 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 3.25 ถึง 3.50 ต่อปี) และสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.75 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 2.75 ถึง 3.25 ต่อปี)

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินให้กู้
ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปี

8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สินค้าสำเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง

งบการเงินรวม
2553  
2552  
360,970,818 368,070,764
172,825,298 172,541,936
175,376,758 202,019,758
23,931,157
18,252,691
733,104,031 760,885,149

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552
355,851,514 353,768,160
123,368,307 124,141,694
102,329,834 138,002,466
23,931,157 18,252,691
605,480,812 634,165,011

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 95.68 ล้านบาท และ 73.15 ล้านบาท ตามลำดับ (2552 : 130.31 ล้านบาท และ 100.95 ล้านบาท
ตามลำดับ)
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บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจากการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในงบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 59.64 ล้านบาท และ 58.34 ล้านบาท ตามลำดับ
(2552 : 56.17 ล้านบาท และ 53.35 ล้านบาท ตามลำดับ)

9. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริษัทได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อยกับ
บริษัทแห่งหนึ่ง (“ผู้ซื้อ”) ในราคาประมาณ 183 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าสำหรับค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
แล้วจำนวน 105 ล้านบาท เนื่องจากการรังวัดโฉนดที่ดินเพื่อแบ่งแยกอยู่ในระหว่างดำเนินการ บริษัทจึงได้มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยทำสัญญาเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินและสัญญาชดเชยผลขาดทุนจากการ
เลิกใช้ทรัพย์สินกับผู้ซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนหนึ่งของบริษัท โดยกำหนดราคาค่าที่ดินและค่า
ชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินรวม 105 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ทำการ
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ โดยถือเอาเงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการชำระ
ราคา บริษัทจึงได้บันทึกกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้โอนขายโดยให้มีการถือ
กรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวจำนวน 100.45 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมใน
ที่ดินดังกล่าว โดยตกลงที่จะให้ผู้ซื้อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
สำหรับส่วนที่เหลือ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้จัดประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่จะ
โอนต่อไปดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน 5.33
ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท ตามลำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 13)

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็นเงินฝากประจำประเภทมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัทได้นำไปค้ำประกันสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 27)
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำระแล้ว

หน่วย : บาท
สัดส่วนการถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ
วิธีราคาทุน

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
2553
2552

บริษัทย่อย
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 20,000,000 20,000,000
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 50,000,000 50,000,000
บริษัท วาโก้ลำพูน  จำกัด
ผลิตเสือ้ ผ้าสำเร็จรูป 50,000,000 50,000,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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99.94
99.99
99.99

99.94
99.99
99.99

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

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

12. 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

งบการเงินรวม
2553  
2552  
663,478,148
318,835,334
(3,000,000)
315,835,334
474,363,763
1,453,677,245
287,870,674
(39,253,942)
248,616,732
127,426,544
(27,859,987)
99,566,557
348,183,289

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552

599,776,155 651,253,148
287,231,742 318,835,334
(3,000,000)
(3,000,000)
284,231,742 315,835,334
39,976,223 474,363,763
923,984,120 1,441,452,245

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

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

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

287,870,674
(39,253,942)
248,616,732
124,156,544
(27,859,987)
96,296,557
344,913,289

257,500,000 327,500,000 257,500,000 327,500,000
257,500,000 327,500,000 257,500,000 327,500,000
2,059,360,534 1,586,128,109 2,043,865,534 1,571,408,109
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ธุรกิจสิ่งทอ

ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ร้อยละ
2553   2552 2553 2552   2553  
2552
พันบาท พันบาท
2553

2552

ราคายุติธรรม

สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ร้อยละ
2553 2552
2553
2552

หน่วย : บาท

2552

ราคายุติธรรม 
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 108,000 108,000 16.91 16.91 51,365,100 51,365,100 169,852,875 136,064,937 16.91 16.91 51,365,100 51,365,100 169,852,875   136,064,937
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 290,634 290,634 3.81 3.81 130,209,863 130,209,863 451,085,793 431,714,010 3.71 3.71 120,384,863 120,384,863 438,860,793 420,014,010
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 494,034 494,034 0.45 0.37 32,821,579 25,803,367 42,539,480 31,997,208 0.45 0.37 32,821,579 25,803,367 42,539,480 31,997,208
       รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
214,396,542 207,378,330 663,478,148 599,776,155
204,571,542 197,553,330 651,253,148 588,076,155

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม  

12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

88

* 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 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 แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) 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

ตัวแทนขาย
โบว์ลิ่ง
ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
สถาบันการศึกษา
สถาบันสอนการออกแบบ
ค้าปลีก
ผลิตจักรเย็บผ้า
ปั่นด้ายและทอผ้า
ผลิตและส่งออกถุงเท้า

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

ประเภทกิจการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ลักษณะความสัมพันธ์

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

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

2,500 2,500
20,000 20,000
30,000 30,000
324,000 270,000
160,000 160,000
20,000 20,000
10,000 10,000
81,000 81,000
40,000 40,000
20,000 20,000
80,000 80,000
1,350,0001,350,000
25,000 25,000
50,000 50,000
25,000 25,000
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

355,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
10,772,367
2,847,410
4,000,000
600,000
27,000,000
3,000,000
614,000

  

355,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
10,772,367
2,847,410
4,000,000
600,000
27,000,000
3,000,000
614,000

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

712,000
1,760,000
1,516,392
1,720,000
444,285
1.074,000
724,800
1,000,000
300,000
-

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

712,000
1,760,000
1,516,392
1,720,000
444,285
1.074,000
724,800
1,000,000
300,000
-

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

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ราคาตามบัญชี*
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
2553  
2552  
2553  
2552  
2553  
2552

1,090,000
770,000
1,090,000
432,000
122,000
432,000
6,508,176
6,508,176
6,508,176
514,434
471,637
514,434
471,637
2,200,000
1,200,000
2,200,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
530,000
430,000
530,000
15,393,680 15,393,680 15,393,680 1,700,000 1,842,120 1,700,000 1,842,120
63,853,163 63,853,163 63,853,163
10,000,000 10,000,000 10,000,000
240,637,432 248,616,732 240,637,432 11,465,911 11,306,547 11,465,911 11,306,547

