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Total Assets
Total Liabilities
Equity
Sales
Total Revenues
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PER SHARE DATA (Baht)

Par Value
Book Value
Net Earnings
Market Price
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1,089
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3,927
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3.66
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6.54
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FINANCIAL RATIO

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

PROFITABILITY RATIO (%)
Return on Total Revenues
Return on Equity

สภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

LIQUIDITY RATIO (Times)
Current Ratio
Quick Ratio
Liquidity of Cash Flow from Operation

ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

EFFICIENCY RATIO (%)
Return on Assets
Return on Fixed Assets

วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

FINANCIAL POLICY RATIO (Times)
Debt to Equity Ratio
0.22
0.12
0.11
Interest Coverage Ratio
2,786,816.53 4,913,626.96 17,046,327.55
Payout Ratio (%)
  63.97 *
67.33
50.67

				
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.10 บาท แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำ�หนดให้มีขึ้น
ในวันที่ 23 เมษายน 2555
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 2.10 per share, for further proposal to the
shareholders’ general meeting for approval, on April 23, 2012.
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

นายมนู ลีลานุวัฒน์
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ปี 2554 โลกเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจและทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรป
การเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และสถานการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ที่ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
ชะลอตัวลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท โทรา 1010 จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดหาและ
จัดจำาหน่ายเสือ้ ผ้าสำาเร็จรูป เพือ่ รองรับการขยายตัวของตลาดต่างประเทศ และมีการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ ให้เกิดความคล่องตัว
ในการบริหารงานยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand Award 2011 ระดับ Platinum สำาหรับแบรนด์ “Wacoal”
ในหมวดชุดชั้นในสตรี และแบรนด์ “ENFANT” ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเด็ก จากการสำารวจของนิตยสาร Reader’s Digest
ในฐานะเป็นแบรนด์สดุ ยอดของประเทศไทยทีผ่ บู้ ริโภคให้ความเชือ่ ถือในคุณภาพ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติผมู้ ผี ลงาน
วิจยั และนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง STI Thailand Award 2011 จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) รวมทั้งรางวัล IP Champion 2011 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่บริษัทฯ ประสบ
ความสำาเร็จในการสร้างสรรค์ และนำาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิผลและมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำาเนินกิจการภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ สะท้อนให้เห็นจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และชุดชั้นในสตรีบางรุน่ ได้รบั การรับรองเป็น “ชุดชั้นในลดโลกร้อน” รายแรกของไทยและของโลก ด้วยฉลาก
สิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สำาหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2554 อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ โดยมียอดขาย 3,688.82 ล้านบาท
และกำาไรสุทธิ 393.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.59 และร้อยละ 10.51 ตามลำาดับ ซึ่งจากผลการดำาเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 23 เมษายน 2555 เพือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.97 ของกำาไรสุทธิ โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นับ
เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 39
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงสภาพการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ผนวกกับการเผชิญความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ
จึงได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการบูรณาการขยาย
ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของสิ่งทอ การคิดค้นวิจัยพัฒนาวัตถุดิบ สินค้าและบริการใหม่ พร้อมกับ
การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากรในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
ท้ายสุดนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังความคิดในการฟันฝ่า
อุปสรรคในตลอดปีที่ผ่านมา รวมไปถึงผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านตลอดไป

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมาย
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยมีรายนามดังนี้
1. นางอรดี
รุ่งเรืองโรจน์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายนเรศร์
เกษะประกร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
กรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 12 ครั้ง มีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตาม
วาระที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีความเห็นในด้านต่างๆ โดยสรุปดังนี้
• รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติ เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั แิ ผนตรวจสอบประจำาปี รับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ ดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม โดยให้ความสำาคัญต่อระบบการขาย การสั่งซื้อวัตถุดิบ ระบบการทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (LAB & QC) ระบบ
การผลิต ตลอดจนระบบการควบคุมดูแลเครื่องจักรของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ
• ผูส
้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายมนูญ
มนูสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำาปี 2555
• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงและผลการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
• รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาและให้ความเห็นการทำารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลของรายการตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่า การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
• การกำากับดูแล ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บัญญัติไว้
• กฎบัตร ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้
รับมอบหมาย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และมีความเป็นอิสระไม่มีข้อจำากัดในการรับทราบ
ข้อมูล ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิด
ปกติใดๆ ที่เป็นสาระสำาคัญ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ที‹ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

นายมนู ลีลานุวัฒน์
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

4

นายทาดาชิ ยามาโมโต้

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¹ÒÂºØÞ´Õ ÍíÒ¹ÇÂÊ¡ØÅ

นายอะกิฮิสะ นากาโน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการรองผู้จัดการ

นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
กรรมการอิสระ

นายอำานวย บำารุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท

นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช
กรรมการอิสระ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ

นายยูโซะ อิเดะ
กรรมการบริษัท

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ

นายอิคูโอะ โอตานิ
กรรมการบริษัท

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ
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mood

melody*
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FIRST Bra

Campus

Beloved

COOL

BRABERRY

HOT Fever

Girlie Cutie

Dear Hips Shorts

Yes

Wacoal Sport

Wacoal Gold

POP Line

WIENNA

ENFANT GOLD

ENFANT BLUE

ENFANT GREEN

De bon

Little Wacoal

ELLE

Trombone

bsc

5.up

Racé

WACOAL BLOUSE

seaquin

Girlie

in 9
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ประวัติบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด และบริษัท วาโก้คอร์ปอเรชั่น
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีในระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลา 41 ปีของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นศึกษา วิจัย พัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระเพื่อสร้างความงาม และความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกช่วงวัย

ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522)
ปี 2513 เริ่มการผลิตชุดชั้นใน ด้วยพนักงานจำานวน 24 คน ณ ที่ทำาการ ซอยวัดดอกไม้ สาธุประดิษฐ์
ปี 2514 ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
ปี 2515 เริ่มส่งสินค้าไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ จากนั้นจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก และผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรี ตามลำาดับ
ปี 2516 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท
ปี 2517 เริ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดเด็กจำาหน่ายในประเทศ โดยบริษัทฯ มียอดขายกว่า 51 ล้านบาท และสามารถทำากำาไร
หลักล้าน ด้วยจำานวนพนักงาน 518 คน เป็นครั้งแรก
ปี 2519 ก่อสร้างที่ทำาการแห่งใหม่ ที่ตำาบลบางโคล่ (อาคาร 3 ปัจจุบัน) เพื่อขยายกำาลังการผลิต และเริ่มทำาการผลิตผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นนอกสตรี นอกจากนี้สามารถทำายอดขายได้ 100 ล้านบาทเป็นครั้งแรก
ปี 2521 ก่อสร้างอาคารสำานักงาน (อาคาร 2 ปัจจุบัน) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯท่าน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีต
นายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
ปี 2522 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 1 จึงเป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในที่ใช้กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมทั้งทางด้านสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ เช่น
การจัดให้มีพนักงานขายคอยแนะนำาการสวมใส่ชุดชั้นในที่ถูกต้องตามสรีระให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้ริเริ่มใช้คำาเรียกเฉพาะสำาหรับ
พนักงานขายชุดชั้นในว่า “Proportion Consultant” หรือ “PC” จนกลายมาเป็นคำาที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้
มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การนำาระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก การกำาหนดราคาชุดชั้นในแบบ Fixed Price
และการส่งเสริมการตลาดด้วยการนำาภาพยนตร์โฆษณาชุดชั้นในออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผลให้แบรนด์สินค้าเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง
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ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)
ปี 2523 เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก
มาเป็นรูป
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกำาหนดสีประจำา
บริษัทฯ คือ สีไวน์แดงและสีชมพู นอกจากนี้ได้นำาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถทำายอดขายเติบโตได้ถึง 200 ล้านบาท
ปี 2524 ริเริ่มโครงการสำารวจสรีระสตรีและเด็กไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยร่วมกับสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลกำาหนดมาตรฐานผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระ
ของคนไทย ซึ่งได้ดำาเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี

ปี 2526 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2527 ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่ง โดยทำาการศึกษา พัฒนา วัตถุดิบแปลกใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ
ต่างประเทศ จนสามารถทดแทนการนำาเข้าได้มากกว่า 90% พร้อมทั้ง จัดทำา “โครงการ Wacoal Computer Service”
บริการวัดสัดส่วนแก่ลกู ค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทท่ี นั สมัย เพือ่ ให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชัน้ ใน
ให้เหมาะสมกับสรีระ และขยายกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยก่อตั้ง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด ณ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปี 2528 จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าโซโก สี่แยกราชประสงค์ เพื่อบริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษ
เฉพาะบุคคลและผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
ปี 2529 เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านต่างๆ
ปี 2530 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อตัง้ บริษทั วีน จำากัด เพือ่ จัดจำาหน่ายชุดชัน้ ใน WIENNA ในระบบขายตรง
ซึง่ ปัจจุบนั พัฒนาจนเป็นผูน้ าำ ระบบขายตรงทีม่ สี มาชิกมากทีส่ ดุ และเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำากัด
ในปี 2554
ทศวรรษที่ 2 บริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งกิจการพื้นฐานของอุตสาหกรรม และกิจการยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามยังเป็นยุคของ
การเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กร
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
ปี 2533 นำาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Sihouette Analyzer
เครื่อง Moire และ เครื่อง Sketched Outlines นอกจากนี้ ได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 2 อาคาร คือ อาคาร 4
ปัจจุบัน และอาคาร 2 ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ปี 2534 จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research & Development Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพ
ของวัสดุสิ่งทอ ตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard) พร้อมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่
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ปี 2535 เพิ่มบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical Wear Service) เพื่อช่วยให้แผลแห้ง เร็วพร้อมทั้ง
รักษาและบรรเทาแผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก
ปี 2536 ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี
จำากัด ตามลำาดับ และในปีนี้บริษัทฯ มียอดขาย 2,000 ล้านบาท
ปี 2537 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นลำาดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ปี 2540 บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ด้วยนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักว่าเมืองไทย สินค้าไทย
โดยผู้ประกอบการคนไทยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยริเริ่มโครงการ Thailand Best รวมทั้งส่งเสริม
ให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของเครือด้วยการจัดงาน “Sahagroup Export & Trade” ซึ่งยังคงจัดต่อเนื่อง
เป็นประจำาทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2541 จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ปี 2542 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศด้วยการเข้าสู่ระบบรับรองการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001
ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร และนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ทำาให้สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ
มาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนำาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยายกำาลังการผลิตออกไป
ในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค

ทศวรรษที่ 4 ล้ำาหน้าด้วยนวัตกรรม (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552)
ปี 2543 ริเริม่ “โครงการวาโก้ โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้ผหู้ ญิงไทยตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
ปี 2544 ติดตั้งโปรแกรม SAP ซึ่งมีสมรรถนะสูงในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการขาย ผลิต บัญชี และคลังสินค้า ทำาให้สามารถ
วิเคราะห์ แ ละรายงานข้ อมู ลได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง นำ า ระบบสารสนเทศสำ า หรั บ ผู้ บ ริ ห าร (Executive
Information System : EIS) เข้ามาบูรณาการ ควบคู่กับการพัฒนาระบบ Quick Response Marketing System
หรือ QRMS ให้เชื่อมต่อจากระบบ SAP เพื่อส่งข้อมูลการขายจากหน้าร้านมายังโรงงานแบบ Real Time
ปี 2548 นำาระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function Deployment และ Kansei Engineering มาใช้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมียม ฉีกเส้นกั้นระหว่างชุดชั้นในกับชุดชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า
“Diamond Intimacy” ซึ่งนำาคริสตัล Swarovski มาประดับบนชุดชั้นในเป็นครั้งแรก
ปี 2549 พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นในสำาหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม
และได้มอบ Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์อย่างสม่ำาเสมอ
ปี 2550 ดำาเนินการ Upgrade โปรแกรม mySAP ERP (ECC 6.0) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขายและ
โรงงาน นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำาเนินการสำารวจ
และวิจัยขนาดรูปร่างของคนไทยภายใต้โครงการ “Size Thailand” ด้วยเครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติ (3D Body
Scanner) เพื่อนำาไปสู่การสร้างข้อมูลมาตรฐานขนาดรูปร่างของคนไทย อีกทั้ง ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
ระบบดิจิตอลคันแรกของเอเชีย ให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่อประโยชน์ในการออกให้บริการตรวจเต้านมแก่ผู้หญิงไทยโดยทั่วไป
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ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน บริษัทฯ มุ่งทำาการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วย
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบไอทีที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหาร
กระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจำากัด บริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ

ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
ปี 2553 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงาน Princess Collection ใน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำารายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
และเริ่มผลิตและจำาหน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำาหรับผู้รักสุขภาพและผู้หญิงสูงวัย ซึ่งถือเป็นการขยาย
ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัย เหมาะสมกับลูกค้าทุกช่วงวัยดังสโลแกน
“40 ปีแห่งความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง”
ปี 2554 ก่อตั้ง บริษัท โทรา 1010 จำากัด เพื่อจัดจำาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามแนวคิด Lean Organization เพื่อให้การทำางานมีความคล่องตัวสูง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop” และใช้ Social Network เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ทศวรรษที่ 5 บริษัทฯ มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการค้าเสรี ด้วยการ
กำาหนดยุทธศาสตร์หลักของการดำาเนินธุรกิจ บูรณาการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างครบวงจร จัดโมเดลธุรกิจเป็นระดับสากล มุ่งการลงทุน
ในกลุ่มประเทศ CLMV และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น แสวงหาช่องทางการจัดจำาหน่ายที่หลากหลาย แปลกใหม่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ปรับระบบการบริหารจัดการภายในที่เน้นความรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า ด้วยการ
สร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง 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
• ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบสิ่งทอตามมาตรฐาน Wacoal Corporation
ปี 2550 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมในปี 2552
ปี 2551 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำาหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสีและ
สารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย
ปี 2552 • ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2008 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.
• ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย
จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)
สำาหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ได้รบั เครือ่ งหมาย CoolMode สำาหรับผลิตภัณฑ์ชดุ นอนและชุดชัน้ นอกสตรี จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์กรมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตเสือ้ ผ้าทีม่ สี ว่ นช่วยลดภาวะโลกร้อน
ปี 2553 • ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ครอบคลุมการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์
ปี 2554 • ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในโครงการ Thailand Green Textile Network เพื่อผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลาก
สิ่งแวดล้อม (Eco label) ของสหภาพยุโรป”
• เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
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รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
¹ÒÂºØÞ´Õ ÍíÒ¹ÇÂÊ¡ØÅ
กรรมการผู้จัดการ
ปี 2554 เป็นปีที่ บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) มีผลการดำาเนินงานเติบโตจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก แม้ว่าต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศ ที่ทำาให้
เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของคณะผู้บริหารและพนักงานที่มุ่งมั่นทำางานเพื่อองค์กร การเตรียมความพร้อม
ตลอดจน ความสามารถในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วท่ามกลางวิกฤต
ในช่วงเกิดอุทกภัย นับเป็นความโชคดีของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับความเสียหาย ทำาให้สามารถอุทิศเวลา และกำาลังสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เจ้าหน้าทีห
่ น่วยงานภาครัฐ และองค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือประชาชน รวมทัง้ พนักงานของบริษทั ฯ
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นวาระสำาคัญเร่งด่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่บูรณาการไปพร้อมกับธุรกิจ
ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการวาโก้...โบว์ชมพู และ ธารน้ำาใจไทยวาโก้...สู่สังคม
จากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ ทำาให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่เี ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และจะมุ่งมั่นในการคิดค้น ศึกษา วิจัยวัตถุดิบจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่คำานึงถึงผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำา เนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Carbon Footprint และการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 นอกเหนือไปจากการ
รักษาคุณภาพ และมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้าน
บนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรม ในการดำาเนินธุรกิจ และความตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมในฐานะองค์กรหนึง่
ในสังคมตลอดไป

(นายบุญดี อำานวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
ให้เข้มแข็ง โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม จึงได้ดาำ เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านสังคม
โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2011”

• “วาโก้ โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด” โดยร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี จัดเสวนาพิเศษให้ความรู้กับผู้หญิงไทยได้ตระหนักถึงการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และนำารายได้ส่วนหนึ่งจากการจำาหน่ายสินค้ามอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี
• กิจกรรม “Wacoal Cares Your Breasts...Mammogram Saves Your Life” วาโก้ รณรงค์ให้ผห
ู้ ญิงไทยมีสขุ ภาพทีด่ ห
ี า่ งไกลจาก
โรคมะเร็งเต้านม จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง Digital Mammogram ให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรายได้
จากการจำาหน่ายสินค้า ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้สำาหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

การส่งเสริมการศึกษา

• โครงการ “First Bra On Tour” เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระในวัยเริ่มสาวให้กับโรงเรียน
ทั่วประเทศ
• มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา สถาบันบุนกะแฟชั่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูรอ้ น โครงการสหกิจศึกษา และอืน่ ๆ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้นาำ นักศึกษาเข้าเยีย่ มชม
กระบวนการผลิต
• สนับสนุนวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านสิ่งทอและการตัดเย็บ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องนุ่งห่ม และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
• ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โครงการ “ศึกษาทางคลินิกแบบสหสถาบัน เกี่ยวกับผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจล รักษา
แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก” โดยได้ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแผลกดทับและ
ป้องกันการเกิดความพิการจากบาดแผล
• สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อการศึกษาทั่วไปให้แก่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและการวิจัยเกี่ยวกับ “การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์
เพื่อการออกแบบสปอร์ตบรา” มหาวิทยาลัยมหิดล

การป้องกันปัญหายาเสพติด

• บริษทั ฯ เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ตัง้ แต่ปี 2545 และยึดมัน่ ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ โดยดำาเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะปีละ 2 ครั้ง
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การว่าจ้างผู้พิการเข้าทำางาน

• บริษทั ฯ มีนโยบายการว่าจ้างผูพ
้ กิ ารแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำางานเข้าทำางาน บนพืน้ ฐานของการดูแลให้โอกาสอย่างเสมอภาค
ปัจจุบันมีผู้พิการเข้าทำางานกับบริษัทฯ จำานวน 28 คน

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2554 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล ครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษา ชุมชน วัด
โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น
• มอบเงินบริจาคสมทบทุน “30 พฤษภา” วันครบรอบการสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ โ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปีที่ 3 (ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี)
• มอบเงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในการจัดคอนเสิร์ต “เพลงแห่งรัก เพลงในดวงใจนิรันดร์”
• จัดกิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่โรงเรียน ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ
• จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับโรงเรียนในชุมชน โดยนำาพนักงานจิตอาสาเข้าไปช่วยสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยรอบ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
• เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำาพุ จ.ลพบุรี

วาโก้...รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

จากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยนำามาซึ่งความเสียหายอย่างมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริษัทฯ ได้บริจาค
เงินและสิ่งของต่างๆ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำารวจที่ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
• มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “ตลาดทุนร่วมใจช่วยภัยน้ำาท่วม”
• มอบเงินบริจาค 661,900 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ให้กับ กรมกิจการพลเรือนกองทัพบก
• มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับ รายการ “ครอบครัวข่าว 3” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
• มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 400,000 บาท ให้กับ รายการ “ข่าวข้น คนข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 และร่วมเดินทางไปร่วมฟื้นฟู
ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ใน จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี และ จ.ชัยนาท
• มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 760,000 บาท ให้กับ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จ.ชลบุรี
• มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 100,000 บาท ให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก
• มอบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 400,000 บาท ให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการ “รวมพลคนดูดี ปันน้ำาใจช่วยภัยน้ำาท่วม”
• มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 220,000 บาท ผ่านมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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ครอบครัวไทยวาโก้ ห่วงใยกันและกัน ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
•
•
•
•
•
•

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องพนักงานผู้ประสบอุทกภัย
มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย พร้อมถุงยังชีพ
มอบเรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของ
อนุญาตให้หยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา และยืดหยุ่นเวลาการทำางานให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
จัดตั้งศูนย์พักพิงภายในบริษัทฯ รวมทั้งจัดหาที่พักชั่วคราว พร้อมเครื่องนอนให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยช่วยเหลือค่าที่พัก
จัดตั้ง “ทีมช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน” จากพนักงานจิตอาสาออกช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ต้องการออกจากพื้นที่
ประสบภัย หรือมีผู้ป่วย หรือขนย้ายสัมภาระจำาเป็น

ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งนอกจากให้ความสำาคัญต่อการเลือกใช้วัตถุดิบที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• กิจกรรม “วาโก้ หัวใจสีเขียว คืนชีวติ สูธ่ รรมชาติ” ร่วมปลูกป่านานาพรรณเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและลดโลกร้อน ณ วังดุมเมาท์เทนแคมป์
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
• กิจกรรม “วาโก้ หัวใจสีเขียว ปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลไทย” ร่วมอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศน์ของเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบาย “เรามุ่งมั่น และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ทำาให้ในปี 2554 มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้น โดยตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 10% MJ/หน่วยผลผลิต ทำาให้
เกิดกิจกรรมของพนักงานทุกระดับทุกส่วนงาน
• ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ จัดทำาป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน ให้พนักงานมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
โดยนำาความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานนำาไปใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• ส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิศวกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งฝึกอบรม
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
• ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และการลงทุนเปลีย่ นเครือ่ งจักรประสิทธิภาพสูง ทำาให้มกี ารทำามาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
ในระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ทั้งมาตรการมีเงินลงทุน และมาตรการไม่มีเงินลงทุน ลดใช้พลังงาน 250,000 kWh./ปี คิดเป็นเงิน
864,000 บาท/ปี และในปี 2554 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ โดยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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กระทรวงพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 514,000 kWh./ปี คิดเป็นเงิน 1,850,000 บาท/ปี จากผล
การทำากิจกรรมอนุรักษ์พลังงานทุกๆ ด้านที่พนักงานทุกส่วนได้มีส่วนร่วม ทำาให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2553 ดัชนีการใช้พลังงานเฉลี่ย 2.94 MJ/ตัว และในปี 2554 ดัชนีการใช้พลังงานลดลงเหลือ 2.70 MJ/ตัว

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อสภาพการทำางานที่ปลอดภัย โดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพือ่ รับผิดชอบดูแล ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำางานให้กบั พนักงาน โดยมุง่ เน้น
ทั้งด้านการควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงอาคารสถานที่ การฝึกอบรม ตลอด
จนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ความพร้อมด้านอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน

• จัดอบรมด้านความปลอดภัย เช่น “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” “ความปลอดภัยใน
การทำางานสำาหรับหัวหน้างาน” และ “ความปลอดภัยในการทำางานเกีย่ วกับเครือ่ งจักร” เป็นต้น รวมทัง้ ได้จดั ทำาคูม่ อื ความปลอดภัย
สำาหรับผู้รับเหมา

การควบคุมการตรวจสอบอาคาร และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร

• การตรวจสภาพความปลอดภัยภายในอาคารตามกฎหมาย ได้แก่ เส้นทางหนีไฟ ทางเดิน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต
เครื่องมือทำางานสำาหรับช่าง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เดือนละ 1 ครั้ง
• ตรวจสอบอาคารและจัดทำารายงานการตรวจสอบอาคารประจำาปี และจัดทำารายงานการวิเคราะห์งานเพือ่ ความปลอดภัย (SF-03)
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข
• เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภยั ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (สัญญาณเตือนภัย ไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์จบั ควัน
ความร้อน ป้ายทางหนีไฟ ถังดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ) และจัดให้มีการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง
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กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

• รณรงค์และให้ความรู้กับพนักงาน ได้แก่ การป้องกันไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ รณรงค์เรื่องโรคเอดส์และ
โรคระบาดต่างๆ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปี 2529 • ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บริษัทดีเด่นแห่งปี” ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง
• ได้รับรางวัล “ดีเลิศ” ในฐานะโรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และถูกหลักอาชีวอนามัย
ปี 2533 • ได้รับเลือกเป็น “โรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำาเร็จรูปขนาดใหญ่”
ปี 2536 • ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก Asia Pacific Awards
• ได้รับรางวัล “โรงงานดีเด่นด้านระบบป้องกันอัคคีภัย” ประเภท “ดี” จากกองอนามัยกรุงเทพมหานคร
ปี 2545 • ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2002”
ปี 2546 • ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2545 ในระดับ Top Quartile
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2003” เป็นปีที่ 2
ปี 2547 • ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2546 ในระดับ Top Quartile
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ปี 2548 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทางด้านราคาและสภาวะ
ทางด้านธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ
ปี 2549 • ได้รบั ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2550 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) จากผลงาน “Clinical Wear Service” นวัตกรรมด้านการบริการตัดเย็บเสื้อผ้า
ทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำาปี 2550
• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม”
ปี 2551 • ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
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ปี 2552 • ได้รับรางวัล “Trusted Brands Award 2009” สำาหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก “ENFANT” ด้วยผลโหวตจากความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงสุดระดับ Platinum ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเด็ก จากการสำารวจของนิตยสาร Reader’s Digest
• ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” เป็นปีที่ 2
• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
ปี 2553 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) เป็นครั้งที่ 2 จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำาปี 2553 จากผลงาน
“Wacoal Gold” ชุดชั้นในสตรีเพื่อสุขภาพ
• ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ปี 2553
• ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
ปี 2554 • ได้รับรางรางวัล “Trusted Brand Award 2011” ในระดับ Platinum สำาหรับแบรนด์ “Wacoal” ในหมวดชุดชั้นในสตรี และ
แบรนด์ “ENFANT” ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเด็กเป็นปีที่ 2 จากการสำารวจของนิตยสาร Reader’s Digest ในฐานะ
เป็นแบรนด์สุดยอดของประเทศไทย ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำาเสนอ
สินค้าใหม่สู่ตลาดตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ได้รับรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ
ที่บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จในการสร้างสรรค์ และนำาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิผล
และมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจ
• ได้รับรางวัลชมเชย STI Thailand Award 2011 ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมการทำาวิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
• ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม (Chairman Award) เป็นครัง้ ที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำาปี 2554 จากผลงานชือ่
“โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”
• ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
• ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
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การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ รองรับกับการเติบโตทางธุรกิจและทิศทางของบริษัทฯ
ในอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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ปี 2554 บริษทั ฯ ได้ออกแบบและจัดทำาหลักสูตร “สิง่ ทอเชิงลึก” (School of Deep Textile) เพือ่ สร้างบุคลากรให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านสิ่งทอ โดยบูรณาการศักยภาพและองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรทุกระดับเพือ่ ให้สอดคล้องกับสายอาชีพและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยจัดการฝึกอบรมภายใน
และภายนอกรวม 125 หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาชีพ เช่น

ระดับบริหาร

มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• หลักสูตร “สภาวการณ์ แนวโน้ม โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ”
• หลักสูตร “ผลกระทบและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก และนโยบายค่าจ้าง
แรงงานไทย”
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มุง่ พัฒนาความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการทำางานเป็นทีมที่ดี
• หลักสูตร “กลยุทธ์ธุรกิจสำาหรับนักบริหาร”
• หลักสูตร “Practical Risk Management”
• หลักสูตร “Retail Marketing & SPA Management”

ระดับปฏิบัติการ

มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า โดยเน้น
การฝึกอบรมภายใน และ On the Job Training ตามตำาแหน่งงาน
กลุ่มออกแบบและแพทเทิร์น
• หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail, Merchandising and Trend”
• หลักสูตร “เทคนิคการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด”
• หลักสูตร “สิ่งทอกับการออกแบบแฟชั่น”
กลุ่มธุรกิจ การตลาดและจัดซื้อ
• หลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดแนวรุกด้วย Social Network”
• หลักสูตร “Innovation Commercialization”
• หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำาหน่ายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”
กลุ่มงานผลิต
• หลักสูตร “การบริหารการผลิตชั้นต้น”
• หลักสูตร “การวางแผนการผลิตและการจัดการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”
• หลักสูตร “หลักการ Time Motion ในอุตสาหกรรมการเย็บ”
กลุ่มสำานักงาน
• หลักสูตร “Kaizen & Suggestion : ลดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างกำาไร”
• หลักสูตร “การสร้างระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”
• หลักสูตร “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์”
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จำานวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมปี 2554 จำาแนกตามกลุ่มงาน

ทุนการศึกษาแก่พนักงาน

• ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยชั้นนำาในประเทศ ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการนวัตกรรม สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม การเงินการธนาคาร รวม 12 ทุน
• ระดับประกาศนียบัตร สาขานฤมิตรวิจิตรแฟชั่น สถาบันบุนกะแฟชั่น รวม 10 ทุน

21

การศึกษาดูงาน

• การศึกษาดูงานในประเทศ ทั้งบริษัทในเครือสหพัฒน์ บริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ รวมทั้ง นิทรรศการด้านวิชาการ
เพื่อนำาความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงระบบการทำางาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
• การศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน เพื่อศึกษาตลาด แนวโน้มแฟชั่น
ชมนิทรรศการด้านสิ่งทอและแฟชั่น สำารวจสินค้าและวัตถุดิบ

การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการ Kaizen & Suggestion เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร โดยปี 2554
มีผลงาน Kaizen & Suggestion ที่สามารถนำาไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน จำานวน 116 ผลงาน ซึ่งได้นำามาจัดแสดง
ในนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างพนักงาน นอกจากนี้ยังได้พิจารณา
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน โดยได้นาำ แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข “Happy Workplace”
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) และดำาเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านสุขภาพ (Happy Health)

• ตรวจสุขภาพประจำาปีสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมราคาพิเศษ และให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
• จัดให้มีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม และมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำาทุกปี
• จัดกิจกรรม Move for Health ออกกำาลังกาย ยืดเหยียดสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
และลดอาการเมื่อยล้าของพนักงานยืนเย็บ
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ด้านจิตใจ (Happy Heart)

• ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อให้พนักงานแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
• กิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ให้กับสภากาชาดไทย ปีละ 3 ครั้ง
• กิจกรรม “7 วัน มหัศจรรย์บันเทิง” เชิญชวนพนักงานร่วมร้องเพลง เพื่อระดมเงินบริจาคนำาไปเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบให้
มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำาพุ จ.ลพบุรี
• จัดกิจกรรม “แบ่งปันฉันท์พี่น้อง” วัฒนธรรมการให้และแบ่งปันระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ด้านความสุขสงบภายใน (Happy Soul)

• กิจกรรม “ตักบาตร...เติมบุญ” โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำาบุญ ตักบาตร เดือนละ 1 ครั้ง
• กิจกรรม “ปฏิบัติธรรม นำาสุข” ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ
• กิจกรรมเวียนเทียน ในวันสำาคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา

ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)

• กิจกรรม “เที่ยวสีสันตะวันออก” พาพนักงานและครอบครัว ไปท่องเที่ยว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
• กิจกรรม “Music Factory” ร่วมกับรายการ FAN TV เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถในการร้องเพลง และ
นำาศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาสร้างความบันเทิงให้กับพนักงานในช่วงพักกลางวัน
• กิจกรรมสังสรรค์ รื่นเริงในวันคริสต์มาสและปีใหม่
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ด้านครอบครัว (Happy Family)
•
•
•
•
•
•

ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรระหว่างการทำางานล่วงเวลา และทำางานในวันเสาร์
จัดมุมนมแม่ในสถานประกอบ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ทุนการศึกษาสำาหรับบุตรพนักงานระดับมัธยมศึกษา และ ประถมศึกษา จำานวน 30 ทุน
กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” สำาหรับบุตรพนักงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรม “เพื่อแม่ ด้วยดวงใจ” ส่งเสริมให้บุตรพนักงานได้แสดงความรัก ความกตัญญู เนื่องในวันแม่
อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สัมผัสแห่งรัก จากแม่สู่ลูก” สำาหรับพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

ด้านความมั่นคงในชีวิต (Happy Money)

• กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยจัดให้ธนาคารต่างๆ เข้ามารับฝากเงินเป็นประจำาทุกเดือน
• โครงการ “บริหารเงิน บริหารชีวิต พิชิตหนี้” ให้ความรู้ และจัดที่ปรึกษาให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สิน
• อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต” สำาหรับพนักงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
อย่างเหมาะสม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำาเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ
ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนการจำาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 71 และร้อยละ 29 ตามลำาดับ
การจัดจำาหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ
สำาหรับตลาดต่างประเทศได้จำาหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นสำาคัญ

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ทำาหน้าที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับผู้จัดจำาหน่ายและลูกค้า
วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความชำานาญของแต่ละโรงงานให้ทำาการผลิตสินค้าตามความต้องการ
ของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการ
ผลิตสินค้าโดยบริษัทฯ เองด้วย
บริษัทย่อย ทำาหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก บริษัทย่อยสามารถ
ผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1. ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, POP Line และ WIENNA
2. ชุดชั้นนอกสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า melody*, 5.up, Racé, WB Line II, in 9, seaquin, RICCO
และ WACOAL BLOUSE
3. ชุดเด็ก
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ENFANT, Trombone, De bon, Little Wacoal, ELLE PETITE,
ELLE POUPON, bsc และ ST. ANDREWS

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้ขยายกำาลัง
การผลิตไปยังบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2554
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง เพื่อจัดจำาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ คือ บริษัท โทรา 1010 จำากัด โดยมีจำานวนโรงงานและ
ที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้
ดำาเนินการโดย

บริษัทฯ
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010

ที่ตั้ง

กรุงเทพฯ
อ.ศรีราชา
อ.เมืองลำาพูน
อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี
กรุงเทพฯ

จ.ชลบุรี
จ.ลำาพูน
จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
รวม

พนักงาน
(คน)

อาคาร
(หลัง)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

จักรเย็บผ้า
(คัน)

2,643
1,089
420
384
492
1
5,029

7
1
2
2
2
14

42,386
9,792
10,152
6,840
6,656
75,826

4,409
1,886
1,186
1,084
1,020
9,585
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กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม

หน่วย : ชิ้น

กำาลังการผลิตจำาแนกตามผลิตภัณฑ์
กำาลังการผลิตเต็มที่
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
ปริมาณการผลิตจริง
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก

2554

2553

2552

รวม

21,600,000
200,000
3,000,000
24,800,000

21,600,000
200,000
2,200,000
24,000,000

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

รวม

21,026,011
164,107
3,196,473
24,386,591

21,088,230
114,797
2,032,092
23,235,119

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

98.33%
104.96%

96.81%
95.31%

97.12%
97.68%

อัตราการใช้กำาลังการผลิต
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน

โครงสร้างรายได้

ในปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 71 และ
ร้อยละ 29 ตามลำาดับ

โครงสร้างรายได้จำาแนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ /
บริการ

ดำาเนินการโดย

รายได้ในประเทศ
ชุดชั้นในสตรี บมจ.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
ชุดชั้นนอกสตรี บมจ.
ชุดเด็ก
บมจ.
บจก.

ไทยวาโก้
เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
วาโก้ลำาพูน
วาโก้กบินทร์บุรี
ภัทยากบินทร์บุรี
ไทยวาโก้
ไทยวาโก้
เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
รวม

% การถือหุ้น
2554
ของบริษัทฯ รายได้
%

2553
รายได้
%

2552
รายได้
%

99.94
99.99
99.99
99.93
99.94

2,152.81
53.07
0.06
4.51
9.70
93.77
286.81
1.07
2,601.80

58.36
1.44
0.00
0.12
0.26
2.54
7.78
0.03
70.53

1,996.78
48.82
0.03
5.37
9.73
74.65
244.87
0.34
2,380.59

60.40
1.49
0.00
0.16
0.29
2.26
7.41
0.01
72.01

2,066.11
48.88
5.40
11.01
71.54
255.91
2,458.85

62.68
1.49
0.16
0.33
2.17
7.76
74.60

99.97
-

1,050.50
22.82
13.70
1,087.02

28.48
0.62
0.37
29.47

917.00
8.22
925.22

27.74
0.25
27.99

827.00
10.23
837.23

25.09
0.31
25.40

รายได้รวม
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก

3,293.47
93.77
301.58

89.28
2.54
8.18

2,977.73
74.65
253.43

90.08
2.26
7.67

2,958.40
71.54
266.14

89.76
2.17
8.07

รวมรายได้จากการขายและบริการ

3,688.82 100.00

3,305.81

100.00

รายได้ต่างประเทศ
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
บจก. โทรา 1010
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
รวม
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หน่วย : ล้านบาท

3,296.08 100.00

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทอื่นถือหุ้น
บริษัทอื่น
บริษัทฯ

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น

-

-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ
1. บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
3. บริษัท โทรา 1010 จำากัด
4. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด (SR.W.)
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด (ถือหุ้นโดย SR.W. = 99.99%)

99.99
99.99
99.97
99.94
99.93

-

(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

-

-

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
1. Wacoal Corporation

-

33.61

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%

-

-

0.47
3.82
0.01
17.90
17.80
14.67

21.26
4.93
3.90
0.92
1.15
0.21

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%
บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
4. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
5. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำากัด
6. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด
หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
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สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านการวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังนี้

Missy COOL

เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการการสวมใส่ทสี่ บาย แต่ยงั คงความมัน่ ใจและความสวยงามเอาไว้ โดยการใช้ฟองน้าำ
ที่มีการเจาะรูพร้อมทั้งเสริม Push up ในตัว

Girdle Pad

Body Secret กางเกงเสริมบั้นท้ายและสะโพกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Wacoal สร้างความแตกต่างที่เหนือกว่า
ด้วยฟองน้ำาที่มีความหนาต่างกันตามขนาดของบั้นท้ายที่มีมากน้อย และเนียนเรียบไปกับสรีระอย่างเป็นธรรมชาติ

Eco FOAM

ฟองน้าำ เพือ่ สิง่ แวดล้อม ผลิตจากส่วนผสมของน้าำ มันปาล์ม 10% (B10) เพือ่ ทดแทนการใช้นาำ้ มันดิบจากปิโตรเลียมซึง่ ช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และลดสภาวะโลกร้อน จึงนำามาใช้ในชุดชั้นใน Wacoal ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยลดโลกร้อน

LYCRA® beauty fabric

เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติสำาคัญ 2 ประการ คือ แรงกระชับของผ้าต่อผู้สวมใส่ และความสบายที่ปราศจากแรงต้านเมื่อเคลื่อนไหว
เป็นผลจากความยืดหยุ่นของผ้า จึงนำามาใช้ในคอลเลคชั่น Wacoal Body Secret ซึ่งช่วยควบคุมรูปร่างให้ความยืดหยุ่น คืนรูปได้ดี
ให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ไม่อึดอัด

ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
(Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และรางวัลด้านอนุรกั ษ์พลังงานและการจัดการสิง่ แวดล้อม
จากงานประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำาปี 2554 ในผลงาน Low Carbon Bra ซึ่งบริษัทฯ ยังคงสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนต่อไป

ชุดชั้นในสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำาหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจำาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 89 ของมูลค่า
การจำาหน่ายทั้งหมด และมีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของสตรีทุกวัย รวมไปถึง
สินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Wacoal Body Clinic โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่สำาคัญ ดังนี้

i pump

เป็นบราสำาหรับสาววัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15 - 21 ปี ด้วยนวัตกรรมฟองน้ำาปั๊มลม เปลี่ยนได้หลายคัพ อัพอึ๋มได้หลายขนาด
แค่ปั๊มก็อัพอึ๋มได้หลายขนาด