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

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*
2553  
2552  

18.00
4.26
770,000
5.67
122,000
6.00 6,508,176
10.34 1,200,000
7.14 4,000,000
8.00
430,000
5.00
7.73 15,393,680
15.18 63,853,163
12.22 10,000,000
248,616,732

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

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
2553   2552   2553 2552  
พันบาท   พันบาท

ทุนชำระแล้ว

12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ต่อ)
                                                                                                                                            

12.2 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม  
2553  
2552  
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

6,351,381
6,351,381

3,066,767
805,104
3,871,871

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552
5,437,379
5,437,379

2,139,637
805,104
2,944,741

12.3 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31
ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552  
2553  
2552
ยอดต้นปี  
549,619,887 541,729,162 547,289,294 538,322,579
     เพิ่มขึ้น
82,720,109
7,890,725
82,593,682
8,966,715
     ยอดปลายปี
632,339,996 549,619,887 629,882,976 547,289,294
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาทุน/
กำไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553  

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
              รวม
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
              รวม
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ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

หน่วย : บาท
มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2553

214,396,542
133,427,114
347,823,656

449,081,606
185,502,820      (3,094,600)
634,584,426
(3,094,600)

402,902,017
63,070,990
10,075,617
476,048,624
823,872,280

480,732
480,732
635,065,158

663,478,148
315,835,334
979,313,482

(1,640,793) 401,741,956
(441,877)
62,629,113
(82,923)
9,992,694
(2,165,593) 474,363,763
(5,260,193) 1,453,677,245

งบการเงินรวม
ราคาทุน/
กำไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2552  

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

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2552

207,378,330
130,343,685
337,722,015

392,397,825
157,228,877
549,626,702

(3,340,820)
(3,340,820)

599,776,155
284,231,742
884,007,897

20,000,000
19,951,369
39,951,369
377,673,384

491
24,363
24,854
549,651,556

(3,340,820)

20,000,491
19,975,732
39,976,223
923,984,120

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กำไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553  

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

หน่วย : บาท

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

หน่วย : บาท
มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2553

204,571,542
133,427,114
337,998,656

446,681,606
185,502,820
632,184,426

(3,094,600)
(3,094,600)

651,253,148
315,835,334
967,088,482

402,902,017
63,070,990
10,075,617
476,048,624
814,047,280

480,732
480,732
632,665,158  

(1,640,793) 401,741,956
(441,877)
62,629,113
(82,923)
9,992,694
(2,165,593) 474,363,763
(5,260,193) 1,441,452,245

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กำไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2552  

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

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

หน่วย : บาท
มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2552

197,553,330
130,343,685
327,897,015

390,522,825
157,228,877
547,751,702

(3,340,820)
(3,340,820)

588,076,155
284,231,742
872,307,897

20,000,000
19,951,369
39,951,369
367,848,384

491
24,363
24,854
547,776,556

(3,340,820)

20,000,491
19,975,732
39,976,223
912,284,120

12.4 ระยะเวลาที่จะครบกำหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ระยะเวลาที่จะถึงกำหนดชำระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด  
มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552  
2553  
2552
1 ปี - 5 ปี
237,500,000 307,500,000 237,500,000 307,500,000
เกิน 5 ปี
20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
รวม
257,500,000 327,500,000 257,500,000 327,500,000
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด มีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน/
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจำหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2553
2553

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หุ้นกู้

257,500,000

4,012,945

(242,498) 261,270,447

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กำไรขั้นต้น   ขาดทุนขั้นต้น   มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจำหน่าย  ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2552
2552

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
หุ้นกู้
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327,500,000

3,942,300

(1,716) 331,440,584

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่   
31 ธันวาคม       
2552  
ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

433,645,501
5,233,079
480,716,043
450,953,684
897,793,270
47,487,718
2,315,829,295

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

-

หน่วย : บาท
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

(2,738,750) (1,612,028)
(1,386,776)
(159,222)
(17,355,014) (11,589,110)

429,294,723
3,687,081
451,771,919

4,926,057 (5,578,955) (8,670,108) 441,630,678
10,914,106 (8,508,988)
3,708,899 903,907,287
9,288,090 (3,489,780)
53,286,028
25,128,253 (39,058,263) (18,321,569) 2,283,577,716

(2,456,885)
(290,952,194)

(75,860)
(20,286,403)

1,386,774
17,091,659

159,219
(986,752)
10,172,621 (283,974,317)

(374,204,619)
(834,943,215)
(39,152,951)
(1,541,709,864)

(23,440,294)
(26,379,790)
(3,037,828)
(73,220,175)

5,147,180
8,173,258
2,817,354
34,616,225

15,124,910 (377,372,823)
(853,149,747)
(39,373,425)
25,456,750 (1,554,857,064)

11,773,399
30,089,784
785,892,830 (18,002,138)
75,216,144   

(79,065) (12,461,179)
(4,521,103) (5,325,998)

29,322,939
758,043,591
73,220,175
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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
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งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

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

-

434,673,718
882,846,570
44,288,163
2,184,892,172

4,738,163
8,566,592
3,199,555
16,504,310

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

(75,860)
(19,838,760)

-

-

(2,456,885)
(290,952,194)

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

(21,069,760)
(29,768,740)
(4,463,024)
(75,216,144)

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

-

(374,204,619)
(834,943,215)
(39,152,951)
(1,541,709,864)

4,335,846 130,269,889
715,468,748
71,558,055
84,464,453    
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-

หน่วย : บาท

63,051,817
33,459,085

433,645,501
5,233,079
480,716,043

(1,988,494) 13,530,297 450,953,684
(6,177,889) 12,557,997 897,793,270
47,487,718
(8,166,383) 122,599,196 2,315,829,295

(233,140) (122,599,196)
(1,133,973)
-

11,773,399
785,892,830
75,216,144

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ  
เพิ่มขึ้น   
ลดลง
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่   
ณ วันที่
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2552  
2553
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

397,195,506
3,783,836
323,261,111
300,799,400
529,526,231
35,762,792
1,590,328,876