28

Very Cool Very Girlie

เป็นชุดชั้นในที่ได้แรงบันดาลใจจากสีสันของคัพเค้กและความเย็นของไอศกรีมผสมผสานกันออกมาเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่
คือ Air Flow ซึ่งเป็นฟองน้ำาเจาะรูซึ่งสามารถช่วยในการระบายอากาศได้ดี ไม่มีกลิ่นอับชื้น และเนื้อผ้า Cool Quick เป็นเนื้อผ้าที่แห้งเร็ว
ใส่แล้วเบาสบาย

Wacoal COOL

นวัตกรรมเพื่อความเย็นสบาย เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยกทรง บังทรง และ สเตย์ที่ให้ความกระชับ นุ่ม เบาสบาย ที่มาพร้อม
ความเย็นสดชื่น ด้วยเทคโนโลยีล้ำาสมัย Dry Max ดูดซับเหงื่อ ระบายความร้อน ไม่อับชื้น เย็นสดชื่น ใส่สบายได้ตลอดวัน

Body Secret

กางเกงเสริมบั้นท้าย อัพสะโพก เก็บกระชับหน้าท้อง ต้นขา ให้เพรียวทุกสัดส่วน ไม่ว่ารูปร่างแบบไหน ก็เสริมให้เต็มอิ่ม
ด้วยฟองน้ำาที่มีความหนาต่างกัน ตามขนาดของบั้นท้ายที่มีมากน้อย และเนียนเรียบไปกับสรีระอย่างเป็นธรรมชาติ

Beloved

สวยชิด โอบกระชับ คัพเต็ม เป็นยกทรงดีไซน์ใหม่ โอบกระชับให้สวยชิดยิ่งกว่าเดิม นวัตกรรมการตัดต่อลูกไม้พิเศษด้านหน้าที่
ช่วยเพิ่มความกระชับอีกระดับ โอบให้อกสวยชิดยิ่งกว่าเดิมพร้อมดีไซน์เก็บทรงด้านข้าง เน้นอกอิ่มสวยธรรมชาติ เพรียวบาง เพื่อสาว
Cup C ขึ้นไป

Wacoal Sports AIR Cool & Confident

ชุดชั้นในและชุดใส่ออกกำาลังกาย นวัตกรรมใหม่ลิขสิทธิ์เฉพาะ Wacoal ดีไซน์ให้โอบรับและกระชับทรวงอก ยืดหยุ่นด้วยเส้นใย
พิเศษ เพิ่มความคล่องตัวทุกการเคลื่อนไหว พร้อมเทคโนโลยีการระบายอากาศและความชื้นจากการเล่นกีฬา ให้คุณสนุกกับการออกกำาลัง
กายได้อย่างมั่นใจและไร้ขีดจำากัด มีให้เลือกเหมาะกับชนิดกีฬา ไม่ว่าจะเป็น Soft Game หรือ Hard Game
นอกจากนีใ้ นปี 2554 บริษทั ฯ ได้แยก Corner พิเศษสำาหรับ Collection ใหม่ๆ อย่างเด่นชัดในช่องทางจัดจำาหน่าย Department
Store เพื่อให้ตอบสนอง lifestyle ตามกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น

mood

สินค้าชุดชั้นใน Collection ใหม่ของ Wacoal เป็นการพัฒนาสินค้าแฟชั่นในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำางานตอนต้นให้มีรูปแบบและสีสัน
ที่ทันสมัยมากขึ้น ในการเปิดตัวครั้งแรกลูกค้าสามารถเลือก D.I.Y. (Do It Your Mood) ยกทรงเต้าซ้าย เต้าขวา ได้เอง และยังมียกทรงที่
สามารถเปลี่ยนหน้ากากตามอารมณ์ที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นการ Mix & Match ชุดชั้นในด้วยตัวเอง มีทั้งยกทรง กางเกงใน ชุดนอน บังทรง
และ Accessories ที่ช่วยแต่งแต้มเพิ่มความสวยงาม ทำาให้มีอารมณ์สนุกกับการแต่งตัวมากขึ้น

BRABERRY

สินค้าชุดชั้นในกลุ่มวัยเพิ่งเริ่มทำางาน ที่เพิ่มดีกรีความหรูหราของสินค้าและความละเอียดลออในการเย็บปักถักร้อยมากขึ้น
ซึ่งสามารถตอบสนองสไตล์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัวทั้งความหรูหรา ความเท่ห์ ความหวานและกลิ่นอายของความเซ็กซี่
โดยสามารถใส่เป็นชุดลำาลอง หรือ Mix & Match ให้เข้ากับเสื้อผ้าของแต่ละบุคคล ทำาให้ผู้หญิงดูมีเสน่ห์และน่าค้นหามากขึ้น

Glam

สินค้าชุดชั้นในที่บ่งบอกภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ให้เจิดจรัสอย่างมีสไตล์ โดยเผยเสน่ห์จากภายใน ตื่นตาสู่ภายนอก สะท้อน
รสนิยมที่โดดเด่นแตกต่างกว่าใคร ตอบรับความเป็นตัวเองด้วย Collection ชุดชั้นในที่ลงตัวกับแฟชั่นชุดชั้นนอก โดยคัดสรรเนื้อผ้าชั้นเลิศ
และลูกไม้สุดหรูอย่างประณีตพร้อมด้วยการตัดเย็บที่พิถีพิถัน ทำาให้สัมผัสความสบายทุกครั้งที่สวมใส่
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Girlie Cutie

สินค้าชุดนอนในสไตล์ลาำ ลองเน้นการ Mix & Match ด้วยดีไซน์ทด่ี ทู นั สมัย สดใส สนุกสนาน เอาใจสาววัยใสช่วงอายุ 16 - 22 ปี
(มัธยมปลาย - มหาวิทยาลัยตอนต้น) สวมใส่ง่ายๆ โดยผสมผสานระหว่างสไตล์ Casual และ Feminine ใช้สีสันโทนสดใส น่ารัก
มีลายพิมพ์ที่ดูสนุกสนานมีชีวิตชีวา วัสดุที่ใช้มีความนุ่มเบาสบาย คุณภาพดี ราคาที่เข้าถึงง่าย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดชุดชั้นในสตรียังคงมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา รวมถึงช่องทางจัดจำาหน่าย
และเนือ่ งจากชุดชัน้ ในสตรีเป็นสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวสูงและยากทีส่ นิ ค้าอืน่ จะทดแทนได้ ประกอบกับผูบ้ ริโภคมีลกั ษณะความต้องการที่
หลากหลายมากขึ้น ทำาให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด
ชุดชัน้ ในสตรีระดับกลางถึงระดับบนและตลาดระดับล่างทีม่ กี ารนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้งา่ ยและเร็วขึน้ เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั กลุม่ เป้า
หมายดังกล่าว สำาหรับการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับบน จะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้น
วิจัยพัฒนาเพื่อนำาเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อตอบ
สนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ส่วนตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันกันในด้านราคา
มากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามาเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีกำาลังซื้อน้อย
บริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภค แล้ว
นำามาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้อย่างมั่นคง คือ
ตลาดของสตรีวัยทำางานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่คาดหวังในเรื่องของความงาม ความสะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด สำาหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบสินค้าให้
มีความหลากหลาย มีสีสันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทนจัดจำาหน่ายในการจัดกิจกรรมสำาหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยน
สินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกสินค้าหลากหลายรูปแบบ และมี Lead Time ในการส่งมอบสินค้าสั้นลง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ทั้งแฟชั่น คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า คุณภาพในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี
รวมถึงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำาให้บริษัทฯ สามารถยกระดับราคาสินค้าไปพร้อมกับการเพิ่ม
คุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริการ และส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ชุดชั้นนอกสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจำาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าจำาหน่ายทั้งหมด ในปีที่
ผ่านมา สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ดังนี้
• บริษัทฯ ได้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า RICCO สำาหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่มี Lifestyle แบบ Urban Chic
ในกลุ่ม Young Executive
• บริษัทฯ ได้ทำาการจัดจำาหน่ายสินค้าในช่องทางการขายใหม่ที่นอกเหนือจากใน Department Store ได้แก่ Shop Lifestyle,
Website, Catalog เป็นต้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำาเร็จรูปจัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำาของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานในการผลิตเป็นหลัก
ขณะเดียวกันในช่วงปีทผี่ า่ นมาแรงงานทีม่ ฝี มี อื ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทัง้ เกิดความผันผวนของสภาพภูมอิ ากาศซึง่ ส่งผลกระทบต่อ
ราคาวัตถุดบิ ในการผลิตซึง่ ปรับตัวสูงขึน้ ดังนัน้ อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าสำาเร็จรูปจึงต้องปรับเปลีย่ นจากการเป็นผูผ้ ลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวมาเป็น
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผูข้ ายวัตถุดบิ และผูผ้ ลิต โดยมีการจัดองค์ความรูอ้ ย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ หลีกเลีย่ งการแข่งขันด้านราคา โดยบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบ Outsource ด้าน
การผลิตสินค้าสำาเร็จรูป และยังรักษาคุณภาพสินค้าให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ อีกทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการบูรณาการ
กับอุตสาหกรรมต้นน้าำ ในการพัฒนาวัตถุดบิ ทีม่ นี วัตกรรมและคิดค้นเทคนิคการผลิตทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและแตกต่างจาก
ในตลาดและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น
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ชุดเด็ก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจำาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าจำาหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ENFANT ยังมีการจำาหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินเดีย ในปีที่
ผ่านมา สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ได้ตระหนักถึงวิกฤตภาวะโลกร้อน จึงได้คิดค้นและพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง โดยได้นำาเส้นใย Cotton Organic มาผลิตสินค้าเด็กอ่อนภายใต้ Concept ”ENFANT Green Product”
• ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของเด็กทารก ENFANT ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขวดนมที่ปราศจากสาร Bisphenol A ซึ่งเป็น
สารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (BPA Free) และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่ม Innerwear ภายใต้ Brand
“De bon” เพื่อจัดจำาหน่ายใน Modern Trade

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเสือ้ ผ้าเด็กระดับบนมีการแข่งขันสูง มีผปู้ ระกอบการรายใหม่ทงั้ ภายในประเทศและผูแ้ ทนนำาเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในตลาด
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
สำาหรับธุรกิจชุดเด็กของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณครึ่งหนึ่งของตลาด
ระดับบน และด้วยคุณแม่สมัยใหม่คำานึงถึงคุณภาพและใส่ใจในกระแสของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นโยบายด้านการตลาดของกลุ่มนี้จึงเป็นการ
พัฒนาสินค้าโดยให้ความสำาคัญในเรือ่ งของคุณภาพสินค้า ควบคูไ่ ปกับการเป็นผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ภายใต้ ENFANT GREEN Label

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชัน้ ในสตรีของไทยยังคงมีศกั ยภาพทีด่ ี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากประเทศไทยมีโครงข่าย
อุตสาหกรรมที่ครบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
ทำาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสำาหรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้าของ
ไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะเน้นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย Value Chain ของตน ทั้งในระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการตลาดและการขาย และปรับตัวให้เกิดความ
ยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ในตลาดระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในขณะทีต่ ลาดระดับล่างมีการแข่งขันกันสูงจากการนำาเข้าสินค้าราคา
ถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำากว่า จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคา
ได้ ดังนั้นผู้ผลิตของไทยต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว
สำาหรับปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป คือ แรงงานที่มีฝีมือไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเคลื่อน
ย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างแรงงานในอนาคต การปรับค่าจ้างขั้นต่ำา 300 บาท รวมทั้ง
ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับภาวะวิกฤตอุทกภัย ทำาให้คำาสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศลดลงแล้วหันไปสั่งผลิตในประเทศที่
ต้นทุนต่ำากว่า

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมีกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
การลงทุนวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง การบริหารจัดการทีท่ นั สมัย การมีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล การมีเครือ่ งหมายการค้า
Wacoal ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสตรีไทยมาตลอด 40 ปี ทัง้ ในด้านคุณภาพและบริการทีด่ ี รวมทัง้ การบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญในการสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท ไทยวาโก้ จำ า กั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ เป้ า หมาย
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน กำาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

โครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่น้อยราย

ในประเทศ
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต สิ น ค้ า ชุ ด ชั้ นในสตรี โดยมี บริ ษั ท ไอ.ซี . ซี . อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ า กั ด (มหาชน) เป็ น
ผู้จัดจำาหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งผู้จัดจำาหน่ายรายนี้สามารถทำาหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 40 ปี ทำาให้
บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัด
จำาหน่าย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการบอกเลิกสัญญาจึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก
ต่างประเทศ
การจำาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation ที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาของกลุ่มผู้จัดจำาหน่ายดังกล่าว แต่เนื่องจาก
กลุ่มผู้จัดจำาหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกันและมีเครือข่ายช่องทางการจัด
จำาหน่ายไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ต่างประเทศ ฉะนั้นการจัดจำาหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

การใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลัก ถึงกว่าร้อยละ 80
ของยอดขายทั้งหมด การทำาสัญญาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีกำาหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานที่ดี ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น

การแข่งขัน

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูงในตลาดระดับกลางและระดับล่าง โดยใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา รูปแบบสินค้าที่ดึงดูดใจวัยรุ่น
และการส่งเสริมการขาย ประกอบกับประเทศไทยเข้าร่วมจัดตั้งเขตการค้าเสรีทั้งแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคี เช่น การเข้ารวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีก่ าำ ลังจะเกิดขึน้ อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 ส่งผลให้มกี ารเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าชุดชั้นในจากประเทศจีนซึ่งนำาเข้ามาในตลาดล่างและมีต้นทุนราคาสินค้าที่ต่ำากว่า ก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูปได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว อาทิ
เช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วม
ลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร
รวมทั้งประโยชน์จากภาษีนำาเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต่ำาลง

32

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันผู้บริโภคลดความสำาคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความสำาคัญกับ Product Value มากขึ้น บริษัทฯ ให้ความ
สำาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม่ำาเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการนำาเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำาให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง โดยจัดโครงสร้างการชำาระเงินให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ (Natural Hedge) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มและมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจมองว่าโครงสร้างการถือหุ้น
ระหว่างบริษัทในกลุ่มไม่ชัดเจน ยากต่อการพิจารณาว่าบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุนและมีอำานาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว
ที่แท้จริงอย่างไร
โดยข้อเท็จจริงแล้ว การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(Supply Chain) และมีการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง (Diversification) ทั้งนี้อำานาจในการบริหารและตัดสินใจขึ้น
อยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ไม่มีอำานาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในรูปของความมั่นคงของแหล่งวัตถุดิบ สินค้า บริการ Know-how และเงินปันผล
หากกิจการที่ลงทุนมีผลขาดทุน บริษัทฯ ก็มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนดังที่ปรากฏในงบกำ าไรขาดทุน ดังนั้นโครงสร้าง
การถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบในอันที่จะทำาให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทฯ ต่างจากที่รับรู้ในงบการเงินอย่างมีนัยสำาคัญ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน้ำาท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้านอัคคีภัย มีแผนการฝึกอบรมและ
รณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้
อยู่ในสภาพใช้งาน รวมทั้งจัดทำาแผนการโยกย้ายพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการทำาประกันวินาศภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อลดและ
กระจายความเสี่ยง สำาหรับด้านอุทกภัย มีการแต่งตั้งคณะทำางานดำาเนินมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไขสถานการณ์น้ำาท่วม จัดทำาแผน
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ การติดตามข่าวสารของทางราชการ การปฏิรูปพื้นฟูสถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถ
ดำาเนินไปได้โดยเร็ว

ความเสี่ยงด้านอื่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ต้องมี
การเตรียมพร้อมในการกำาหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคลและ
ธุรการ

ศูนย์วิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรม

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Popline

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Children
Wear

ฝ่าย
ผลิต 1

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การผลิต

ฝ่าย
บัญชีและ
การเงิน

ฝ่าย
คลังสินค้า

ฝ่าย
ธุรกิจต่าง
ประเทศ

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Panty

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Wienna

ฝ่าย
Fashion
Apparel

ฝ่าย
ผลิต 2

สำานัก
กรรมการ
ผู้จัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 5 ชุด เพื่อช่วยศึกษา
กลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำานวน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน
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15 คน
10 คน
5 คน

ประกอบด้วย
(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)

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

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายทาดาชิ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำานวย
นายธรรมรัตน์
นายยูโซะ
นายอิคูโอะ
นางอรดี
นายธนวัฒน์
รศ.นเรศร์
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี

ตำาแหน่ง
ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยามาโมโต้
ธนสารศิลป์
อำานวยสกุล
นากาโน
บำารุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
อิเดะ
โอตานิ
รุ่งเรืองโรจน์
ปูคะวนัช
เกษะประกร
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต

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

เลขานุการบริษัท : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการทีม่ อี าำ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรา
สำาคัญของบริษัทฯ ได้แก่
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี
อำานวยสกุล
4. นายอำานวย
บำารุงวงศ์ทอง
5. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
6. นายอะกิฮิสะ
นากาโน

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวน
กรรมการบริษทั ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำานวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยทีก่ รรมการ
บริษัทซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือ
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำาแหน่ง
หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก
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3. ในกรณีทต่ี าำ แหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะสาเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า
2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งที่ว่างลง
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่
วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำานาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
ผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มอบอำานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำาการแทนได้
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมทัง้ กำากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการดำาเนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ
มีการสอบทานและจัดทำาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้
ในทางมิชอบ
5. การทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำาหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน
และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำาหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำาหนดอัตราการ
จ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ อื หุน้
ทราบ ณ สำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ
กำาหนดวันเพื่อกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ
กำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำาการถัดจากวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิ
ในการรับเงินปันผล
10. จัดทำารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของ
บริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
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11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็น
ไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอืน่ ใดของบริษทั ฯ
12. อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดอืน่
13. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีเ่ กินอำานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำานวน 5 ครั้ง โดยมีการกำาหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็น
ทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จำานวน 3 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระการดำารง
ตำาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 - พฤษภาคม 2555 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ - สกุล
1. นางอรดี
2. รศ.นเรศร์
3. นางพรรณี

รุ่งเรืองโรจน์
เกษะประกร
วรวุฒิจงสถิต

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
มีความรู้ด้านกฎหมาย
มีความรู้ด้านบัญชี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
โดยมีนางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำางานของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)
ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่ได้ดาำ รงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ดาำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ าำ หนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อาศัยอำานาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกเดือน โดยได้กำาหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ มีการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
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คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำานวน 3 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคน
มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 - พฤษภาคม 2555

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ - สกุล
1. นายมนู
2. นางสาวศิริกุล
3. นายอำานวย

ตำาแหน่ง
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
บำารุงวงศ์ทอง

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัตแิ ละข้อมูลต่างๆ ของบุคคลทีเ่ สนอให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั โดยคำานึงถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั ครบกำาหนดตามวาระให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำาความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2554 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำานวน 1 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั จำานวน 2 คน ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 - พฤษภาคม 2555

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ - สกุล
1. นายบุณยสิทธิ์
2. นายมนู
3. นางสาวศิริกุล

ตำาแหน่ง
โชควัฒนา
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำาความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำาหนดวงเงินค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การ
เติบโตและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำานวนเงิน
ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยในปีทผ่ี า่ นมา เพือ่ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนำาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากอำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงิน
ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ทีม่ ไิ ด้ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำานวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ มีกรรมการจำานวน 3 คน ซึง่ มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำารง
ตำาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 - พฤษภาคม 2555

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ - สกุล
1. รศ.ดร.กุลภัทรา
2. นายธนวัฒน์
3. นายมนัส

ตำาแหน่ง
สิโรดม
ปูคะวนัช
องค์สรณะคม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.