-

(2,738,750)
(1,386,776)
(17,355,014)

3,542,766 (3,573,932)
10,015,015 (3,399,359)
6,705,525 (2,627,780)
20,263,306 (31,081,611)

(1,612,028)
(159,222)
-

392,844,728
2,237,838
305,906,097

4,780,186 305,548,420
132,672 536,274,559
39,840,537
3,141,608 1,582,652,179

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

(75,860)
(12,787,162)

1,386,774
17,091,659

159,219
(986,752)
(177,648,947)

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

(17,913,334)
(18,376,275)
(1,637,071)
(50,789,702)

3,153,588
3,273,189
2,266,619
27,171,829

1,563,464 (250,662,860)
(499,225,888)
(30,136,518)
1,722,683 (958,660,965)

3,102,814
656,665,915
50,109,259

16,270,546
(14,255,850)

(3,909,782)

(6,476,336)
(1,612,045)

12,897,024
636,888,238
50,789,702
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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

2,529,360
7,834,003
3,199,555
13,562,918

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

(75,860)
(12,288,490)

-

-

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

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

(15,965,750)
(18,682,816)
(3,096,343)
(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
80,648,219
51,613,128   

-

63,051,817
33,459,085

397,195,506
3,783,836
323,261,111

(15,800) 10,277,774 300,799,400
(5,512,582)
9,926,952 529,526,231
35,762,792
(5,528,382) 116,715,628 1,590,328,876

(191,593) (116,715,628)
(645,274)
-

3,102,814
656,665,915
50,109,259

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนประมาณ 1,197.78 ล้านบาท และ 1,157.79 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท : 726.00 ล้าน
บาท และ 706.28 ล้านบาท ตามลำดับ)
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย เป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยราคาตามบัญชีจำนวน 5.33 ล้านบาท และ 1.61
ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริษัทมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวกับ
บริษัทแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 9)
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14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่   
31 ธันวาคม       
2552  

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

ค่าตัดจำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

หน่วย : บาท
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

31,778,854
4,444,729
36,223,583

1,942,563
8,000
1,950,563

(116,021)
(116,021)

18,912
18,912

33,721,417
4,355,620
38,077,037

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

(3,882,236)
(394,740)
(4,276,976)
199,361

116,012
116,012
-

(18,912)

(22,357,463)
(2,510,176)
(24,867,639)
2,162,752
15,372,150
4,276,976

ยอดคงเหลือ  
ณ วันที่   
31 ธันวาคม       
2551  
ราคาทุน  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น   
ลดลง

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

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

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

-

421,680
6,000
427,680

31,778,854
4,444,729
36,223,583

(15,052,175)
(1,808,434)
(16,860,609)
1,796,032
17,493,828
3,345,698  

(3,423,052)
(423,014)
(3,846,066)
613,951

-

(427,680)

(18,475,227)
(2,231,448)
(20,706,675)
1,982,303
17,499,211
3,846,066
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ  
เพิ่มขึ้น   
ลดลง
โอน/อื่นๆ   ยอดคงเหลือ
ณ วันที่   
ณ วันที่
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2552  
2553
ราคาทุน  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

30,105,312
4,444,729
34,550,041

1,472,073
8,000
1,480,073

(116,021)
(116,021)

18,912
18,912

31,577,385
4,355,620
35,933,005

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

(3,607,558)
(394,740)
(4,002,298)
199,362

116,012
16,012
-

(18,912)

(21,149,657)
(2,510,175)
(23,659,832)
2,162,753
14,435,926
4,002,298

  
  

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

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

-

421,680
6,000
427,680

30,105,312
4,444,729
34,550,041

(14,351,178)
(1,808,433)
(16,159,611)
1,796,031
17,026,843
3,124,931

(3,190,921
(423,014)
(3,613,935)
613,952

-

(427,680)

(17,542,099)
(2,231,447)
(19,773,546)
1,982,303
16,758,798
3,613,935
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15. สิทธิการเช่า - สุทธิ

สิทธิการเช่า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิทธิการเช่า
ราคาทุน
    ค่าตัดจำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า – สุทธิ
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง ยอดคงเหลือ
ณ วันที่     
  
ณ วันที่ 
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2552
  
2553

34,014,000  
(21,513,864)
12,500,136

-    
(1,219,593)
(1,219,593)

(260,000)    33,754,000
259,999 (22,473,458)
(1)   11,280,542

1,218,390   

1,219,593

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง ยอดคงเหลือ
ณ วันที่     
  
ณ วันที่ 
31 ธันวาคม       
31 ธันวาคม
2551
  
2552
34,014,000
(20,295,474)
13,718,526

(1,218,390)
(1,218,390)

-  
-  
-  

1,218,390  

34,014,000
(21,513,864)
12,500,136
1,218,390

16. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจำอื่น 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2553  
2552  
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

1,116.90  

1,116.90  

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552
970.90  

970.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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18. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้นำไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำรองตาม
กฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนเท่ากับ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุน        
จดทะเบียนแล้ว

19. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 
บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอสำหรับใช้เป็น    
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น

20. เงินปันผลและสำรองทั่วไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองทั่วไปดังนี้
ปี 2553
ชื่อบริษัท

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

วันที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

26 เม.ย.
29 เม.ย.
29 เม.ย.
29 เม.ย.
29 เม.ย.

ปี 2552

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

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

1.50
400.00
78.00
65.00
200.00

1.50
400.00
78.00
70.00
190.00

180.00
80.00
39.00
32.50
40.00

19.46
2.87
1.80
1.47
1.92

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

180.00
80.00
39.00
35.00
38.00

23.17
3.04
2.05
1.83
1.79

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2553 และ 2552 เป็นการจัดสรรกำไรของปี 2552 และ 2551 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2553
และ 2552 ตามลำดับ
บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรกำไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสำรองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทจ่าย
สมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมี
จำนวน 16.35  ล้านบาท และ 16.68 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท : 10.81 ล้านบาท และ 11.09 ล้านบาท ตามลำดับ)
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22. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
รายได้อื่น

งบการเงินรวม  
2553
2552  
46,169,158
52,127,988
20,594,480
22,509,449
9,428,647
6,361,482
103,452,559
548,519
6,351,381
3,871,871
23,932,396
23,731,158
209,928,621 109,150,467

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553  
2552
43,559,863
47,584,064
22,496,380
24,689,691
9,428,877
6,361,482
102,075,246
331,048
5,437,379
2,944,741
23,331,315
22,707,018
206,329,060 104,618,044

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2553
2552
 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
6,816,584
31,906,666
ค่าสินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อ
64,023,169
49,760,854
วัตถุดิบที่ใช้ไป
1,461,598,627 1,450,326,082
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,124,333,618 1,058,569,832
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
78,716,743
80,280,600
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
59,643,457
56,173,838
ค่าลิขสิทธิ์
36,516,747
38,670,813
ค่าสาธารณูปโภค
48,389,518
44,698,771
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
61,823,370
57,084,401

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
1,309,967)
29,502,677
1,193,588,918 1,178,199,668
1,202,370,381 1,123,668,176
755,046,176 717,353,245
56,011,592
54,941,584
58,339,407
53,345,858
36,516,747
38,670,813
30,668,166
28,524,809
56,203,563
51,540,613
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24. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบส่วนใหญ่
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐาน      
ที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ยอดคงเหลือที่สำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์
 
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2553
2552

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 343
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วาโก้ อเมริกา
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 14
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 18
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วีน จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 93
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัทย่อย
          บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
บริษัทย่อย
          บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
บริษัทย่อย
          อื่นๆ
                 
23
รวมลูกหนี้การค้า
               501
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

340

343

340

11
11
7

14
18
10

11
11
6

43

93

43

24
436

45
16
9
18
21
587

38
15
16
12
23
515

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2553
2552
99
140  

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุข้อ 6)
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 12.1)
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 12.1)

               663
               249

เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 85
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด  
บริษัทย่อย
-   
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 34
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 4
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 13
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 13
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
อื่นๆ
                  
8
รวมเจ้าหนี้การค้า
               157
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

36

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
95  
130

600
241

651
249

588
241

85

56

67

28

51
27
22
22
19

47
26
22
15
20

8

2

7

20
9

13
13

20
9

8
158

7
232

8
241

38

36

38
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รายการค้าที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
           
 
ขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2553
2552

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 1,956
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วาโก้ อเมริกา
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 350
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 534
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 32
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วีน จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 193
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
บริษัทย่อย
อื่นๆ
92
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
3,157
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 295
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 160
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 131
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 194
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 37
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
บริษัทย่อย
อื่นๆ
45
รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
862
รายได้รับจ้างทำของและค่าเช่ารับ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 5
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 13
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
อื่นๆ
15
รวมรายได้รับจ้างทำของและค่าเช่ารับ
33
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

2,047

1,956

2,047

277
516
21

350
534
32

277
516
21

197

193

197

81
3,139

171
70
46
65
88
3,505

139
70
47
49
80
3,443

321

194

210

138
131

160
131

138
131

189

129

114

46

24

31

46
871

482
227
200
246
38
1,831

461
236
207
236
43
1,807

4

5

4

16

-

-

14
34

16
21

16
20

           
 
ค่าจ้างทำของและค่าเช่าจ่าย
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
อื่นๆ
รวมค่าจ้างทำของและค่าเช่าจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด

ลูกค้าทั่วไป 

ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2553
2552

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย

21

25

21

25

14
35

14
39

1
15
37

2
15
42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

36

38

36

38

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%

3

4

3

4

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสำเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับ
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำไรตามที่ได้ตกลงกัน 
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำนวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 25)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

25. 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 

26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

26.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจาก
ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึกในงบดุลถือ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
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26.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดำเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระ
สำคัญต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มี
สาระสำคัญ
26.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดย
กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำระ จำนวนเงินของ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายชำระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตรา      
ต่างประเทศล่วงหน้า
 
มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
จำนวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี  
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาขาย

JPY 76,014,803
USD 6,669,876

27,939,167
198,929,638    

(292,690)
(3,001,784)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552
จำนวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาขาย
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JPY
312,122
USD 1,058,066

35,114,845
116,265

3,215
(206,188)

26.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ     
ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินฝากธนาคาร
ที่มีภาระผูกพันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด สำหรับเงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์ที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรม
ของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้คำนวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทที่แตกต่างไปจาก
มูลค่ายุติธรรม มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี  
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร
- 2553
- 2552

47,643,889
419,656,046

352,055,977
  424,828,541

27. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม  
2553
2552

   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกันให้
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10)
- บริษัทอื่น
   การให้ธนาคารค้ำประกันแทนบริษัท

5.74
3.00
19.53

6.38
3.00
21.70

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
5.74
3.00
17.53

6.38
3.00
19.70
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28. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย จำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรสุทธิ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
ดังกล่าว

ในประเทศ
2553
2552
2,380.60 2,458.85
222.88 270.21

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ต่างประเทศ
รวม
2553
2552
2553 2552
925.21
837.23 3,305.81 3,296.08
(34.74)
20.23 188.14 290.44
5.43 (9.71)
45.50
47.16
209.93 109.15
(92.50) (81.76)
(0.04) (0.05)
356.46 355.23

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2553
2552
2553
2552
2553 2552
2,667.37 2,698.78 925.22
837.23 3,592.59 3,536.01
94.94 133.44 (31.03)
18.86
63.91 152.30
5.43 (9.71)
196.48 200.69
206.33 104.62
(71.22) (58.69)
400.93 389.21

อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกสินทรัพย์ถาวรตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้สินทรัพย์ถาวรร่วมกันในการผลิตสินค้า

29. 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

1,531,198
1,531,198
72,185
1,603,383

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

925,216,130
2,379,065,999
3,304,282,129
9,428,647
45,498,624
200,427,789
3,559,637,189

2553  
กิจการที่ไม่ได้  
รับการส่งเสริม  

925,216,130
2,380,597,197
3,305,813,327
9,428,647
45,498,624
200,499,974
3,561,240,572