จัดทำานโยบายการบริหารความเสี่ยง
บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
จัดทำาแผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริษัท
จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท
5. ให้การสนับสนุนและแนะนำากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำานวน 10 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารกำาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้า
ตลอดปี

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำานวน 12 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือน
พฤษภาคมภายหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม
2554 - พฤษภาคม 2555
ในปี 2554 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำานวน 12 ครั้ง โดยได้กำาหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็น
ทางการล่วงหน้าตลอดปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายมนู
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำานวย
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

ตำาแหน่ง
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
อำานวยสกุล
นากาโน
บำารุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำางานอื่นใดเพื่อดำาเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำานาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน
ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กำาหนดในแต่ละประเภทธุรกรรม
6. พิจารณาอนุมัติระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข้างต้น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
รับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำาการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ
พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานทีต่ นดูแลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำาเนินการใดๆ ที่จำาเป็นและสมควร เพื่อให้การดำาเนินการตามข้อ 1. สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็น
เรื่องสำาคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย
ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำาเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำานาจของ
คณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่งและ
มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำานาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำานาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำาได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อำานาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำานาจหน้าที่ตามกำาหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

42

ผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีจำานวน 8 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำานาจหน้าที่ให้ดำาเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอะกิฮิสะ
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

ตำาแหน่ง

นากาโน
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำานาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำานาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ หรือดำาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริกุล
2. นายบุญดี

ธนสารศิลป์
อำานวยสกุล

3. นายอะกิฮิสะ

นากาโน

4. นายอำานวย
บำารุงวงศ์ทอง
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
6. นายมนัส
องค์สรณะคม
7.
8.
9.
10.
11.

นายสุวิทย์
นางอรอนงค์
นายชัยวิชิต
นายพีรทัศ
นางสาวอรุณี

วงศ์เจริญวุฒภร
แสงพุ่มพงษ์
สุทธิพงศ์วรากุล
อุทัยวิวัฒนา
สหกิจภิญโญ

บจก. เอสอาร์.
ดับบลิว.การ์เมนท์

บจก. วาโก้
ลำาพูน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

บจก. ภัทยา
บจก.
กบินทร์บุรี โทรา 1010

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-
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ชื่อ-สกุล

บจก. เอสอาร์.
ดับบลิว.การ์เมนท์

บจก. วาโก้
ลำาพูน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
-

-

-

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
-

12. นายวัฒนา
13. นายสมบูรณ์

ทองเอี่ยม
แสงสุวรรณเลิศ

กรรมการ
-

14.
15.
16.
17.
18.
19.

วุฒิเจริญชัยพร
โชคชัยธรรม
เดชอำาไพ
รัศมีธรรม
ชินะศิริกุล
ชาดี

-

นางสาวสินีนุช
นางรุ่งทิพย์
นายนิวัฒน์
นายสมพงษ์
นางสาวดลยา
นายปริญญา

บจก. ภัทยา บจก.
กบินทร์บุรี โทรา 1010

จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2554 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้
หน่วย : ครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการ

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

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

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
บริหาร
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
รวม 5 ครั้ง/ปี

รวม 12 ครั้ง/ปี

รวม 1 ครั้ง/ปี

รวม 2 ครั้ง/ปี

1/5
5/5
1/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
1/5
1/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

12/12
12/12
12/12

1/1
1/1
1/1
-

2/2
2/2
-

รวม 10 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี

10/10
10/10
-

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
-

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
รวม 1 ครั้ง/ปี

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
1/1

ประวัติการกระทำาผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำาผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่าสามในสี่ของ
จำานวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือก
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ
การทำางานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
สำาหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำา แหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าว
แล้วข้างต้น

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จำานวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
ฝ่ายไทย
ฝ่ายญี่ปุ่น
กรรมการอิสระ

5
5
5

คน
คน
คน

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ เริ่มการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
เข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำางานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำาแหน่งงานว่างลง

45

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าทีพ
่ จิ ารณากำาหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำาหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำาหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน
ประจำาปี แล้วนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าว
สำาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 15 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เป็นจำานวนเงิน 13,434,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

• คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำาปี ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่า
เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการบริษัทได้รับ
ครั้งละ 8,000 บาทต่อคน ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ดังนี้ คือ
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ค่าตอบแทนประจำาปี

482,000 บาท
12,000,000 บาท

• คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งในปี 2554
บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม จำานวน 688,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุม ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
1. พิจารณางบการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
ประจำาไตรมาส และประจำาปี
2. ประชุมกับสำานักงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็น
ด้านการควบคุมภายในและอื่นๆ

กรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
60,000 บาท / ครั้ง

30,000 บาท / ครั้ง

10,000 บาท / ครั้ง

8,000 บาท / ครั้ง

• คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน กรรมการสรรหา หรื อ กรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในการทำาหน้าที่ดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนประจำาปี ซึ่งปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดสรรค่าตอบแทนประจำาปี
แก่คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ
- ค่าตอบแทนประจำาปีคณะกรรมการสรรหา
- ค่าตอบแทนประจำาปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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52,000 บาท
32,000 บาท

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทนในการทำาหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จ่ายเป็นค่า
เบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับครั้งละ 8,000 บาท
ต่อคน ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม จำานวน 180,000 บาท
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำานวนทั้งสิ้น 12 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน โดยในปี 2554 ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงิน 45,615,820 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายให้คา่ ตอบแทนอืน่ นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึง่ ได้รบั จากบริษทั ฯ ตามปกติ
ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
(ก) กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารสีร่ ายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริหารในระดับเทียบเท่ารายทีส่ ท่ี กุ ราย มีจาำ นวนทัง้ สิน้
12 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ในปี 2554 เป็นจำานวนเงิน 232,056 บาท
(ข) จำานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร (รวมการถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) ทีเ่ พิม่ ขึน้
หรือลดลงในปีที่ผ่านมา
ปี

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
จำานวนหุ้น

2554
2553
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2,854,450
2,814,450
40,000

%
2.38
2.35
0.03

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายบุคคลได้ที่หัวข้อ
“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่อง “การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำาการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูล
ภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทำางานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำาผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
บริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำาการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำาหนดระดับ
การเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้
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การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพือ่ มุง่ เน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
และเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการ
เงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ การป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต และได้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจ
สอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำาปี 2554 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับสภาพการดำาเนินงานปัจจุบัน โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำานึงถึงความเป็น
ธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กำาหนดไว้อยู่เป็นประจำาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดทำากฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำาให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำาหนด
นโยบายในการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งช่วยให้ระบบการควบคุมภายในดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีการวางระเบียบ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำานาจ
หน้าที่ในการนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำานาจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ มีการ
กำาหนดแผนงานและขั้นตอนการดำาเนินงานที่ชัดเจน โดยได้มีการกำาหนดประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนมีการประเมิน
ถึงโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจัดลำาดับความเสี่ยงและจัดทำาแผนการจัดการความเสีย่ ง เพือ่ ลดหรือขจัดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ รวมทัง้ มีการติดตามผลการจัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำาหนดไว้

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กระทำาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ และคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตาม
ดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำาเสมอ
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ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยนำาระบบ Software SAP มาใช้ และได้มีการ Upgrade Version เป็น SAP
ECC 6.0 ซึ่งเป็น Version ล่าสุดในปัจจุบัน ทำาให้มีประสิทธิภาพในการวางแผน การใช้ทรัพยากร และการบริหารงาน อีกทั้งยังมีการ
จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมูใ่ นสถานทีท่ ป่ี ลอดภัยตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำาหนด
ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ โดยดำาเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทฯ มีข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ และได้จัดส่ง
ให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีสาระสำาคัญครบถ้วน

ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากมีความแตกต่าง
จะพิจารณาทบทวนและปรับการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการนี้สำานักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุกเดือน หากตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้า
ในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำาเสมอ
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระ
สำาคัญเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน และเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถ
ป้องกันหรือให้ความเชื่อมั่นในระดับที่สมเหตุสมผล
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การกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการสร้างระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบาย
ในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำาหนดนโยบายในการกำากับ
ดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และดำาเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอำานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำาไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำานวนหุ้น สิทธิ
ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำาเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง กรรมการบริ ษั ท เป็ น รายบุ ค คลและกำ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกำ า หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีชอ่ งทางทีจ่ ะได้รบั ข่าวสารของบริษทั ฯ ได้มากขึน้
เช่น ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลีย่ นแปลงอำานาจควบคุม และการซือ้ ขาย
สินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำาทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ และใน
กรณีทม่ี คี วามจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษซึง่ เป็นเรือ่ งทีก่ ระทบหรือเกีย่ วกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข
หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยวัน เวลา
และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วม
ประชุม โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าวไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ล่วง
หน้าก่อนวันประชุม
(2) แจ้งมติกำาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 48 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลา
ในการเข้าประชุมได้ อีกทั้งได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 33 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมาย
กำาหนดไว้ และได้ประกาศคำาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 7 วัน
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(3) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม
ที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำาปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการทีค่ รบกำาหนดออกตามวาระ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่การจัดประชุม เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำามาแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่ง
เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กำาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยใน
ปี 2554 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และ
สามารถลงทะเบียนได้ตอ่ เนือ่ งจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอสำาหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม
พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนน
และบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
หากไม่ติดภารกิจสำาคัญหรือเจ็บป่วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
(4) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธี
การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจาก
ที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ
(5) ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำาเนินการประชุมเรียงตามลำาดับวาระที่กำาหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม จำานวน 3 ราย โดย
ทางคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำาคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำาคัญและคำาชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำาส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และนำาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้โดยไม่จำาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
(2) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
จากการให้ความสำา คัญต่อการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นมาอย่า งต่อเนื่อง ทำาให้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

51

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
(2) การกำาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และ
ไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำานวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคล
อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ถือหุ้นจำานวน 12,700 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำานาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำาโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และ
จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอ
ในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และห้ามกระทำาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดัง
กล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำางาน
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนีใ้ นระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทำางานของบริษทั ฯ ได้มกี ารกำาหนดในเรือ่ งดังกล่าว พร้อมทัง้ กำาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.3 การกำาหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำาหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
แก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส
ในปี 2554 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

2.4 การดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำาหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ในการ
ทำารายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่
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ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความ
สัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำาหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กาำ หนดให้มกี ารอนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไปในการทำาธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำาทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อีก
ทั้งยังมีกลไกที่ทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัด
แย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้
กับผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำาเสมอ
ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2553 ในอัตรา 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 59.86 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 38 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระสำาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ
เอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำากับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่สำาคัญที่จะนำาพาองค์กร
มุ่งไปสู่ความสำาเร็จ จึงกำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความ
เป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร”)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การต่อต้านใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำาหนดเป็นนโยบาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการ และหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการ
ทำางานขึน้ เพือ่ ดูแลงานด้านนีโ้ ดยเฉพาะ รวมทัง้ ติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2554 จัดให้มกี ารรณรงค์กจิ กรรม 5 ส.
การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 การฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “หัวหน้างานกับความ
ปลอดภัยในการทำางาน” และ หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับเครื่องจักรสำาหรับช่าง” รวมทั้งการตรวจสอบสภาพของ
อาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำาทุก 1 เดือน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันระบบอัคคีภัย เช่น การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ตู้สาย
ส่งน้ำาดับเพลิง หัวรับน้ำาดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำาดับเพลิง นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้
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แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และ
วันปีใหม่ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคอิโคไล โรคไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
และให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ได้แก่ แผ่นดินไหว น้ำาท่วม ดินโคลนถล่ม เพื่อให้พนักงานสามารถเอาตัวรอดได้ในสภาวะฉุกเฉิน
นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ ห้องพยาบาล ห้องสมุด การตรวจสุขภาพประจำาปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการ
เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำาปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ
ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางในการสือ่ สาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรือ่ งต่างๆ ในการทำางานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษทั ฯ

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำาหนดนโยบายให้บริษทั ฯ ดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือ
ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยคำาร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำาเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
สากล” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในรอบปีที่
ผ่านมา) รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน
ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทร. 0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ) หรือทาง
อีเมล์ : service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านจุดจำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
สำาหรับปี 2554 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าทีเ่ ป็นนัยสำาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอืน่ ๆ บริษทั ฯ ได้นาำ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อดำาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจ
ที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตลอดจนรักษาคำามั่นที่ให้ไว้
กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่
สำาคัญในรอบปีที่ผ่านมา)
ในปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.5 เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้การค้าสามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง
5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำาระ
แต่อย่างใด และปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ ส่วนในอดีต บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำาหนดเวลากับเจ้า
หนี้มาโดยตลอด

3.6 คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้
กำาหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำาหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำานึกความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวม (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”)
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3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจ และได้กำาหนดไว้ใน
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) 2346-2550 รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุดนอนลดโลกร้อน คอลเลคชั่น “I love cotton” ตามมาตรฐานเสื้อผ้าลดโลกร้อน “CoolMode” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”)
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการลดสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จาก บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี รุ่น WB 9832 ขนาด B75 สีเนื้อ ว่าเป็น “ชุดชั้นในลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลก ด้วยฉลาก
ที่แสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต
การขนส่ง การใช้งาน และการทิ้งทำาลายเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยประเมินในรูปของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยฉลาก
CARBON FOOTPRINT จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของสิง่ แวดล้อม โดยให้พนักงานได้รบั ความรู้
และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่สำาคัญ เช่น
- การจัดทำาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
- การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- การอนุรักษ์พลังงานเชิงรุก

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กำาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมาย
การอนุรักษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ต่ำากว่า 10% ต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รณรงค์การสร้าง
จิตสำานึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจัดทำาป้ายรณรงค์
ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ และผ่านระบบอินทราเน็ต ตลอดจนจัดทำาบอร์ดรณรงค์ “หยุด! โลกร้อนด้วยมือเรา” ทำาให้
พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานภายในบริษัทฯ ลดลงต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด ได้ถึง
1,640,000 Kwh เมื่อเทียบปี 2546 ที่บริษัทฯ ยังไม่มีการดำาเนินการอนุรักษ์พลังงาน

3.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจำาทุกปี และได้นำาส่งผลงาน
นวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องทุกปี
ในปี 2554 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด
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3.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ โดยไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
นอกจากนี้ยังได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัทฯ หรือจาก
บุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทำางานให้แก่บริษัทฯ ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความ
ผิดปกติแต่อย่างใด

3.12 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางสำาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีส่ ามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจทำาให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำาผิดกฎหมายและผิด
จรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 331 และผ่านทางอีเมล์ : invest@
wacoal.co.th หรือสำานักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 207 และผ่าน
ทางอีเมล์ : audit@wacoal.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูก
รักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ
ในปี 2554 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำาคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน และถือเป็น
นโยบายหนึ่งในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ (http://www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การกำากับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน พร้อมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้กาำ หนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สำ า หรั บ รายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล่ า วอยู่ ใ นหั ว ข้ อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

4.3 โครงสร้างการถือหุน
้ มีการเปิดเผยรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประชุมสามัญ
ประจำาปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนัก

ถึงความสำาคัญของการจัดทำารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ
จึงได้จัดทำ ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำารายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี นอกจากนี้ในปี 2554
งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบ
การเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

56

4.5 การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั้งของการประชุม จำานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคน
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4.6 การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ก รรมการและผู้ บ ริ ห าร มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามรายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ “ข้ อ มู ล

ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง

รูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.8 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท

และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำาเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่
บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2554 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำาคัญ อีกทั้งบริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.9 ความสัมพันธ์กบ
ั ผูล
้ งทุน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของ
บริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ About Us และ Investor Relations และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331 หรือ อีเมล์ : invest@wacoal.co.th
สำาหรับกิจกรรมในปี 2554 ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ
กลุ่มสหพัฒน์” เป็นครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยบริษัทฯ
และบริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จดั งานดังกล่าวในรูปแบบเสวนา เพือ่ เปิดโอกาสให้
นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชน ได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ
จากกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งรับหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่จัดทำาและมอบให้กับ
ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) และ
ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงานจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบ
ข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการชี้แนะทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำางานของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน
15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 คน
โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ กำากับ
ตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท
(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้กาำ หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ทัง้ นีห้ ากคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ได้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
(3) กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตามรายละเอียดหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
(4) วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระการดำารงตำาแหน่ง
ติดต่อกันสูงสุดของกรรมการอิสระ เนื่องจากอำานาจในการตัดสินใจเลือกตั้งบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ แทนตน
(5) จำานวนบริษัทที่กรรมการไปดำารงตำาแหน่ง
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร” อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนบริษัทที่กรรมการไปดำารงตำาแหน่ง เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถ
ทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความ
สามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 1 คน ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ
มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ
อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำาเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการผู้จัดการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(6) การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ
จึงกำาหนดให้ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำากับดูแล
กิจการและการบริหารงานออกจากกัน อย่า งชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำ า นาจการดำา เนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัด ทำ า กฎบัตร
คณะกรรมการซึ่งได้กำาหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน
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อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิด
โอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
(7) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำาหนดของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำานาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีการดำาเนินงานและกลัน่ กรองงานอย่างรอบคอบ ซึง่ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจดำาเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้
อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มี
ภาวะผู้นำาและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำาปี
ของบริษทั ฯ ทีน่ าำ เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทัง้ จัดให้มกี ลไกในการกำากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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(2) การจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำานโยบายในการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและยึดถือปฏิบัติเป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน (รายละเอียดนโยบายในการกำากับดูแลกิจการฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
(3) การจัดทำาจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อีกทั้งยังได้จัดทำาจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำานึกที่ดี โดยมีการจัดทำาคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานพร้อมลงนามรับทราบและ
ให้ถือเป็นหน้าที่สำาคัญที่พึงปฏิบัติ (รายละเอียดจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
(4) การจัดทำานโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำาหรับในปี 2554 บริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
(5) การกำากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน
การดำาเนินงาน และการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตาม¼Å
การปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำาแนะนำาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดให้สำานักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำา
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำา หน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายใน ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” เรื่องการควบคุมภายใน)
ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง ทบทวนและกำาหนดมาตรการ
ควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำาคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดทำาการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดทำารายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มีการกำาหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยกำาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลา
พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำาคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่ง
ในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
กำาลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
เรื่องจำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
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5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำาปี 2554 ซึ่งได้จัดเป็นประจำา
ทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในปี 2554 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ภาพรวมด้วยเช่นกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สำา หรับการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของกรรมการผู้ จัด การนั้ น เป็ น หน้ า ที่ ข องประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ ในการพิจารณาและประเมินผลการดำาเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่วา่ จะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง (รายละเอียด
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)
ในปี 2554 กรรมการได้ให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าสัมมนาหลักสูตร “Role of the Chairman Program” และหลักสูตร “Role of the
Nomination and Governance Committee” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำาคัญ เช่น หลักสูตร
“ปัญหาทีค่ าดว่าจะพบในงบการเงินของบริษทั จดทะเบียนในการใช้ IFRS” หลักสูตร “การควบคุมภายในเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์
การเพิ่มมูลค่ากิจการ” หลักสูตร “การสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” หลักสูตร “โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมสำาหรับ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยุคการค้าเสรี” เป็นต้น
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ โดยมีการนำาพาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำาเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจ ให้กรรมการดังกล่าว
ได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการ
กำากับดูแลกิจการ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขณะดำารงตำาแหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้บริหาร จึงเปิดโอกาสผู้บริหารระดับรองที่
มีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งในสายงานระดับที่สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแผนสืบทอดตำาแหน่ง
ผู้บริหารของบริษัทฯ
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การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.ป่าสัก อ.เมืองลำาพูน จ.ลำาพูน
โทร. 0-5353-7652-3 โทรสาร 0-5358-4082