รวม  

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

หน่วย : บาท

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

30. การรายงานรายได้สำหรับผู้ ได้รับการส่งเสริม
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10,087
483,304
493,391
470,432

30-120

30

30

9,386
612,808
622,194
172,397

30-180

ดอลลาร์
สหรัฐ   

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

1,506,157
46,572,263
48,078,420
66,461,055

เยน

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

4,180
1,500,000
2,975,165
4,479,345
84,837
355
355
24,665

3,835
3,835
245

จำนวนเงิน
ดอลลาร์  
ยูโร  
ฮ่องกง  

13,860
13,860
-

11,533
11,533
-

หยวน  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

5,000
5,000
-

5,000
5,000
-

รูปี
ศรีลังกา

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

1,051,616
5,742,450
46,747,525
53,541,591
30,434,993

บาท

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

33. 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 2553 และ 2552
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวแล้ว
งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายต่ำกว่าอัตราที่กำหนดตาม
ประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทมีรายได้บางรายการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

32. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

รายการ

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายชำระ
วัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนำเงินรับชำระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชำระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

31. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ในรูปเงินตราต่างประเทศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2553 เปรียบเทียบปี 2552
ภาพรวมของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2553 ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ใน
เกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม
อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 0.30% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 0.35% และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
6.43% ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่สำคัญได้ ดังนี้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ  
ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,305.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.30% เมื่อ   
เทียบกับปี 2552 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,296.08 ล้านบาท โดยมียอดขายสินค้าในประเทศลดลง 3.18% และยอดขาย
สินค้าต่างประเทศเพิม่ ขึน้ 10.51% ยอดขายต่างประเทศเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากคำสัง่ ซือ้ จากประเทศญีป่ นุ่ และประเทศสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้
 

รายได้จากการขาย
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

3,485

3,385

3,592

3,580

3,634

2544

2545

2546

2547

2548

ล้านบาท

3,871

2549

3,387

3,479

3,296

3,306

2550

2551

2552

2553

รายได้อื่น  
ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 209.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.78 ล้านบาท หรือ 92.33% เนื่องจาก     
ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดิน รับชดเชยการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินอื่น จำนวน 103.45
ล้านบาท นอกจากนี้รายได้อื่นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 46.17 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 20.59 ล้านบาท 
ต้นทุนขาย  
ในปี 2553 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 75.51% ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งเท่ากับ 74.11%  
เพิม่ ขึน้ 2.19% เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา อัตราต้นทุนขายสูงขึน้ จากการแข็งค่าของเงินบาท เมือ่ แปลงค่าเป็นยอดขายมีมลู ค่าลดลง  
ในขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าเท่าเดิม เมื่อเทียบเป็นอัตราต้นทุนขายจึงมีอัตราสูงขึ้นดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2553 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขาย 58.32 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 46.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 24.30% จำนวนเงิน
11.40 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยสนับสนุนการขายและค่าโฆษณาเพิม่ ขึน้ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 40 ปี ในการก่อตัง้
บริษัทฯ และโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าพิเศษ PRINCESS COLLECTION
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น 15.16% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 13.93% เพิ่มขึ้น
ปีก่อน 1.23% เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสำรองผลขาดทุนจากสินค้ารับคืนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท มีผลขาดทุนจาก
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.99 ล้านบาท 
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กำไรสุทธิ  
ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 356.46 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 355.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.35% ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.97 บาท อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 10.01% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.26%  และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.54% 
บริษัทฯ มีคุณภาพของกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 308.54 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิด
ขึ้นจากการขายและสามารถเก็บชำระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำหนดเวลา
กำไรสุทธิต่อหุ้น
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หมายเหตุ   * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท  ข้อมูลต่อหุ้นใน ปี 2544-2545  
จึงได้มีการคำนวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)  ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการ
ดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน
เป็นปีที่ 37 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบนั และในปี 2553 บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิ 356.46 ล้านบาท กำไรสุทธิตอ่ หุน้ 2.97 บาท และ
เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2554 บริษทั ฯ ได้มมี ติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2553 เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุน้ ละ 2 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 0.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
240 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ 67.33% และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
 
บาท
เงินปันผลต่อหุ้น
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.10
1.2
0.90
1.0
0.80
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
	 2544 *	 2545 *	 2546

2.00

1.50
1.10

1.10

2547

2548

1.30

1.30

2549

2550

1.50

2551	  2552 2553 **

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท  ข้อมูลต่อหุ้นใน ปี 2544-2545  
  
จึงได้มีการคำนวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)  ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนด                                        
ให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2554
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2. ฐานะการเงิน
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,619.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 339.59 ล้านบาท หรือ 6.43%
ซึ่งเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 16.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 356.54 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของ
สินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.39% เงินลงทุนชั่วคราว
14.89% ลูกหนี้การค้า 9.25% สินค้าคงเหลือ 13.05% เงินลงทุนระยะยาว 36.65% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13.49%  
และอื่นๆ 3.28%
สินทรัพย์หมุนเวียน  
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,757.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นการลดลงจากการย้ายเงินสดคงเหลือที่อยู่ในเงินลงทุนระยะสั้นไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 356.54 ล้านบาท จากการนำกำไรที่เป็นเงินสดของกิจการไปลงทุนในตราสาร
หนี้และหุ้นกู้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ สิน้ ปี 2553 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 527.88 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 233.21 ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเป็นเงินฝากระยะสั้นน้อยกว่า 3 เดือน เพื่อรอการลงทุนในตราสารหนี้ หรือเงินฝากระยะยาว ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่า
ลูกหนี้การค้า  
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 520.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66.98 ล้านบาท โดยแยกเป็นลูกหนี้
ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ 500.50 ล้านบาท คิดเป็น 96.25% ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระภายใน 3 เดือน จำนวน
12.79 ล้านบาท คิดเป็น 2.46% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำระเงิน และลูกหนี้
ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 6.72 ล้านบาท คิดเป็น 1.29% ของลูกหนี้รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 101.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42.80 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วนซึ่งรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 733.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.78 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ
บริหารจัดการสินค้าคงเหลือทั้งวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปให้คงเหลือน้อยที่สุดในระดับที่เหมาะสม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 758.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.85 ล้านบาท
ซึ่งเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 73.22 ล้านบาท มีการต่อเติมอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซื้อเครื่องจักร คอมพิวเตอร์
และอื่นๆ เท่ากับ 55.22 ล้านบาท มีการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวนเงิน 4.52 ล้านบาท และโอนไปเป็นสินทรัพย์       
ที่ถือไว้เพื่อขาย 5.33 ล้านบาท
หนี้สินรวม  
ณ สิน้ ปี 2553 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม 582.96 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 80.42 ล้านบาท หรือ 16% เนือ่ งจากเจ้าหนี้
การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,036.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 259.16 ล้านบาท หรือ 5.42%
เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2553 จำนวน 356.50 ล้านบาท  กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น จำนวน 82.72 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 จำนวน
180 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 41.97 บาท เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งเท่ากับ     
39.81 บาท เพิ่มขึ้น 2.16 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2544-2545                                  
จึงได้มีการคำนวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

3. คุณภาพของสินทรัพย์
ด้านเงินลงทุนระยะยาว  
บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวรวมทั้งสิ้น 2,059.36 ล้านบาท ปีก่อน 1,586.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 473.23
ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวประกอบไปด้วยเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 912.10 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทอื่น 415.40
ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นกู้ 731.86 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ทำให้บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 632.34 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.72 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและ
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร
บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์   สำหรับเงินลงทุนในกิจการที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการที่ลงทุนมีราคาตามบัญชีดีขึ้นทำให้มีการโอนกลับรายการการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในปี 2553 จำนวน 5.43 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดย
รวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอีกด้วย
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ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงใน
ราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะ
บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบำรุงรักษาอยู่อย่างสม่ำเสมอ   ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชี 

4. สภาพคล่อง
กระแสเงินสด  
ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวนเงิน 527.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 294.67
ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการบริหารเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 308.54 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรจากผลประกอบการ         
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 166.24 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับเงินจากการขายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ 107.83 บาท และ เงินปันผลรับ 45.50 ล้านบาท
บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 180.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2553    
เท่ากับ 4.73 เท่า ปี 2552 เท่ากับ 5.52 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2553 เท่ากับ 3.23 เท่า ปี 2552 เท่ากับ       
3.66 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ     
มีหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ เช่น เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จึงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรา    
ที่ต่ำมาก โดยในปี 2553 เท่ากับ 0.12 และปี 2552 เท่ากับ 0.11 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอ       
ของสภาพคล่องของบริษัทฯ
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย    
หนี้สินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ      
สิ้นปี 2553 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 582.96 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,036.50 ล้านบาท 
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5. อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำหรับปี 2553 2552 และ 2551
หน่วย

2553

2552

2551

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)
  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
  3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
  5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
  7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
  8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
  9. ระยะเวลาชำระหนี้
10. Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

4.73
3.23
0.57
6.79
53.02
5.65
63.72
9.32
38.63
78.11

5.52
3.66
0.89
6.90
52.17
5.29
68.05
8.83
40.77
79.46

5.38
3.21
0.67
6.75
53.33
5.44
66.18
8.24
43.69
75.82

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร 
(Profitability Ratio)
  1. อัตรากำไรขั้นต้น
  2. อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
  3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%

24.49
10.01
7.26

25.89
10.29
7.58

26.65
11.93
9.88

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Efficiency Ratio)
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์

%
เท่า

6.54
0.65

6.80
0.66

8.76
0.73

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy  Ratio)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2. อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
%
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0.12
0.11
0.13
5,493,663.40 17,046,327.55 3,139,786.42
67.33
50.67
40.68

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
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)
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

%

40,331,250
25,512,500
9,084,750
5,724,520
4,679,400
4,492,000
3,907,800
1,990,850
1,684,900
1,670,200

33.61
21.26
7.57
4.77
3.90
3.74
3.26
1.66
1.40
1.39

     99,078,170
   120,000,000

       82.57
     100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อ Investor 
Relations :โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทบุคคลที่ถือ
 
นิติบุคคล
     สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว

ประเภทผู้ถือหุ้น

จำนวนราย

จำนวนหุ้น

%

รวมนิติบุคคล

39
5
44

60,893,020
40,524,750
101,417,770

50.74
33.77
84.51

    รวมบุคคลธรรมดา
รวมทั้งสิ้น

779
5
784
828

18,047,210
535,020
18,582,230
120,000,000

       15.04
0.45
15.49
100.00

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
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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)

2553 *             2552

2551

2.00
67.33
59.86

1.50
40.68
38.85

1.50
50.67
46.25

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 42 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2554
บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล จากเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นในการดำเนินงานตาม
ปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

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

 

                                                                                                    หน่วย : บาท
              ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2553
2552
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 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด 
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รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.   รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และ
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
 

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้น
ถือหุ้น บริษัทฯ
 
1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น
A
33.61
 
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
A
0.45
21.26
 
3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล B
3.71
4.77
 
4. บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
B
17.80
1.15
 
5. บจก. วีน
B
17.90
0.92
 
6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
B
14.67
0.21
 
18.72
 
 7. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) B
8. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
18.00
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
-
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ลักษณะรายการ
ที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
291,189.24
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
917,075.37
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
35,843.21
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
262.62
ค่าที่ปรึกษาจ่าย
1,200.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
9,041.46
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
1,956,258.41
ค่าจ้างทำของรับ
2,326.56
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
410.92
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
1,412.96
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
940.47
ค่าบริการระบบงาน
405.00
สารสนเทศรับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
194,480.30
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
23,003.59
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
193,163.90
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
2,640.00
ค่าบริการระบบงาน
4,960.00
สารสนเทศรับ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
32,353.70
ค่าจ้างทำของจ่าย
21,214.20
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
3,960.00
ค่าบริการระบบงาน
1,342.38
สารสนเทศรับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
3,312.73
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
5,317.82
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
7,232.39

 

 
 
17.
18.
 
19.
 
 
20.
21.