จำานวนหุ้น

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ที่ออกจำาหน่าย จำานวนหุ้น

%

ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

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

ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

3. บริษัท โทรา 1010 จำากัด
930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8705 โทรสาร 0-2689-8706

จัดหาและจัดจำาหน่าย
เสื้อผ้าสำาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

100,000

99,970

99.97

4. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-0666 โทรสาร 0-3848-0606

ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,870

99.94

หุ้นสามัญ

200,000

199,860

99.93

ธุรกิจฟอกย้อม

หุ้นสามัญ

32,400,000

6,065,570

18.72

2. บริษัท ซันไร้ซ์ การ์เมนท์ จำากัด
475-479 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2463-5999 โทรสาร 0-2463-5998

ผลิตและรับจ้าง
ถักเสื้อไหมพรม

หุ้นสามัญ

100,000

18,150

18.15

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

ผลิตและ
จำาหน่ายสิ่งทอ

หุ้นสามัญ 108,000,000

19,598,850

18.15

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย 4.= 99.99%)
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด
ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
123-123/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5051-3 โทรสาร 0-3720-5051-3
บริษัทอื่นๆ
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำากัด
111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5038 โทรสาร 0-3720-5308
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

จำานวนหุ้น

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ที่ออกจำาหน่าย จำานวนหุ้น

%

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

ผู้จัดจำาหน่าย
สินค้าอุปโภค

หุ้นสามัญ

20,000

3,600

18.00

5. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
4236/218-222 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8520 โทรสาร 0-2689-8836

ธุรกิจขายตรง

หุ้นสามัญ

300,000

53,700

17.90

6. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำากัด
66, 68, 70 ซ.พระรามที่ 3 ซอย 29
ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2683-8291-2 โทรสาร 0-2683-8293

ผลิตส่วนประกอบ
เสื้อผ้าสำาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

35,600

17.80

7. บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำากัด
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

8. บริษัท ไทยนานาไซ จำากัด
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

9. บริษัท ไทยแน็กซิส จำากัด
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 จำากัด
49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำาโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2754-3600

ปั่นด้ายและ
ทอผ้า

หุ้นสามัญ

1,818,316

275,972

15.18

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

ผลิตเสื้อผ้า
สำาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

3,000,000

440,000

14.67
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

จำานวนหุ้น

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ที่ออกจำาหน่าย จำานวนหุ้น

%

วิจัยธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

หุ้นสามัญ

25,000

3,250

13.00

ผลิตถุงเท้า

หุ้นสามัญ

1,432,200

175,000

12.22

14. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์
แฟชั่น จำากัด
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2681-3698 โทรสาร 0-2681-3698

ผลิตเครื่องหนัง

หุ้นสามัญ

500,000

60,000

12.00

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

ตัวแทนจำาหน่ายสินค้า
และเครื่องแต่งกาย

หุ้นสามัญ

250,000

30,000

12.00

จำาหน่ายด้ายเย็บ
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

หุ้นสามัญ

30,000

3,300

11.00

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

ผลิตและจำาหน่ายผ้ายืด
และทอแถบยางยืด

หุ้นสามัญ

1,600,000

172,000

10.75

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

ผลิตเสื้อผ้า
สำาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

400,000

40,000

10.00

19. บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด
757/10 ตรอกวัดจันทร์ใน
บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2293-9000 ต่อ 305
โทรสาร 0-2295-2387

นันทนาการ

หุ้นสามัญ

1,870,500

187,050

10.00

12. บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำากัด
930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8634 โทรสาร 0-2689-8635
13. บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำากัด
673 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-0355-7 โทรสาร 0-3848-0358

16. บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
999/118 หมู่ที่ 20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ตำาหรุ
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2382-5638-9 โทรสาร 0-2382-5640
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไป
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจน
ได้แสดงคำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทัว่ ไป ทัง้ นีง้ บการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็นอิสระ
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ประสิทธิผล
เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำารงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำาคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระและไม่เป็นผูบ้ ริหาร ได้ทาำ หน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ งบการเงินของ บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จดั ทำาและ
เปิดเผยโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำาคัญ

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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(นายบุญดี อำานวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยวาโก้ จำากัด
(มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงไว้เพื่อการเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำานักงานเดียวกันซึ่ง
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ
ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่
กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะ
สมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนำามาแสดงเปรียบเทียบ ได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
รายได้ค้างรับ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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5
6
28

7
8
9
10

339,969,357
1,224,424,674

527,883,817
836,656,972

267,961,702
1,101,202,927

471,660,282
644,321,450

530,507,502
19,829,591
550,337,093
99,000,000
2,500,000
917,422,309
-

501,375,539
18,638,229
520,013,768
98,600,000
3,200,000
733,104,031
5,325,998

642,060,257
13,329,289
655,389,546
99,000,000
2,500,000
737,829,566
-

587,247,071
14,556,236
601,803,307
95,000,000
3,200,000
605,480,812
1,612,045

4,070,847
18,318,443
11,108,762
7,970,735
41,468,787
3,175,122,220

19,203,418
8,164,359
5,048,762
32,416,539
2,757,201,125

3,562,698
13,371,988
10,835,132
7,607,320
35,377,138
2,899,260,879

14,216,854
8,065,520
4,464,753
26,747,127
2,449,825,023

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

สินทรัพย์ (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

11
12
13
3.3, 14
15
16
17
18

6,049,950
1,947,709,164
84,366,398
742,014,964
15,596,135
10,070,819
10,926,408
2,816,733,838
5,991,856,058

5,742,450
2,059,360,534
89,226,290
668,817,301
15,372,150
11,280,542
12,456,664
2,862,255,931
5,619,457,056

6,049,950
132,032,600
1,931,539,164
90,648,011
596,840,524
14,669,477
10,070,819
10,084,689
2,791,935,234
5,691,196,113

5,742,450
122,035,600
2,043,865,534
92,003,939
544,884,299
14,435,926
11,280,542
11,339,689
2,845,587,979
5,295,413,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
สำารองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
อื่นๆ

28

28

รวมหนี้สินหมุนเวียน

193,678,286
125,901,261
319,579,547

157,273,909
118,976,870
276,250,779

305,946,003
101,124,539
407,070,542

231,746,268
96,103,686
327,849,954

56,767,194
153,394,314
40,723,718
69,000,000
45,981,454
365,866,680
685,446,227

53,674,866
113,316,090
35,982,689
58,000,000
45,734,046
306,707,691
582,958,470

34,744,186
108,869,020
40,723,718
69,000,000
30,965,510
284,302,434
691,372,976

44,025,755
80,721,780
35,982,689
58,000,000
32,908,424
251,638,648
579,488,602

403,548,076
403,548,076
1,088,994,303

582,958,470

295,172,194
295,172,194
986,545,170

579,488,602

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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3.2, 20

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำารองตามกฎหมาย
21
สำารองทั่วไป
23
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

120,000,000
297,190,000

12,000,000
267,448,303
3,477,572,053
728,464,940
4,902,675,296
186,459
4,902,861,755
5,991,856,058

12,000,000
247,401,939
3,727,339,309
632,339,996
5,036,271,244
227,342
5,036,498,586
5,619,457,056

12,000,000
267,448,303
3,282,959,584
725,053,056
4,704,650,943
4,704,650,943
5,691,196,113

12,000,000
247,401,939
3,409,449,485
629,882,976
4,715,924,400
4,715,924,400
5,295,413,002

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
กำาไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ
ค่าใช้จ่ายอื่น
กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิสำาหรับปี

25

26

36

การแบ่งปันกำาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

งบการเงินรวม
2554
2553
3,688,817,879
(2,769,255,923)
919,561,956
53,039,506
184,925,535
1,157,526,997
(63,792,044)
(494,966,219)
(68,529,378)
13,109,000
(13,389,615)
529,958,741
(111)
529,958,630
(135,968,340)
393,990,290

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

3,305,813,327 4,015,085,124 3,592,589,810
(2,555,863,749) (3,316,899,720) (3,049,929,180)
749,949,578
698,185,404
542,660,630
45,498,624
206,516,470
196,480,623
209,928,621
144,729,389
206,329,060
1,005,376,823 1,049,431,263
945,470,313
(58,316,095)
(61,542,033)
(55,862,021)
(441,668,655)
(411,976,266) (366,692,268)
(61,823,370)
(62,229,966)
(56,203,563)
5,430,000
13,109,000
5,430,000
(14,397,975)
448,998,703
512,394,023
472,142,461
(73)
(111)
(73)
448,998,630
512,393,912
472,142,388
(92,501,304)
(96,465,162)
(71,215,115)
356,497,326
415,928,750
400,927,273

393,938,288
52,002
393,990,290

356,458,204
39,122
356,497,326

-

-

กำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

3.28

2.97

3.47

3.34

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

หุ้น

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
กำาไรสุทธิสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

393,990,290

356,497,326

415,928,750

400,927,273

96,125,444
490,115,734

82,720,292
439,217,618

95,170,080
511,098,830

82,593,682
483,520,955

490,063,232
52,502
490,115,734

439,178,313
39,305
439,217,618

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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74
23

สำารองทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

การลงทุนในบริษัทย่อย

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

23

3.2

จ่ายเงินปันผล

ปรับปรุงใหม่

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

- ตามที่รายงานไว้เดิม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

120,000,000

-

-

-

-

-

120,000,000

-

120,000,000

120,000,000

-

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

23

สำารองทั่วไป

-

120,000,000

ทุนที่ออก
และชำาระแล้ว

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

23

จ่ายเงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

หมายเหตุ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

297,190,000

-

-

-

-

-

297,190,000

-

297,190,000

297,190,000

-

-

-

-

กำาไรสะสม

12,000,000

-

-

-

-

-

12,000,000

-

12,000,000

12,000,000

-

-

-

-

12,000,000

267,448,303

-

-

-

20,046,364

-

247,401,939

-

247,401,939

247,401,939

-

-

19,460,679

-

227,941,260

จัดสรรแล้ว
ทุนสำารองตามกฎหมาย สำารองทั่วไป

297,190,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

3,477,572,053

393,938,288

-

-

(20,046,364)

(240,000,000)

3,343,680,129

(383,659,180)

3,727,339,309

3,727,339,309

356,458,204

-

(19,460,679)

(180,000,000)

3,570,341,784

ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินรวม

728,464,940

96,124,944

-

-

-

-

632,339,996

-

632,339,996

632,339,996

82,720,109

-

-

-

549,619,887

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

4,902,675,296

490,063,232

-

-

-

(240,000,000)

4,652,612,064

(383,659,180)

5,036,271,244

5,036,271,244

439,178,313

-

-

(180,000,000)

4,777,092,931

รวม
ส่วนของ
บริษัทใหญ่

490,115,734
4,902,861,755
186,459

3,000

(54,116)

-

(240,000,000)

4,652,797,137

(383,701,449)

5,036,498,586

5,036,498,586

439,217,618

(54,201)

-

(180,000,000)

4,777,335,169

52,502

3,000

(54,116)

-

-

185,073

(42,269)

227,342

227,342

39,305

(54,201)

-

-

242,238

ส่วนที่เป็นของ
รวม
ส่วนได้เสียที่
ส่วนของ
ไม่มีอำานาจควบคุม เจ้าของ

หน่วย : บาท
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23

สำารองทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

23

จ่ายเงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม่

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตามที่รายงานไว้เดิม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

3.2

23

สำารองทั่วไป

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

23

หมายเหตุ

จ่ายเงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

120,000,000

-

-

-

120,000,000

-

120,000,000

120,000,000

-

-

-

120,000,000

ทุนที่ออก
และชำาระแล้ว

297,190,000

-

-

-

297,190,000

-

297,190,000

297,190,000

-

-

-

297,190,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

12,000,000

-

-

-

12,000,000

-

12,000,000

12,000,000

-

-

-

12,000,000

267,448,303

-

20,046,364

-

247,401,939

-

247,401,939

247,401,939

-

19,460,679

-

227,941,260

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำารองตามกฎหมาย
สำารองทั่วไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,282,959,584

415,928,750

(20,046,364)

(240,000,000)

3,127,077,198

(282,372,287)

3,409,449,485

3,409,449,485

400,927,273

(19,460,679)

(180,000,000)

3,207,982,891

ยังไม่ได้จัดสรร

725,053,056

95,170,080

-

-

629,882,976

-

629,882,976

629,882,976

82,593,682

-

-

547,289,294

4,704,650,943

511,098,830

-

(240,000,000)

4,433,552,113

(282,372,287)

4,715,924,400

4,715,924,400

483,520,955

-

(180,000,000)

4,412,403,445

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ส่วนของเจ้าของ
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง :
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กำาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำาไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ค่าตอบแทนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนด
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (โอนกลับ)
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
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529,958,630

448,998,630

512,393,912

472,142,388

69,812,076
4,993,386
531
(6,622,223)
(71,637,385)
78,507
(53,039,506)
(13,109,000)
11,000,000
60,714,739
13,389,615
47,307,844
(65,455,125)
111
527,392,200

73,220,175
5,496,569
138,707
(103,452,559)
684,330
(45,498,624)
(1,000,000)
(5,430,000)
13,000,000
59,643,457
(6,351,381)
(46,169,158)
73
393,280,219

49,179,522
4,753,921
(3,942,343)
(33,351,338)
78,507
(206,516,470)
(13,109,000)
11,000,000
56,996,793
14,397,976
33,300,694
(62,165,431)
111
363,016,854

50,789,702
5,221,891
138,707
(102,075,246)
684,330
(196,480,623)
(1,000,000)
(5,430,000)
13,000,000
58,339,407
(5,437,379)
(43,559,863)
73
246,333,387

บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(30,323,325)
(245,033,017)
(4,070,847)
884,975
93,876
(891,387)

(66,975,500)
(31,862,339)
516,191
458,735
(1,165,168)

(53,586,239)
(189,345,547)
(3,562,698)
844,866
(236,558)
(3,142,567)

(72,976,045)
(29,655,208)
459,728
179,604
(875,836)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้า
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดำาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน

43,328,768
40,078,224
4,741,029
(464,386)
(27,461,217)
308,274,893
(111)
(134,906,598)
173,368,184

16,654,588
24,540,829
(1,871,614)
6,991,158
340,567,099
(73)
(74,373,635)
266,193,391

79,220,588
28,147,240
4,741,029
(4,675,907)
(20,500,787)
200,920,274
(111)
(105,746,731)
95,173,432

(1,103,913)
16,545,738
(1,871,614)
7,534,552
164,570,393
(73)
(51,533,899)
113,036,421

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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(98,873,721)
-

414,558,265
85,000,000

(169,276,221)
-

368,775,722
85,000,000

99,600,000
(100,000,000)
950,000
(250,000)
189,762,343
(187,470,307)

61,400,000
(20,000,000)
1,400,000
114,881,930
(582,698,896)

96,000,000
(100,000,000)
700,000
(9,997,000)
189,762,343
(187,470,307)

55,000,000
(20,000,000)
1,400,000
114,881,930
(582,698,896)

(70,000,000)
1,013,000
(12,705,000)
76,963,383
10,659,292
(143,473,471)
53,039,506
62,416,846
(2,477,392)
(120,845,521)

21,000,000

-

21,000,000

(20,000,000)
20,000
(10,379,300)
2,250,000
107,834,955
(52,238,481)
45,498,624
42,342,660
(2,290,894)
208,578,863

(70,000,000)
1,013,000
(12,705,000)
34,963,383
6,646,387
(97,521,388)
(4,227,300)
206,516,470
59,632,376
(2,522,748)
(58,486,005)

(20,000,000)
(10,109,300)
2,250,000
105,846,321
(35,110,331)
196,480,623
39,891,118
(1,751,925)
320,855,262

บริษทั ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(240,000,000)
(54,116)
3,000
(240,051,116)

(180,000,000)
(54,201)
(180,054,201)

(240,000,000)
(240,000,000)

(180,000,000)
(180,000,000)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(386,007)
(187,914,460)
527,883,817
339,969,357

(46,230)
294,671,823
233,211,994
527,883,817

(386,007)
(203,698,580)
471,660,282
267,961,702

(46,230)
253,845,453
217,814,829
471,660,282

814,915
40,154,442

642,020
30,241,797

728,991
22,232,711

558,569
14,101,713

299,000,000
339,969,357

497,000,000
527,883,817

245,000,000
267,961,702

457,000,000
471,660,282

(1,286,024)

2,979,556

735,175

1,423,521

96,124,944

82,720,109

95,170,080

82,593,682

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำาหนด
ไม่เกิน 3 เดือน

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สำานักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. การดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือชุดชั้น
ในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จำากัด

ที่ตั้ง
930/1 ซอยประดู่1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำาบลบึง อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด

121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำาบลนนทรี
อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด

99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลป่าสัก
อำาเภอเมืองลำาพูน จังหวัดลำาพูน 51000

บริษัท โทรา 1010 จำากัด
(จัดตั้งบริษัทในเดือนมกราคม 2554)

930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด

123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำาบลนนทรี
อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำาคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมี
อยู่หรือผลการดำาเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำาเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน”
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำาและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนำาเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำาคัญจากประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.2 บริษัทจัดทำาบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำางบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
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2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได้
การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดำาเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคา
ที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน ดังนั้นบริษัทจะต้องจัดทำา
งบการเงินด้วยวิธีปรับย้อนหลังสำาหรับมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเมื่อเริ่มถือปฏิบัติ
2.4 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและ
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำาคัญระหว่างกัน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนที่ออก หรือที่บริษัทไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) สามารถควบคุมการกำาหนดนโยบายการเงินและการดำาเนินงานของกิจการได้
บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ
ถือหุน
้ ร้อยละ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
บริษัท โทรา 1010 จำากัด

99.94
99.99
99.99
99.97 *

99.94
99.99
99.99
-

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด)
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด

99.93

99.93

* จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเดือนมกราคม 2554
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2.5 งบกำาไรขาดทุนรวมและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่ โดยแสดงขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยจำานวน 59,643,457 บาท (บริษัท : 58,339,407
บาท) รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ซึ่งเดิมได้แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง
รายการใน งบกำาไรขาดทุนรวมและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

3. การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
เพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้
3.1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน”
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดเกี่ยวกับ
การแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่สำาหรับ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนำามาแสดงเปรียบเทียบ
3.2

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”
มาใช้เป็นครั้งแรก (ดูหมายเหตุข้อ 4.12.2) ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตโดยการปรับปรุงกำาไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น
กำาไรสะสมต้นงวดลดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมลดลง
3.3

383,701,449
383,659,180
42,269

งบการเงินเฉพาะกิจการ
282,372,287
282,372,287
-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
“อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” มาใช้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
สำาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม (ถ้ามี) ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้โอนที่ดินและ
อาคารเพื่อให้เช่าซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำานวน 84,366,398 บาท และ 89,226,290 บาท
ตามลำาดับ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจำานวน 90,648,011 บาท และ 92,003,939 บาท ตามลำาดับ ในงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผย
ในนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
4.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกำาหนดภายในสามเดือน
4.2

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กับลูกค้าซึ่งตามปกติจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้ส่งสินค้า
ไปให้ลูกค้าตามคำาสั่งซื้อของลูกค้านั้น
ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า ซึ่งทำาหน้าที่
เป็นตัวแทนจากผู้ซื้อ
รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกำาหนดขึ้นโดยประมาณจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัย
ประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย
4.4

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัท
และบริษัทย่อยคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ปรับปรุงกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนของสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา คำานวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
4.5

เงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้คำ านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุด
ของสมาคมตราสารหนี้ไทย
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปและตราสารหนี้จะถือจนครบกำาหนดแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีใน งบกำาไรขาดทุน
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำาหน่ายคำานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
4.6

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อให้เช่าคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เท่ากับ 20 ปี

4.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
อุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ

20
20 - 25
5
5 - 10
5 - 10
3-5
5-7

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำาปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี
4.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสม ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา
หรืออายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

3 - 10 ปี
10 ปี
ตามอายุสัญญา

4.9

สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท กำาหนด
ตัดบัญชีตามอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
4.10 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เมื่อบริษัทรับหรือจ่ายชำาระหนี้บริษัทจะบันทึกกำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดกำาไรขาดทุนนั้น บริษัท
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอัตรา
อ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรู้กำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
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4.11 สำารองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
บริษัทได้มีการตั้งสำารองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสินค้า ในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ใน
กำาหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณการจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้สำารองเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับของสินค้าดังกล่าวด้วย
4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
4.12.1 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำาหนดไว้ สินทรัพย์
ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.12.2

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจาก
ข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำานวณบน
พื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอื่นๆ
ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม
ในการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก บริษัทและบริษัทย่อยเลือกรับรู้ต้นทุนบริการ
ในอดีตสำาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยการปรับปรุงกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นไป
ตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 3.2)
4.13 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น กำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คำานวณจากเงินได้ทางภาษีและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามจำานวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำาหรับปี
4.15 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิสำาหรับปี ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกและ
ชำาระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อนำามาคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลด
4.16 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำาหนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำานวนสินทรัพย์ หนี้สินและ
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันทีใ่ นงบการเงิน รวมทัง้ การแสดงรายได้และค่าใช้จา่ ยของปีบญ
ั ชี ถึงแม้วา่
การประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น
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5. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554

เงินฝากประจำา
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2553

540,112,290
68,109,457
456,202,927
160,000,000
1,224,424,674

399,000,000
103,669,622
184,122,462
149,864,888
836,656,972

31 ธันวาคม
2554
2553
485,000,000
456,202,927
160,000,000
1,101,202,927

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้

250,000,000
60,334,100
184,122,462
149,864,888
644,321,450
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน
กำาไรขั้นต้น
ตัดจำาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุ้นกู้

67,770,601

338,856

308,184,807
10,024,402
138,784,950
456,994,159

113
113

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

-

68,109,457

(256,070)
(49,856)
(485,419)
(791,345)

307,928,850
9,974,546
138,299,531
456,202,927
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน
กำาไรขั้นต้น
ตัดจำาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุ้นกู้
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ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

103,277,031

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
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กำาไรขั้นต้น
ตัดจำาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุ้นกู้

308,184,807
10,024,402
138,784,950
456,994,159

-

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

113

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

(256,070)
(49,856)
(485,419)
(791,345)

113

307,928,850
9,974,546
138,299,531
456,202,927
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กำาไรขั้นต้น
ตัดจำาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
- หุ้นกู้

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

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

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กำาไรขั้นต้น
ตัดจำาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2554

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
หุ้นกู้

160,000,000
160,000,000

442,560
442,560

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม
ธันวาคม
2554

(40,306)
(40,306)

160,402,254
160,402,254
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กำาไรขั้นต้น
ตัดจำาหน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
หุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน

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

641,641
641,641

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม

-

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

31 ธันวาคม
2553

6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2554
2553
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เกินกำาหนดชำาระภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

528,891,791
13,262,739
3,829,870
4,038,568
491,756
550,514,724
(177,631)
550,337,093

500,502,674
12,786,306
1,321,045
5,403,952
177,422
520,191,399
(177,631)
520,013,768

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
611,201,994
36,157,622
3,677,237
4,038,568
491,756
655,567,177
(177,631)
655,389,546

570,632,817
24,524,661
1,242,086
5,403,952
177,422
601,980,938
(177,631)
601,803,307

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิ่มขึ้น

รับชำาระ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

งบการเงินรวม
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท ไหมทอง จำากัด
- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำากัด
- บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำากัด
รวม

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

20,000,000
80,000,000
100,000,000

(3,600,000)
(16,000,000)
(80,000,000)
(99,600,000)

9,000,000
90,000,000
99,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำากัด
- บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำากัด
รวม

5,000,000
90,000,000
95,000,000

20,000,000
80,000,000
100,000,000

(16,000,000)
(80,000,000)
(96,000,000)

9,000,000
90,000,000
99,000,000

88

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10
เงิ นให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ น แก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ดั ง กล่ า วคิ ด ดอกเบี้ ย เท่ า กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจำ า ธนาคารบวกอั ต ราที่
บริษัทกำาหนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคิดกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.50 ถึง 5.00 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.50 ถึง 5.00 ต่อปี) และสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 อยู่ระหว่างร้อยละ 3.25 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 3.25 ถึง 3.50 ต่อปี)

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทแห่งหนึ่งในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี และ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตามลำาดับ

9. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

สินค้าสำาเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง

395,188,296
205,846,764
298,032,095
18,355,154
917,422,309

360,970,818
172,825,298
175,376,758
23,931,157
733,104,031

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
395,691,801
153,755,712
170,026,899
18,355,154
737,829,566

355,851,514
123,368,307
102,329,834
23,931,157
605,480,812

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีจำานวน 84.14 ล้านบาท และ 69.14 ล้านบาท ตามลำาดับ (2553 : 95.68 ล้านบาท และ 73.15 ล้านบาท ตามลำาดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจากการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสำาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 60.71 ล้านบาท และ 57.00 ล้านบาท ตามลำาดับ (2553: 59.64 ล้านบาท
และ 58.34 ล้านบาท ตามลำาดับ)

10. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2553 บริษทั ได้มกี ารทำาสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบริษทั แห่งหนึง่
(“ผู้ซื้อ”) ในราคาประมาณ 183 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าสำาหรับค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้วจำานวน 105 ล้านบาท
เนื่องจากการรังวัดโฉนดที่ดินเพื่อแบ่งแยกอยู่ในระหว่างดำาเนินการ บริษัทจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว โดยทำาสัญญาเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินและสัญญาชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินกับผู้ซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ซื้อ
เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนหนึ่งของบริษัท โดยกำาหนดราคาค่าที่ดินและค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินเป็นจำานวนเงิน
รวม 105 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ทำาการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ โดยถือเอา
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการชำาระราคา บริษัทจึงได้บันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์สำาหรับส่วนของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ได้โอนขายโดยให้มีการถือกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวจำานวน 100.45 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้ทำาบันทึกข้อตกลงต่อท้าย
สัญญาเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าว โดยตกลงที่จะให้ผู้ซื้อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย
เพิ่มเติมอีกในภายหลังสำาหรับส่วนที่เหลือ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย จึ ง ได้ จั ด ประเภทที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้างส่วนที่จะโอนต่อไปดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมีราคาตามบัญชีจำานวน 5.33
ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท ตามลำาดับ
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ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2554 บริษัทได้ทำาการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเพิ่มเติมสำาหรับส่วนที่เหลือให้กับผู้ซื้อ และ
บริษัทได้รับชำาระราคาค่าที่ดินและค่าชดเชยการเลิกใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจำานวน 17.66 ล้านบาท และ 18.07 ล้านบาท ตามลำาดับ ดังนั้น
บริษัทจึงได้ปรับปรุงตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำานวน 1.61 ล้านบาท และบันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จำานวน 33.35 ล้าน
บาท โดยแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารบนที่ดินดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ และกำาหนดราคาค่าอาคาร
และค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นจำานวนเงิน 37.80 ล้านบาท และ 4.20 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยบริษัทย่อย
ได้รับเงินล่วงหน้าสำาหรับค่าอาคารและค่าชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเป็นจำานวนเงินรวม 42 ล้านบาท ทั้งนี้
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทย่อยได้ทำาหนังสือยินยอมให้ผู้ซื้อเข้าทำาการรื้อถอนทรัพย์สินตามที่ตกลงกัน และรับรู้กำาไรจากค่า
ชดเชยผลขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินจำานวน 2.42 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554
ต่อมาวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ทำาการโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารให้กับผู้ซื้อ ดังนั้น บริษัทย่อยจึงได้ปรับปรุงตัดบัญชี
สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ขาย และเงินรับล่วงหน้าค่าขายสินทรัพย์ถาวรภายใต้หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ จำานวน 1.94 ล้านบาท และ 37.80 ล้านบาท
ตามลำาดับ และบันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จำานวน 35.87 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น
เงินฝากประจำาประเภทมีกำาหนดระยะเวลา 12 เดือน จำานวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัทได้นำาไปค้ำาประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 31)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

หน่วย : บาท
ประเภทกิจการ

ทุนชำาระแล้ว
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

บริษัทย่อย
บริษัท เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จำากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
บริษัท โทรา 1010 จำากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
จำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป

20,000,000
50,000,000
50,000,000
10,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2553
2554
2553
2554
2553

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

99.94
99.99
99.99
99.97

99.94 22,037,000 22,037,000
99.99 49,999,300 49,999,300
99.99 49,999,300 49,999,300
9,997,000
132,032,600 122,035,600

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2554
2553
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ตราสารหนี้
รวม
เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
- บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
หุ้นกู้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

733,276,339
374,102,791
(3,000,000)
371,102,791
316,582,745
1,420,961,875

663,478,148
318,835,334
(3,000,000)
315,835,334
474,363,763
1,453,677,245

720,376,339
374,102,791
(3,000,000)
371,102,791
316,582,745
1,408,061,875

651,253,148
318,835,334
(3,000,000)
315,835,334
474,363,763
1,441,452,245

285,825,674
(25,939,942)
259,885,732
127,426,544
(28,064,987)
99,361,557
359,247,289

287,870,674
(39,253,942)
248,616,732
127,426,544
(27,859,987)
99,566,557
348,183,289

285,825,674
(25,939,942)
259,885,732
124,156,544
(28,064,987)
96,091,557
355,977,289

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

167,500,000
167,500,000
1,947,709,164

257,500,000
257,500,000
2,059,360,534

167,500,000
167,500,000
1,931,539,164

257,500,000
257,500,000
2,043,865,534
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ประเภท
กิจการ

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำากัด ธุรกิจสิ่งทอ
(มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดจำาหน่าย
จำากัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง การลงทุน
จำากัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย

ชื่อบริษัท
2554 2553 2554 2553
พันบาท พันบาท

51,365,100
130,209,863
32,821,579

144,639,849
34,975,209

2553

64,615,035

2554

ราคาทุน

53,093,484

490,074,010

190,108,845

2554

2554 2553

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

42,539,480

451,085,793

64,615,035

51,365,100

2553

ราคาทุน
2554

0.47 0.45

32,821,579

53,093,484

477,174,010

190,108,845

2554

42,539,480

438,860,793

169,852,875

2553

ราคายุติธรรม

234,405,093 204,571,542 720,376,339 651,253,148

34,975,209

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

3.82 3.71 134,814,849 120,384,863

169,852,875 18.15 16.91

2553

ราคายุติธรรม

244,230,093 214,396,542 733,276,339 663,478,148

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 108,000 108,000 18.15 16.91
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 290,634 290,634 3.92 3.81
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 494,034 494,034 0.47 0.45

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หมายเหตุข้อ 28)
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ผลิตผ้าขนหนู

ผลิตเสื้อผ้า

ผลิตเสื้อผ้า

ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต

ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์

บริษัท ราชาอูชิโน จำากัด

บริษัท แชมป์เอช จำากัด

บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำากัด

บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำากัด

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

สถาบันการศึกษา

สถาบันสอนการออกแบบ

ค้าปลีก

ผลิตจักรเย็บผ้า

ปั่นด้ายและทอผ้า

ผลิตและส่งออกถุงเท้า

จำาหน่ายเส้นด้าย

นำาเข้าและจำาหน่ายเมล็ดกาแฟ ใบชา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด

บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำากัด

บริษัท ซันร้อยแปด จำากัด

บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำากัด

บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำากัด

บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท ไดโอส (ไทยแลนด์) จำากัด

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

รวมเงินลงทุนทั่วไป

ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป

บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จำากัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ธุรกิจขายตรงและอินเตอร์เน็ต

บริษัท มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง จำากัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

โบว์ลิ่ง

ตัวแทนขาย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิ่ง จำากัด

โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล

-

20,000

40,000

81,000

30,000

20,000

160,000

324,000

30,000

20,000

2,500

80,000

20,000

40,000

81,000

10,000

20,000

160,000

324,000

30,000

20,000

2,500

7,500

30,000

143,200

181,832

88,000

100,000

25,000

56,000

90,000

108,472

-

47,000

8,805

-

50,000

25,000

-

-

102,300

181,832

88,000

100,000

25,000

56,000

72,500

108,472

30,000

47,000

8,805

25,000

50,000

25,000

5.50

11.00

12.22

15.18

7.73

5.00

8.00

7.14

8.33

6.00

-

4.26

18.00

-

17.00

12.00

2.00

-

5.00

10.00

4.47

17.90

16.46

10.75

18.72

14.67

17.80

13.00

-

-

12.22

15.18

7.73

5.00

8.00

7.14

10.34

6.00

5.67

4.26

18.00

15.00

17.00

12.00

2.00

11.63

5.00

10.00

4.47

17.90

16.46

10.75

18.72

14.67

17.80

13.00

2554
2553 2554 2553
พันบาท พันบาท

825,000

3,300,000

15,000,000

63,853,163

15,393,680

-

430,000

4,000,000

900,000

6,508,176

-

670,000

-

-

-

3,000,000

27,000,000

-

300,000

4,000,000

2,847,410

14,352,367

2,865,803

10,258,080

68,854,841

11,611,400

3,560,000

355,812

2554

-

-

10,000,000

63,853,163

15,393,680

-

430,000

4,000,000

1,200,000

6,508,176

122,000

770,000

-

614,000

-

3,000,000

27,000,000

-

600,000

4,000,000

2,847,410

10,772,367

2,865,803

10,258,080

68,854,841

11,611,400

3,560,000

355,812

2553

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*

825,000

3,300,000

15,000,000

63,853,163

15,393,680

-

430,000

4,000,000

900,000

6,508,176

-

670,000

-

-

-

3,000,000

27,000,000

-

300,000

4,000,000

2,847,410

14,352,367

2,865,803

10,258,080

68,854,841

11,611,400

3,560,000

355,812

2554

-

-

10,000,000

63,853,163

15,393,680

-

430,000

4,000,000

1,200,000

6,508,176

122,000

770,000

-

614,000

-

3,000,000

27,000,000

-

600,000

4,000,000

2,847,410

10,772,367

2,865,803

10,258,080

68,854,841

11,611,400

3,560,000

355,812

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*

-

-

625,000

827,916

1,700,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240,000

2,831,890

-

-

800,000

724,800

537,000

362,010

1,376,000

2,426,228

1,980,000

356,000

-

2554

-

-

625,000

827,916

1,700,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240,000

2,831,890

-

-

800,000

724,800

537,000

362,010

1,376,000

2,426,228

1,980,000

356,000

-

2554

-

-

-

-

1,700,000

-

-

-

-

514,434

-

-

-

-

-

300,000

-

-

-

1,000,000

724,800

1.074,000

444,285

1,720,000

1,516,392

1,760,000

712,000

-

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ

หน่วย : บาท

11,465,911 14,786,844 11,465,911

-

-

-

-

1,700,000

-

-

-

-

514,434

-

-

-

-

-

300,000

-

-

-

1,000,000

724,800

1.074,000

444,285

1,720,000

1,516,392

1,760,000

712,000

-

2553

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ

259,885,732 248,616,732 259,885,732 248,616,732 14,786,844

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ธุรกิจขายตรง

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ร้านตัดผม

ผลิตแถบตรา

บริษัท ไทยแน็กซิส จำากัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผลิตเสื้อหนังสัตว์

ผลิตยางยืด

บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำากัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

บริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำากัด

ธุรกิจฟอกย้อม

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำากัด

บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำากัด

ผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

สิ่งทอ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำากัด จัดจำาหน่ายสินค้ามอร์แกน

วิจัยสิ่งทอ

บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำากัด

ประเภทกิจการ

บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำากัด

เงินลงทุนทั่วไป

ชื่อบริษัท

13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หมายเหตุข้อ 28)

13.2 กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมกำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุน

347,385
(13,737,000)
(13,389,615)

6,351,381
6,351,381

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(660,976)
(13,737,000)
(14,397,976)

5,437,379
5,437,379

13.3 กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ประกอบด้วย

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายปี

632,339,996
96,124,944
728,464,940

549,619,887
82,720,109
632,339,996

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
629,882,976
95,170,080
725,053,056

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้

547,289,294
82,593,682
629,882,976

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน/
กำาไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำาหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2554

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

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

244,230,093
133,427,115
377,657,208

489,046,246
241,820,731
730,866,977

(4,145,055)
(4,145,055)

733,276,339
371,102,791
1,104,379,130

317,385,380
317,385,380
695,042,588

630,020
630,020
731,496,997

(1,432,655)
(1,432,655)
(5,577,710)

316,582,745
316,582,745
1,420,961,875

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน/
กำาไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำาหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553

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

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

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

449,081,606
185,502,820
634,584,426

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

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

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

480,732
480,732
635,065,158

(1,640,793)
(441,877)
(82,923)
(2,165,593)
(5,260,193)

401,741,956
62,629,113
9,992,694
474,363,763
1,453,677,245
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กำาไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำาหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
รวม
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้
รวม

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

234,405,093
133,427,115
367,832,208

485,971,246
241,820,731
727,791,977

(4,145,055)
(4,145,055)

720,376,339
371,102,791
1,091,479,130

317,385,380
317,385,380
685,217,588

630,020
630,020
728,421,997

(1,432,655)
(1,432,655)
(5,577,710)

316,582,745
316,582,745
1,408,061,875
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กำาไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำาหน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553

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

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น

มูลค่ายุตธิ รรม
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)
(441,877)
(82,923)
(2,165,593)
(5,260,193)

401,741,956
62,629,113
9,992,694
474,363,763
1,441,452,245

13.4 ระยะเวลาที่จะครบกำาหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ระยะเวลาที่จะถึงกำาหนดชำาระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดมีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

147,500,000
20,000,000
167,500,000

237,500,000
20,000,000
257,500,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
147,500,000
20,000,000
167,500,000

237,500,000
20,000,000
257,500,000

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กำาไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำาหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2554

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
หุ้นกู้

96

167,500,000

1,613,890

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

(315,436)

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

168,798,454

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
กำาไรขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำาหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
2553

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด
หุ้นกู้

257,500,000

ขาดทุนขั้นต้น
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น

4,012,945

(242,498)

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2553

261,270,447

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

30,837,512
101,284,381
132,121,893

-

-

(276,401)
(276,401)

30,837,512
101,007,98
131,845,492

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(42,895,603)
(42,895,603)
89,226,290

(4,773,827)
(4,773,827)
(4,773,827)

-

190,336
190,336
(86,065)

(47,479,094)
(47,479,094)
84,366,398
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

31,539,396
101,284,381
132,823,777

-

(701,884)
(701,884)

-

30,837,512
101,284,381
132,121,893

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(38,030,457)
(38,030,457)
94,793,320

(4,865,146)
(4,865,146)
(4,865,146)

(701,884)

-

(42,895,603)
(42,895,603)
89,226,290

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

4,773,827
4,865,146
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

32,891,823
123,349,381
156,241,204

-

-

(1,826,401)
(1,826,401)

32,891,823
121,522,980
154,414,803

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(64,237,265)
(64,237,265)
92,003,939

(5,497,162)
(5,497,162)
4,227,300
(1,269,862)

-

1,740,335
1,740,335
(86,066)