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ บริษัทฯ ถือหุ้น
ถือหุ้น บริษัทฯ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
B
16.91
บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย) B
11.63
บจก. ราชาอูชิโน
B
4.47
บมจ. ธนูลักษณ์
B
1.39
บจก. ไหมทอง
B
บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย)
B
บจก. ไทยกุลแซ่
B
บมจ. เอส แอนด์ เจ
B
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
บจก. พิทักษ์กิจ
B
บจก. โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) B
10.34
บจก. จาโนเม่ (ประเทศไทย)
B
  7.73
บจก.ไทยแน็กซิส
B
16.46
บจก. เอส.ที.จี.ซี.
B
13.00
-

 
 
22.
 
23.
 
24.
 
25.
26.

-
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9.

 
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
15.
 
16.

บจก. ไทยทาเคดะเลซ
บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส
บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ
บจก. เอราวัณสิ่งทอ
บจก. กบินทร์พัฒนกิจ

B
B
B
B
B

15.18
-

-

ลักษณะรายการ
ที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
294,937.82
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
1,225.29
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
2,684.41
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
1,117.83
ค่าที่ปรึกษาจ่าย
600.00
ค่าจ้างทำของจ่าย
13,356.96
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
358.56
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
10,196.41
ค่าจ้างทำของรับ
13,544.43
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
3,706.37
ค่าสาธารณูปโภครับ
177.66
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
1,992.00
ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย
6,210.00
ค่าสาธารณูปโภครับ
42.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
2,743.20
ค่าสาธารณูปโภครับ
15.38
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
1,288.96
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
10,790.41
ค่าวิจัยและพัฒนาสินค้า
2,550.00
และวัตถุดิบจ่าย
ค่าสาธารณูปโภครับ
93.60
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
36.00
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
36,631.44
ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 4,056.98
ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 3,917.13
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
5,807.95
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
26,106.57

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
กำหนดค่ า ตอบแทนจากจำนวน Hardware, Software และ Man-day
ที่ให้บริการ
กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำหนดค่ า ตอบแทนจากจำนวนพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ยในแต่ ล ะกะ 
และระบบรักษาความปลอดภัย

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รายชื่อบริษัท

1. บจก. ไหมทอง
2. บจก. เอสเอสดีซี
(ไทเกอร์เท็กซ์)
3. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
80,000.00
4. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล 
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) 
รวม
140,000.00
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ให้กู้ยืม

คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 52
10,000.00
50,000.00

เพิ่มขึ้น
-

ลดลง
(6,400.00)
(45,000.00)

คงเหลือ
อัตรา
ณ 31 ธ.ค. 53 ดอกเบี้ย
3,600.00
4.50%
5,000.00
3.25%

20,000.00
-

(10,000.00)
-

90,000.00
-

20,000.00

(61,400.00)

98,600.00
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3.50%
-

หน่วย :  พันบาท
ค้ำประกัน
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 53
5,742.45
5,742.45

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่   31 ธันวาคม 2553  
มียอดคงค้างเป็นเงิน 98.60 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนด และภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารให้กยู้ มื เงินระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
การค้ำประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอดคงค้าง
รวมทั้งสิ้น 5.74 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27) 

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ       
ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้วา่ พันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษทั ฯ จะเป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่าย
ถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดี ยวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ฉบั บ ที่ 4)       
พ.ศ.  2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้า       
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าว         
ที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2553 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติของ        
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
 
1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น*

ประสบการณ์การทำงาน

62 ปริญญาตรี คณะ Education
- % - Representative Director :
วิชาเอก Industrial Education
Wacoal Holdings Corp.
Ashiya University, Japan
- Representative Director & President &  
  								 Corporate Officer :
Wacoal Corp.
- Chairman :
Wacoal America, Inc.
 
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
    
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง
 
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
65 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.67% - ประธานกรรมการ :
ประธานกรรมการ และ
วิชาเอก เครื่องกล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ประธานกรรมการบริหาร
Chiba University, Japan
บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
       
บจก. ไทยแน็กซิส
        
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- กรรมการ : 
       
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง
     
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 32 แห่ง
 
3. นายทาดาชิ ยามาโมโต้
58 ปริญญาตรี คณะ Economics
- % - Director & Senior Corporate Officer :
     รองประธานกรรมการ
วิชาเอก Economics
Wacoal Corp.
Doshisha University, Japan
- Director :
Wacoal Holdings Corp.
       
Wacoal America, Inc.
 
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
     
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
     
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 19 แห่ง
 
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ 63 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0.64% - ประธานกรรมการ : 
รองประธานกรรมการ และ
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
บจก. วาโก้ลำพูน
รองประธานกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
        
- Board and CEO Assessment 2/2003
- กรรมการผู้จัดการ :
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
        
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- กรรมการ :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
 
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 18 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
 
5. นายบุญดี อำนวยสกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ และ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
        
       
       

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น*

ประสบการณ์การทำงาน

0.03% - กรรมการผู้จัดการ :
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- กรรมการ : 
- Understanding the Fundamental
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
of Financial Statements  (UFS) 2/2006
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
- Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
Liabilities (RE DCP) 1/2008
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง

55 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
6. นายอะกิฮิสะ นากาโน
51 ปริญญาตรี คณะ Jurisprudence
กรรมการบริษัท
วิชาเอก Jurisprudence
กรรมการรองผู้จัดการ และ
Nanzan University, Japan
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
       
      
 

-%

- กรรมการ : 
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง

 
7. นายอำนวย บำรุงวงศ์ทอง 60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
0.40% - ประธานกรรมการ :
กรรมการบริษัท และ
โรงเรียนสยามธุรกิจ
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
กรรมการบริหาร
- รองประธานกรรมการ : 
        
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- กรรมการ : 
        
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
        
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal  
บจก. วาโก้ลำพูน
        
Liabilities (RE DCP) 1/2008
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
 
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 19 แห่ง
 
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา 41 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
0.06% - กรรมการ :
กรรมการบริษัท
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
วิชาโท คอมพิวเตอร์
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 34 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
 
9. นายยูโซะ อิเดะ
กรรมการบริษัท

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม
56 ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Kobe University of Commerce, Japan