(67,994,092)
(67,994,092)
4,227,300
90,648,011
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

37,242,601
140,704,395
177,946,996

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

(75,189,820)
(75,189,820)
102,757,176

(6,139,104)
(6,139,104)
(6,139,104)

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

(2,738,750)
(17,355,014)
(20,093,764)

(1,612,028)
(1,612,028)

32,891,823
123,349,381
156,241,204

17,091,659
17,091,659
(3,002,105)

(1,612,028)

(64,237,265)
(64,237,265)
92,003,939

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

5,497,162
6,139,104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังนี้
งบการเงินรวม
ที่ดิน
อาคาร
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม

30,837,512
53,528,886

109,216,800
114,939,400

32,891,823
57,756,188

184,228,000
138,552,600

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
(Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รายการที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้
เกิดรายได้ค่าเช่าสำาหรับปี

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

7,876,200

12,767,218

12,469,600

15,212,818

4,998,612

5,243,561

5,947,567

4,454,254

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิ่มขึ้น

ลดลง

398,457,211
3,687,081
350,487,538
441,630,678
903,907,287
53,286,028
2,151,455,823

40,370,363
49,500
7,686,678
15,691,995
4,927,569
68,726,105

(8,847,495)
(34,922,115)
(9,097,813)
(52,867,423)

(986,752)
(241,078,714)
(377,372,823)
(853,149,747)
(39,373,425)
(1,511,961,461)

(77,719)
(14,871,709)
(22,232,714)
(23,651,976)
(4,204,131)
(65,038,249)

7,282,418
33,938,603
7,897,212
49,118,233

29,322,939
668,817,301

73,461,342
77,149,198

(288,410)
(4,037,600)

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

22,671,401
21,432,646
26,061,518
70,165,565

438,827,574
3,736,581
373,158,939
461,902,507
910,738,685
49,115,784
2,237,480,070

(1,064,471)
(190,336) (256,140,759)
(392,323,119)
(842,863,120)
(35,680,344)
(190,336) (1,528,071,813)
(69,889,164)
86,065

32,606,707
742,014,964
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

402,106,105
5,233,079
379,431,662
450,953,684
897,793,270
47,487,718
2,183,005,518

4,926,057
10,914,106
9,288,090
25,128,253

(2,036,866)
(1,386,776)
(17,355,014)
(5,578,955)
(8,508,988)
(3,489,780)
(38,356,379)

(2,456,885)
(252,921,737)
(374,204,619)
(834,943,215)
(39,152,951)
(1,503,679,407)

(75,860)
(15,421,257)
(23,440,294)
(26,379,790)
(3,037,828)
(68,355,029)

1,386,774
17,091,659
5,147,180
8,173,258
2,817,354
34,616,225

11,773,399
691,099,510

30,089,784
(13,136,992)

(79,065)
(3,819,219)

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

(1,612,028)
(159,222)
(11,589,110)
(8,670,108)
3,708,899
(18,321,569)

398,457,211
3,687,081
350,487,538
441,630,678
903,907,287
53,286,028
2,151,455,823

159,219
(986,752)
10,172,621 (241,078,714)
15,124,910 (377,372,823)
(853,149,747)
(39,373,425)
25,456,750 (1,511,961,461)
(12,461,179)
(5,325,998)

29,322,939
668,817,301
65,038,249
68,355,029

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิ่มขึ้น

359,952,905
2,237,838
182,556,716
305,548,420
536,274,559
39,840,537
1,426,410,975

40,370,363
6,522,403
13,524,066
4,487,354
64,904,186

(986,752)
(113,411,682)
(250,662,860)
(499,225,888)
(30,136,518)
(894,423,700)
12,897,024
544,884,299

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

(6,310,669)
(18,979,674)
(6,368,836)
(31,659,179)

9,191,401
4,919,498
13,489,535
27,600,434

400,323,268
2,237,838
191,748,117
310,679,652
544,308,486
37,959,055
1,487,256,416

(75,859)
(6,886,585)
(17,852,151)
(16,080,187)
(2,787,578)
(43,682,360)

4,860,982
17,997,331
6,113,285
28,971,598

(1,740,335)
(1,740,335)

(1,062,611)
(122,038,602)
(263,654,029)
(497,308,744)
(26,810,811)
(910,874,797)

33,352,377
54,574,203

(16,463)
(2,704,044)

(25,774,033)
86,066

20,458,905
596,840,524
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

เพิ่มขึ้น

359,952,905
3,783,836
182,556,716
300,799,400
529,526,231
35,762,792
1,412,381,880

3,542,766
10,015,015
6,705,525
20,263,306

(2,456,885)
(106,763,624)
(237,466,578)
(484,122,802)
(30,766,066)
(861,575,955)
3,102,814
553,908,739

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

(1,386,776)
(3,573,932)
(3,399,359)
(2,627,780)
(10,987,847)

(159,222)
4,780,186
132,672
4,753,636

359,952,905
2,237,838
182,556,716
305,548,420
536,274,559
39,840,537
1,426,410,975

(75,860)
(6,648,058)
(17,913,334)
(18,376,275)
(1,637,071)
(44,650,598)

1,386,774
3,153,588
3,273,189
2,266,619
10,080,170

159,219
1,563,464
1,722,683

(986,752)
(113,411,682)
(250,662,860)
(499,225,888)
(30,136,518)
(894,423,700)

16,270,546
(8,116,746)

(907,677)

(6,476,336)
(17)

12,897,024
544,884,299
43,682,360
44,650,598

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัท
และบริษัทย่อยมีจำานวนประมาณ 1,218.65 ล้านบาท และ 1,193.80 ล้านบาท ตามลำาดับ (บริษัท: 769.88 ล้านบาท และ 722.00
ล้านบาท ตามลำาดับ)
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยราคาตามบัญชีจำานวน 5.33 ล้านบาท และ 1.61 ล้านบาท ตามลำาดับ เนื่องจาก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 บริษัทมีการทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวกับบริษัทแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 10)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

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

3,707,771
17,450
3,725,221

-

15,336
15,336

37,429,188
4,388,406
41,817,594

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

(3,433,451)
(350,212)
(3,783,663)
282,427

-

(15,336)

(25,790,914)
(2,860,388)
(28,651,302)
2,429,843
15,596,135
3,783,663
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

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

103

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

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

3,477,873
17,450
3,495,323

-

15,336
15,336

35,055,258
4,388,406
39,443,664

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

(3,193,986)
(350,212)
(3,544,198)
282,426

-

(15,336)

(24,343,643)
(2,860,387)
(27,204,030)
2,429,843
14,669,477
3,544,198
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวม
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
รวมค่าตัดจำาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
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เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

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
116,012
-

(18,912)

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

17. สิทธิการเช่า - สุทธิ

สิทธิการเช่า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

เพิ่มขึ้น

33,754,000
(22,473,458)
11,280,542
1,219,593

(1,209,723)
(1,209,723)

ลดลง

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

33,754,000
(23,683,181)
10,070,819
1,209,723

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2552

เพิ่มขึ้น

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

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

ลดลง

(260,000)
259,999
(1)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553

33,754,000
(22,473,458)
11,280,542
1,219,593

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่ ได้แก่
เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจำาอื่น

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2554
2553

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1,116.90

1,116.90

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
970.90

970.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวกำาหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
เบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

105

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการ
เกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
จำานวนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

32,802,683
14,505,161
47,307,844

22,796,445
10,504,249
33,300,694

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
2554 มีดังนี้

ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(ดูหมายเหตุข้อ 3.2)
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา - หลังปรับปรุง
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

หน่วย : บาท

31

ธันวาคม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

383,701,449
383,701,449
32,802,683
14,505,161
(27,461,217)
403,548,076

282,372,287
282,372,287
22,796,445
10,504,249
(20,500,787)
295,172,194

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณประมาณการหนี้สินภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3.72% - 4.23%
2.42% - 5.00%

3.72%
2.42% - 5.00%

1% - 22%
1% - 78%

1% - 14%
3% - 50%

21. ทุนสำารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนสำารองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้นำาไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำาไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำารองตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำารองตามกฎหมายจะมีจำานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำารองนี้จะนำามาจัดสรร
เงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สำารองตามกฎหมายของบริษัทมีจำานวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

22. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอสำาหรับใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น

23. เงินปันผลและสำารองทั่วไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำารองทั่วไปดังนี้
ปี 2554

ชื่อบริษัท

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)
เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
วาโก้ลำาพูน จำากัด
ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด

ปี 2553

วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำานวนเงินรวม สำารองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำานวนเงินรวม สำารองทั่วไป
สามัญผู้ถือหุ้น (บาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

25
28
28
28
28

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

2.00
400.00
81.00
67.00
180.00

240.00
80.00
40.50
33.50
36.00

20.05
-

26
29
29
29
29

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

1.50
400.00
78.00
65.00
200.00

180.00
80.00
39.00
32.50
40.00

19.46
2.87
1.80
1.47
1.92

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2554 และ 2553 เป็นการจัดสรรกำาไรของปี 2553 และ 2552 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2554 และ 2553
ตามลำาดับ
บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรกำาไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสำารองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้
ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ
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24. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพขึน้ โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึง่ และบริษทั จ่ายสมทบอีกส่วนหนึง่
กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจำานวน 16.93
ล้านบาท และ 16.35 ล้านบาท ตามลำาดับ (บริษัท: 11.27 ล้านบาท และ 10.81 ล้านบาท ตามลำาดับ)

25. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

3,645,735,493
43,082,386
3,688,817,879

3,270,497,619
35,315,708
3,305,813,327

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
4,009,130,757
5,954,367
4,015,085,124

3,588,451,597
4,138,213
3,592,589,810

26. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำาไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน
รายได้อื่น
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65,455,125
15,241,717
4,119,911
78,740,965
21,367,817
184,925,535

46,169,158
20,594,480
9,428,647
103,452,559
6,351,381
23,932,396
209,928,621

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
62,165,431
20,479,720
4,824,952
37,293,681
19,965,605
144,729,389

43,559,863
22,496,380
9,428,877
102,075,246
5,437,379
23,331,315
206,329,060

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2554
2553
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา
ค่าสินค้าสำาเร็จรูปที่ซื้อ
วัตถุดิบที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิทธิ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(67,238,944)
26,200,239
1,646,000,232
1,271,639,916
74,805,462
60,714,739
41,241,728
47,688,829
68,529,378

6,816,584
64,023,169
1,483,452,204
1,124,333,618
78,716,744
59,643,457
36,516,747
48,389,518
61,823,370

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(70,227,692)
1,324,677,725
1,327,964,478
843,018,205
53,933,443
56,996,793
41,241,728
30,286,717
62,229,966

(1,309,967)
1,193,588,918
1,220,999,035
755,046,176
56,011,593
58,339,407
36,516,747
30,668,166
56,203,563

28. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการดำาเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบส่วนใหญ่กับบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำาหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกัน
ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สำาคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำากัด (มหาชน)
บริษัท วาโก้ อเมริกา
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด
บริษัท โทรา 1010 จำากัด
อื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

366

343

366

343

20
35
3

14
18
10

20
35
3

14
18
10

73

93

73

93

34
531

23
501

51
16
24
20
12
22
642

45
16
9
18
21
587
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หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์

99

99

95

733
260

663
249

720
260

651
249

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%

125

85

83

56

41

34

78
32
28
33
25

51
27
22
22
19

6

4

5

2

1
8

13
13

1
8

13
13

13
194

8
157

13
306

7
232

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

41

36

41

36

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
วาโก้ลำาพูน จำากัด
ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด
แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำากัด

บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำากัด
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

99

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุข้อ 7)

เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2554
2553

รายการค้าที่สำาคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ความสัมพันธ์
ขายวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำากัด (มหาชน)
บริษัท วาโก้ อเมริกา
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด
บริษัท โทรา 1010 จำากัด
อื่นๆ
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำากัด (มหาชน)
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำากัด
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำากัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำากัด
บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำากัด
อื่นๆ
รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูป
รายได้รับจ้างทำาของและค่าเช่ารับ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำากัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
อื่นๆ
รวมรายได้รับจ้างทำาของและค่าเช่ารับ

งบการเงินรวม
2554
2553

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

2,254

1,956

2,254

1,956

326
693
12

350
534
32

326
693
12

350
534
32

153

193

153

193

113
3,551

92
3,157

183
52
73
90
20
86
3,942

171
70
46
65
88
3,505

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

400

295

268

194

142
161

160
131

142
161

160
131

222

194

116

129

45

37

29

24

59
1,029

45
862

503
273
228
292
50
2,062

482
227
200
246
38
1,831

5

5

5

5

13

13

-

-

14
32

15
33

7
11
23

3
13
21

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
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หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์
ค่าจ้างทำาของและค่าเช่าจ่าย
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด
บริษัท วาโก้ลำาพูน จำากัด
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำากัด
อื่นๆ
รวมค่าจ้างทำาของและค่าเช่าจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำากัด

งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

23

21

23

21

11
34

-

1

14
35

13
11
47

15
37

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

41

36

41

36

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่า 10%

4

3

4

3

66
3
69

62
62

61
1
62

56
56

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสำาเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำาไรตามที่ได้ตกลงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำานวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 29)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

29. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทำาสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดย
บริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2556
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30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
30.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าของบริษัท
โดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกหนี้บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุล มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึก
ในงบดุลถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
30.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัต ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่ง อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการ
ดำาเนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสำาคัญต่อบริษัท
เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระสำาคัญ
30.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดผลกระ
ทบแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกำาหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำาระ จำานวนเงินของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายชำาระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
จำานวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาขาย

USD 538,677

16,917,507

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
(260,737)
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2553
จำานวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาขาย

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

27,939,167
198,929,638

มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
(292,690)
(3,001,784)
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30.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ผูกพันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด สำาหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิใช่
หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้คำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของส
มาคมตราสารหนี้ไทย
เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจำานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ยุติธรรม มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทที่แตกต่างไปจากมูลค่า
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในหุ้นกู้
- 2554
- 2553

ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

327,500,000
347,643,889

329,200,708
352,055,977

31. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2554
2553

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำาประกันให้
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 11)
- บริษัทอื่น
การให้ธนาคารค้ำาประกันแทนบริษัท
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6.05
23.05

5.74
3.00
19.53

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
6.05
21.05

5.74
3.00
17.53

32. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย จำาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ในประเทศ
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัท
ที่ไม่ได้ปันส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
กำาไรสุทธิ

ต่างประเทศ

2554

2553

2554

2,601.80
269.36

2,380.60
222.88

1,087.02
22.91

รวม

2553

2554

2553

925.21
(34.74)

3,688,82
292.27

3,305.81
188.14

(0.28)
53.04
184.93
(135.97)

5.43
45.50
209.93
(92.50)

(0.05)
393.94

(0.04)
356.46

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในประเทศ
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัท
ที่ไม่ได้ปันส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ

ต่างประเทศ

2554

2553

2554

2,950.89
128.58

2,667.37
94.94

1,064.20
33.86

รวม

2553

2554

2553

925.22
(31.03)

4,015.09
162.44

3,592.59
63.91

(1.29)
206.52
144.73
(96.47)
415.93

5.43
196.48
206.33
(71.22)
400.93

อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกสินทรัพย์ถาวรตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้สินทรัพย์ถาวรร่วมกันในการผลิตสินค้าดังกล่าว
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33. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

รายการ
-

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

ชื่อบริษัท
วาโก้ลำาพูน

วาโก้กบินทร์บุรี

ภัทยากบินทร์บุรี

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

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

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

1 ก.ค. 2552 -30 มิ.ย. 2557
24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546

1 มิ.ย. 2552 -31 พ.ค. 2557
24 ม.ค. 2544 -24 ม.ค. 2546

1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558
24 ต.ค. 2544 -11 ต.ค. 2547

ทั้งนี้บริษัททั้งสามบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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รายได้
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

งบการเงินรวม

1,064,199,824
2,624,618,055
3,688,817,879
4,119,911
53,039,506
180,728,560
3,926,705,856

รับการส่งเสริม

การส่งเสริม

77,064
77,064

กิจการที่ไม่ได้

กิจการที่ได้รับ

2554

1,064,199,824
2,624,618,055
3,688,817,879
4,119,911
53,039,506
180,805,624
3,926,782,920

รวม

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

การส่งเสริม

กิจการที่ได้รับ

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

รับการส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้

2553

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

หน่วย : บาท

ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรือ่ งกำาหนดวิธกี ารรายงานรายได้สาำ หรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541
โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจำาหน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม รายการดังกล่าวสำาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

34. การรายงานรายได้สำาหรับผู้ได้รับการส่งเสริม
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เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า

รายการ

9,386 1,506,157
612,808 46,572,263
622,194 48,078,420
172,397 66,461,055

30-180

30

30

10,802
344,345
719,131 101,816,429
729,933 102,160,774
268,538 29,665,718

เยน

30-180

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายชำาระ
วัน
ดอลลาร์สหรัฐ

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

17,640
1,500,000
4,155,572
5,673,212
3,835
3,835
245

4,120
4,120
10,194
11,533
11,533
-

18,512
18,512
-

งบการเงินรวม
จำานวนเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง
ยูโร
หยวน

808,117
6,049,950
80,297,053
87,155,120
21,203,798

บาท

5,000 1,051,616
5,742,450
46,747,525
5,000 53,541,591
30,434,993

-

รูปี ศรีลังกา

เยน

9,386 1,506,157
612,808 46,572,263
622,194 48,078,420
172,397 66,461,055

10,802
344,345
719,131 81,644,126
729,933 81,988,471
268,538 29,665,718

ดอลลาร์สหรัฐ

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

17,640
1,500,000
4,155,572
5,673,212
-

3,835
3,835
245

4,120
4,120
10,194

11,533
11,533
-

18,512
18,512
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำานวนเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง
ยูโร
หยวน

5,000
5,000
-

-

รูปี ศรีลังกา

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

808,117
6,049,950
72,303,011
79,161,078
21,203,798

บาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนำาเงินรับชำาระหนี้ค่าขายสินค้า
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชำาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำาคัญ มีดังนี้

35. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

36. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ
30 เป็นร้อยละ 25 ของกำาไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท สำาหรับปี 2551 - 2553 ดังนั้นบริษัทจึงได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 25 ของกำาไร
สุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ในการคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบกำาไรขาดทุนรวมและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่ต้องจ่ายต่ำากว่าอัตราที่กำาหนดตามประมวลรัษฎากร เนือ่ งจากบริษัทมีรายได้บางรายการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

37. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน ปี 2554 เปรียบเทียบปี 2553
ภาพรวมของการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในรอบปีทผี่ า่ นมา โลกเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจและทางธรรมชาติทรี่ นุ แรงมากขึน้ ทัง้ ปัญหาวิกฤตหนีส้ าธารณะของสหภาพ
ยุโรป การเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และสถานการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ที่ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัว
ลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถข้ามพ้นอุปสรรคดังกล่าว และมีผลการดำาเนินงานเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา ทำา
ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำาเสมอในอัตราที่สูงขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 38
โดยภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2554 จากงบการเงินรวม ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปี 2554 บริษัทฯ มียอดขาย 3,688.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.59% กำาไรสุทธิ 393.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.51%
และสินทรัพย์รวม 5,991.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.63% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.93% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.79% ซึ่งสรุป
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่สำาคัญได้ ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,688.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 383.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.59% เมื่อเทียบกับ
ปี 2553 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,305.81 ล้านบาท โดยมียอดขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น 9.29% และยอดขายสินค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 17.49% ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้ามีการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่น จึงมีคำาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขาย
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รายได้อื่น