สัดส่วน
การถือหุ้น*
-%

         
 

ประสบการณ์การทำงาน

- Chairman :
Lecien Corp.
- Director & Senior Corporate officer :
Wacoal Corp.
- Director :
Torica Co., Ltd.
Taiwan Wacoal Co., Ltd.  
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง

10. นายอิคูโอะ โอตานิ
กรรมการบริษัท

57 ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Rikkyo University, Japan

-%

  
           
           

- Director :
Wacoal Holdings Corp.
Wacoal Corp.
Wacoal Service Co., Ltd.
Wacoal China Co., Ltd.
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง

    

- กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. โอซีซี
- กรรมการตรวจสอบ :
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP) 5/2001
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Effective Audit Committee 1/2001
- Role of the Compensation Committee 			 จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(RCC) 1/2006
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008
   กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
Liabilities (RE DCP) 1/2008

11. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
60 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
-%
กรรมการอิสระ และ
วิชาเอก การคลัง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิชาโท การค้าระหว่างประเทศ
California State University, Long Beach, USA

           

12. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช
กรรมการอิสระ
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65 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.18% - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
วิชาเอก Radio Engineering
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
University of Electro-Communications, Japan
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- Director Accreditation Program (DAP) 38/2005
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
- Audit Committee Program (ACP) 8/2005
- Director Certification Program (DCP) 79/2006
- Improving the Quality of Finance Reporting           
(QFR) 1/2006
     

รายงานประจำปี 2553 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
 
13. รศ. นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น*

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. ธนูลักษณ์
- กรรมการตรวจสอบ : 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
แห่งประเทศไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการอุทธรณ์
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
คำสั่งทางปกครอง :
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
- Understanding the Fundamental of  Financial   
และตลาดหลักทรัพย์
Statements (UFS) 1/2006
- รองศาสตราจารย์ :
- Finance for Non-Finance Director (FND) 28/2006
คณะนิติศาสตร์
- Monitoring the System of Internal Control  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
and Risk Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 5/2009
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

51 ปริญญาโท คณะ School of Law
วิชาเอก Securities Regulation
University of Georgia, USA

-%

14. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม      54 ปริญญาเอก
- % - กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ
วิชาเอก การเงิน
และประธานกรรมการตรวจสอบ :
University of Pittsburgh,
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
Pittsburgh, PA, USA  
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
     
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
- Director Certification Program (DCP) 0/2000
- คณบดี :
- Audit Committee Program (ACP) 29/2009
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

     
     

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีภาษีอากร :
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
- กรรมการภาษี :
- Director Certification Program (DCP) 38/2003
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004
  
- Improving the Quality of Financial Reporting
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(QFR) 1/2006
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
     - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) 5/2007
- Monitoring the System of Internal Control and Risk                             
Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008
- Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009
- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009  

15. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต       58 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการอิสระ และ                วิชาเอก การบัญชี
กรรมการตรวจสอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-%
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
 
16. นายมนัส องค์สรณะคม
กรรมการบริหาร และ
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานกลาง

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น*

ประสบการณ์การทำงาน

0.14% - กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ :
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
- กรรมการ :
บมจ. บางกอกไนล่อน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 บจก. วาโก้ลำพูน
- Director Certification Program (DCP) 27/2003       บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
 
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

57 ปริญญาตรี คณะบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 24 แห่ง
17. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร และ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Junior Fashion

0.05% - ประธานกรรมการ :
บจก. รอยัล การ์เมนท์
- กรรมการผู้จัดการ :
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- กรรมการ :
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง
18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร

- % - ประธานกรรมการ :
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง
- กรรมการผู้จัดการ :
บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
- กรรมการ :
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
บจก. เอส.ที.จี.ซี.
วิชาเอก การตลาด
บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย :
		 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005 จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
      กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

56 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
วิชาโท ประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 58 ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์
กรรมการบริหาร และ
วิชาเอก รัฐศาสตร์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0.04% - กรรมการ :
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. วีน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
กิจการทีเ่ ป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ (ปี)   คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

 
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ 56 ปริญญาโท
กรรมการบริหาร
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น*

ประสบการณ์การทำงาน

0.12% - กรรมการผู้จัดการ :
บจก. วีน 
- กรรมการ :
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยาลำพูน       
    - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
     
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง

21. นางสาวการุณี สุหร่าย
กรรมการบริหาร

     
22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการบริหาร และ
เลขานุการบริษัท

55 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์   
0.004% - กรรมการ : 
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว       
บจก. รอยัล การ์เมนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
- Board and CEO Assessment  2/2003
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
     
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
48 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-%

- กรรมการ : 
บจก. วาโก้ลำพูน
บจก. รอยัลการ์เมนท์
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) 9/2005
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006
      กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
     
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง
23. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
               

44 ปริญญาเอก คณะ Business Administration 0.008% - กรรมการ : 
วิชาเอก Management  
        บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)
วิชาโท Marketing        
  
Nova Southeastern University, Florida, USA      จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
   
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 52

  1. นายโยชิคาตะ
  2. นายมนู
  3. นายทาดาชิ
  4. นางสาวศิริกุล
  5. นายบุญดี
  6. นายอะกิฮิสะ
  7. นายอำนวย
  8. นายธรรมรัตน์
  9. นายยูโซะ
10. นายอิคูโอะ
11. นางอรดี
12. นายธนวัฒน์
13. รศ. นเรศร์
14. รศ.ดร. กุลภัทรา
15. นางพรรณี
16. นายมนัส
17. นายสุวิทย์
18. นางนงลักษณ์
19. นางสาวณัฐชรินธร
20. นางศิริวรรณ
21. นางสาวการุณี
22. นางอรอนงค์
23. ดร.สุรัตน์

ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยามาโมโต้
ธนสารศิลป์
อำนวยสกุล
นากาโน
บำรุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
อิเดะ
โอตานิ
รุ่งเรืองโรจน์
ปูคะวนัช
เกษะประกร
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
วงศ์รัตนภัสสร
รวม

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

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

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  :  0-2229-2800 
โทรสาร   :  0-2654-5427

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 และ/หรือ
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    4301
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