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 184.93 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย กำาไรจากการขายทรัพย์สิน 78.74 ล้านบาท
ดอกเบี้ยรับ 65.46 ล้านบาท และค่าเช่ารับ 15.24 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 25 ล้านบาท หรือ 11.91% เนื่องจากในปี 2554
มีกำาไรจากการขายทรัพย์สินลดลง 24.71 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ในปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 75.07% ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 77.31% ลดลง 2.24%
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นจากการผลิตเพื่อรองรับคำาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 63.79 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 58.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.39% จำานวนเงิน 5.47
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น 13.42% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 13.36% ซึ่งเป็นอัตรา
ที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
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ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ในปี 2554 เท่ากับ 135.97 ล้านบาท ปี 2553 เท่ากับ 92.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.47 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
อัตราภาษีเงินได้ในปี 2554 เท่ากับ 30% ปีก่อนเท่ากับ 25%

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 393.94 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 356.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.51% จำานวนเงิน 37.48 ล้าน
บาท โดยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้น 3.28 บาท อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม 10.03% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.93% และอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ 6.79% ซึ่งกำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้นดังกล่าว
บริษัทฯ มีคุณภาพของกำาไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 173.37 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การขายและสามารถเก็บชำาระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำาหนดเวลา
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หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2545
จึงได้มีการคำานวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำาเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานและ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 38 นับจากปี 2517
จนถึงปัจจุบัน และในปี 2554 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 393.94 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 3.28 บาท และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 บริษัทฯ
ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน
ปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ 2.10 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 0.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 252 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
เทียบกับกำาไรสุทธิ 63.97% และมีกำาหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

เงินปันผลต่อหุ้น
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หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2545
จึงได้มีการคำานวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.10 บาท และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำาหนด
ให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2555
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2. ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,991.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 372.40 ล้านบาท หรือ 6.63% ซึ่งเป็น
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 417.92 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 45.52 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละ
รายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.67% เงินลงทุนชั่วคราว 20.43% ลูกหนี้การค้า 9.18%
สินค้าคงเหลือ 15.31% เงินลงทุนระยะยาว 32.51% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12.38% และอื่นๆ 4.52%

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,175.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 417.92 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การเพิม่ ขึน้ จากเงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้า และสินค้าคงเหลือ เนือ่ งจากในปี 2554 มียอดขายทีส่ งู ขึน้ จึงมีลกู หนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ ส่วนสินค้า
คงเหลือที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตเพื่อรองรับคำาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและอยู่ระหว่างรอจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากปีกอ่ น 45.52 ล้านบาท เนือ่ งจากเงินลงทุนระยะยาวในรูปตราสารหนีแ้ ละหุน้ กูบ้ างส่วนครบกำาหนด
ซึ่งบางส่วนได้นำาไปลงทุนอยู่ในเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 339.97 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 527.88 ล้านบาท
ลดลง 187.91 ล้านบาท เนือ่ งจากนำาไปลงทุนในรูปเงินฝากหรือตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ทีม่ อี ายุมากกว่า 3 เดือน ซึง่ แสดงอยูใ่ นเงินลงทุนชัว่ คราว

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราวเท่ากับ 1,224.42 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 836.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 387.76 ล้านบาท
เนื่องจากเป็นการบริหารเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในรูปเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน

ลูกหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 550.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.32 ล้านบาท เนื่องจากการขายที่เพิ่มขึ้น
โดยแยกเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 528.89 ล้านบาท คิดเป็น 96.10% ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกินกำาหนดชำาระภายใน 3 เดือน
จำานวน 13.26 ล้านบาท คิดเป็น 2.41% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำาระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำาระเงิน และลูกหนี้ค้าง
ชำาระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำานวน 8.36 ล้านบาท คิดเป็น 1.52% ของลูกหนี้รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 101.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วนซึ่งรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 917.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 184.32 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีการ
เพิ่มกำาลังการผลิตเพื่อรองรับยอดขายที่มีคำาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างรอจัดส่งให้กับลูกค้า

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 742.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73.20 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ 138.24 ล้านบาท และเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 65.04 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,088.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 506.04 ล้านบาท หรือ 86.80% ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทฯ มีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
จำานวนเงิน 403.55 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้ จากการซือ้ วัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ในการเพิม่ การผลิตสินค้าเพือ่ รองรับการเติบโตของยอดขาย
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ 4,902.86 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 133.64 ล้านบาท หรือ 2.65% เนือ่ งจากบริษทั ฯ
มีการปรับปรุงกำาไรสะสมต้นงวดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจากการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำานวนเงิน 383.66
ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในปี 2554 จำานวน 393.99 ล้านบาท กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น จำานวน 96.13 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2553 จำานวน 240
ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2554 เท่ากับ 40.86 บาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 41.97 บาท ลดลง
1.11 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท
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41.97

40.86
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23.68
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2545 *

2546
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หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2545
จึงได้มีการคำานวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ

3. คุณภาพของสินทรัพย์
ด้านเงินลงทุนระยะยาว

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวรวมทั้งสิ้น 1,947.71 ล้านบาท ปีก่อน 2,059.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 111.65 ล้านบาท
เนื่องจากตราสารหนี้และหุ้นกู้บางส่วนครบกำาหนดชำาระจึงย้ายไปอยู่ในรูปเงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนระยะยาวประกอบไปด้วยเงินลงทุนใน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 993.16 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทอื่น 470.46 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นกู้ 484.08 ล้านบาท
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรือ่ ง การบัญชีสาำ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน ทำาให้บริษทั ฯ
มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
จำานวน 728.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 96.13 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการ
และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและ
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาธนาคาร
บริษทั ฯ ยังได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์ สำาหรับเงินลงทุนในกิจการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการที่ลงทุนมีราคาตามบัญชีดีขึ้นทำาให้มีการโอนกลับรายการการด้อยค่าของเงินลงทุนในปี 2554
จำานวน 13.11 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ
ลงทุนไป อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาอีกด้วย
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ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั มีมลู ค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทีป่ รากฏในงบการเงินซึง่ แสดงในราคาทุนหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสม สำาหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักร
ใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบำารุงรักษาอยู่อย่างสม่ำาเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจำาหน่าย
ออกจากบัญชี

4. สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

ในปี 2554 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำานวนเงิน 339.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 187.91 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในรูปเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน จึงอยู่ในหมวดเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีจำานวนเพิ่มขึ้น
387.76 ล้านบาท
บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการดำาเนินงาน 308.27 ล้านบาท ปีก่อน 340.57 ล้านบาท ลดลง 32.29 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ และในปี 2554 มีการจ่ายภาษีเงินได้จำานวนเงิน 134.91 ล้านบาท ปีก่อน 74.37 ล้านบาท จึงทำาให้เงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในปี 2554 เท่ากับ 173.37 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 120.85 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
การบริหารเงินสดของบริษัทฯ
บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 240.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2554 เท่ากับ 4.63 เท่า
ปี 2553 เท่ากับ 4.73 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2554 เท่ากับ 3.09 เท่า ปี 2553 เท่ากับ 3.23 เท่า โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรา
ที่ต่ำามาก โดยในปี 2554 เท่ากับ 0.22 และปี 2553 เท่ากับ 0.12 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่อง
ของบริษทั ฯ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ สูงขึน้ จากปีกอ่ น เกิดจากบริษทั ฯ มีหนีส้ นิ ทีส่ งู ขึน้ จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึง่
แสดงอยูใ่ นหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนจำานวน 403.55 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากการปรับปรุงค่าใช้จา่ ยดังกล่าวในกำาไรสะสมต้นงวด

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำาเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำาไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของ
บริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งจากงบการเงิน
ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,088.99 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,902.86 ล้านบาท
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5. อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำาหรับปี 2554 2553 และ 2552
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำาระหนี้
Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
(Profitability Ratio)
1. อัตรากำาไรขั้นต้น
2. อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
(Efficiency Ratio)
1.
2.

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
1.
2.
3.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย

2554

2553

2552

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

4.63
3.09
0.27
6.89
52.25
6.13
58.73
9.30
38.71
72.27

4.73
3.23
0.49
6.79
53.02
5.81
61.96
9.54
37.74
77.25

5.52
3.66
0.89
6.90
52.17
5.29
68.05
8.83
40.77
79.46

%
%
%

24.93
10.03
7.93

22.69
10.01
7.26

25.89
10.29
7.58

%
เท่า

6.79
0.68

6.54
0.65

6.80
0.66

เท่า
เท่า
%

0.22
0.12
0.11
2,786,816.53 4,913,626.96 17,046,327.55
63.97 *
67.33
50.67

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.10 บาท และนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำาหนด
ให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2555
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้นที่ถือ

%

1. Wacoal Corporation

40,331,250

33.61

2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

25,512,500

21.26

3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน)

9,084,750

7.57

4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

5,913,020

4.93

5. ธนาคาร กรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

4,679,400

3.90

6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำากัด

4,492,000

3.74

7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

3,907,800

3.26

8. บริษัท สรีราภรณ์ จำากัด

1,990,850

1.66

9. บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน)

1,670,200

1.39

1,664,800

1.39

99,246,570

82.71

120,000,000

100.00

10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

หมายเหตุ : ผู้ ล งทุ น สามารถดู ข้ อ มู ล ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั นได้ จ ากเว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (http://www.wacoal.co.th หั ว ข้ อ
Investor Relations : โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

การกระจายการถือหุ้นจำาแนกตามประเภทบุคคลที่ถือ
ประเภทผู้ถือหุ้น

จำานวนราย

จำานวนหุ้น

%

37

61,213,520

51.01

5

40,524,750

33.77

42

101,738,270

84.78

787

18,045,210

15.04

3

216,520

0.18

รวมบุคคลธรรมดา

790

18,261,730

15.22

รวมทั้งสิ้น

832

120,000,000

100.00

นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำาเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผล
การดำาเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิและกำาไรสะสม ตามสัดส่วนของกำาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
บมจ. ไทยวาโก้

2554*

2553

2552

2.10

2.00

1.50

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)

63.97

67.33

50.67

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

60.59

59.86

46.25

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 2.10 บาท และนำาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 43
ซึ่งกำาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2555
บริษทั ย่อย บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผล จากเงินสดส่วนทีเ่ กินความจำาเป็นในการดำาเนินงานตามปกติ หรือส่วน
ที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

2554

2553

บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)

1,650,000

1,795,000

บริษัทย่อย 5 บริษัท*

2,190,000

2,195,000

3,840,000

3,990,000

รวม
หมายเหตุ : * ปี 2554 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ค่าบริการอื่น (Non audit fee)
ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
หน่วย : พันบาท
รายชื่อบริษัท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัทฯ
ถือหุ้น

ถือหุ้น
บริษัทฯ

ลักษณะรายการ
ที่สำาคัญ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น

A

-

33.61

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

310,682.10
1,071,150.51
40,584.42

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

A

0.47

21.26

- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

123.83
1,200.00
8,459.00

3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

B

3.82

4.93

-

4. บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี

B

17.80

1.15

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศ

221,544.74
15,735.74
494.12

5. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

B

17.90

0.92

-

153,474.90
220.95
797.48
2,640.00
5,200.00

ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำาของรับ
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

2,253,855.10
2,859.42
533.48
1,326.00
209.78
1,233.56
940.47
672.00
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หน่วย : พันบาท
รายชื่อบริษัท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัทฯ
ถือหุ้น

ลักษณะรายการ
ที่สำาคัญ

ถือหุ้น
บริษัทฯ
-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำาของรับ
ค่าจ้างทำาของจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ขายสังหาริมทรัพย์
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

B

14.67

0.21

7. บจก. ภัทยาลำาพูน

B

-

-

- ค่าจ้างทำาของจ่าย

8,205.35

8. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

B

18.72

-

-

2,514.71
295.35
273.30
693.40

9. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

18.00

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

6,752.38
12,241.58
400,077.06
2,647.20

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

933.20
12,285.41
358.86
23,331.49
3,960.00
726.50
480.00
1,386.11

10. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

B

18.15

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

11. บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

12. บมจ. ธนูลักษณ์

B

-

1.39

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

13. บจก. ไหมทอง

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำาของจ่าย

2,313.88
2,376.46

14. บจก. ไทยกุลแซ่

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำาของรับ

12,424.62
13,417.29

15. บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

2,957.07
142.84
699.40

16. บจก. พิทักษ์กิจ

B

-

-

- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย

16,168.26
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5,488.66
21.56
27.80

หน่วย : พันบาท
รายชื่อบริษัท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัทฯ
ถือหุ้น

ถือหุ้น
บริษัทฯ

ลักษณะรายการ
ที่สำาคัญ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

17. บจก. โดม คอมโพสิต
(ประเทศไทย)

B

8.33

-

- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

42.00
3,186.00

18. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น
(ไทยแลนด์)

B

7.14

-

- ค่าอบรมจ่าย

1,406.16

19. บจก. จาโนเม่ (ประเทศไทย)

B

7.73

-

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

20. บจก. ไทยแน็กซิส

B

16.46

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

21. บจก. เอส.ที.จี.ซี.

B

13.00

-

- ค่าวิจัยและพัฒนาสินค้า
และวัตถุดิบจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

200.00
12,712.90
4,150.00
33.60
61.20

22. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

23. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น

B

8.00

-

- ค่าอบรมจ่าย

3,579.36

24. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

4,615.99

25. บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

3,304.88

26. บจก. เอราวัณสิ่งทอ

B

15.18

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

4,355.42

27. บจก. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์

B

12.22

-

- ค่าจ้างทำาของรับ

1,054.37

28. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ

B

-

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

27,371.84

29. บจก. เซเลเบรท เว็ลธ

B

-

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

2,762.99

ลักษณะความสัมพันธ์

A

=

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

B

=

45,319.40

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%
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นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจำาหน่ายกำาหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายใน
กระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกำาหนดราคา
ขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงกำาหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำาหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้า
ปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำาหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายการ

นโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทน

- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค

กำาหนดค่าตอบแทนจากจำานวนสินค้าที่จัดส่ง
กำาหนดค่าตอบแทนตามอัตราทีป่ ระกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม โดยคำานวณจากจำานวนหน่วย
หรือปริมาณที่ใช้จริง
กำาหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำาเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินนั้น
กำาหนดค่าตอบแทนจากจำานวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
กำาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำาหนดค่าตอบแทนจากจำานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ และระบบรักษา
ความปลอดภัย
กำาหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
กำาหนดค่าตอบแทนจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแต่ง

- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
-

ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
ค่าวิจัยและพัฒนา
ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
ค่ารักษาความปลอดภัย

- ค่าอบรม
- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่ง

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รายชื่อบริษัท

หน่วย : พันบาท
ให้กู้ยืม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

1. บจก. ไหมทอง

3,600.00

-

(3,600.00)

-

4.50%

-

2. บจก. เอสเอสดีซี
(ไทเกอร์เท็กซ์)

5,000.00

20,000.00

(16,000.00)

9,000.00

4.50%

-

90,000.00

80,000.00

(80,000.00)

90,000.00

5.00%

-

-

-

-

-

-

6,049.95

98,600.00

100,000.00

(99,600.00)

99,000.00

3. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
4. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
รวม
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คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 54

อัตรา
ดอกเบี้ย

ค้ำาประกัน
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 54

คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 53

6,049.95

การให้กยู้ ม
ื เงิน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ให้กยู้ มื เงินระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดคงค้าง
เป็นเงิน 99 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยไม่ต่ำากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา
ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำาหนด และภาษีธุรกิจเฉพาะ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การค้ำาประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้ำาประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น
6.05 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ำาและปลายน้ำาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำาสัญญาหรือทำาความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำาหรับการกำาหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำาเพื่อจำาหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา
89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติ
การทำาธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำากับ
คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2554 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการ
ที่ดำาเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์
ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน”
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ข้อมูลส่วนบุคคลของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง
1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

63 ปริญญาตรี คณะ Education
วิชาเอก Industrial Education
Ashiya University, Japan

สัดส่วน
การถือหุ้น*
-%

ประสบการณ์การทำางาน

- Representative Director & Chairman :
Wacoal Corp.
- Representative Director :
Wacoal Holdings Corp.
- Chairman :
Wacoal America, Inc.
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง

2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

66 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก เครื่องกล
Chiba University, Japan

0.67% - ประธานกรรมการ :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
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
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
6 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 32 แห่ง

3. นายทาดาชิ ยามาโมโต้
รองประธานกรรมการ

59 ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Doshisha University, Japan

-%

- Director & Senior Corporate Officer :
Wacoal Corp.
- Director :
Wacoal Holdings Corp.
Wacoal America, Inc.
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 17 แห่ง

4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ 64 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รองประธานกรรมการ และ
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
รองประธานกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.64% - ประธานกรรมการ :
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
- Board and CEO Assessment 2/2003
บจก. โทรา 1010
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- กรรมการผู้จัดการ :
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
- กรรมการ :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 19 แห่ง

5. นายบุญดี อำานวยสกุล
กรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการ

134

56 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0.03% - กรรมการผู้จัดการ :
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
บจก. โทรา 1010
- Understanding the Fundamental of Financial
- กรรมการ :
Statements (UFS) 2/2006
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
- Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
Liabilities (RE DCP) 1/2008
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง
6. นายอะกิฮิสะ นากาโน
กรรมการบริษัท และ
กรรมการรองผู้จัดการ

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น*

52 ปริญญาตรี คณะ Jurisprudence
วิชาเอก Jurisprudence
Nanzan University, Japan

-%

ประสบการณ์การทำางาน

- กรรมการรองผู้จัดการ :
บจก. โทรา 1010
- กรรมการ :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง

7. นายอำานวย บำารุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหาร

61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนสยามธุรกิจ

0.44% - ประธานกรรมการ :
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
- 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. วาโก้ลำาพูน
Liabilities (RE DCP) 1/2008
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 19 แห่ง

8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

42 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
วิชาโท คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.06% - กรรมการ :
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. วาโก้ลำาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
9. นายยูโซะ อิเดะ
กรรมการบริษัท

57 ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Kobe University of Commerce, Japan

จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 33 แห่ง
-%

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

10. นายอิคูโอะ โอตานิ
กรรมการบริษัท

58 ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Rikkyo University, Japan

-%

- Managing Director :
Wacoal Holdings Corp.
- Director :
Wacoal Service Co., Ltd.
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง

อายุ (ปี)

11. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น*

61 ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก การคลัง
วิชาโท การค้าระหว่างประเทศ
California State University, Long Beach, USA

-%

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 5/2001
- Effective Audit Committee 1/2001
- Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008
- DCP Refresher Course in Directors’
Legal Liabilities (RE DCP) 1/2008
12. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช
กรรมการอิสระ

66 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก Radio Engineering
University of Electro-Communications, Japan

จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง

จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง

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

-%

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
- Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS) 1/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND) 28/2006
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 5/2009

14 รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. โอซีซี
- กรรมการตรวจสอบ :
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการเหรัญญิก :
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย

0.18% - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 38/2005
- Audit Committee Program (ACP) 8/2005
- Director Certification Program (DCP) 79/2006
- Improving the Quality of Finance Reporting
(QFR) 1/2006
13. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำางาน

55 ปริญญาเอก
วิชาเอก การเงิน
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 0/2000
- Audit Committee Program (ACP) 29/2009

-%

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. ธนูลักษณ์
- กรรมการตรวจสอบ :
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการอุทธรณ์คำาสั่ง
ทางปกครอง :
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- ผูอ้ าำ นวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(กฎหมายสำาหรับนักบริหาร) :
คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
- กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
- คณบดี :
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง
15. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น*

59 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Certified Internal Auditor (CIA)

-%

ประสบการณ์การทำางาน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ :
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี :
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการภาษี :
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
- Director Certification Program (DCP) 38/2003
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 1/2006
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007
- 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
- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011
- Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) 1/2011
16. นายมนัส องค์สรณะคม
กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี
และการเงิน

58 ปริญญาตรี คณะบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0.14% - กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ :
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
- กรรมการ :
บมจ. บางกอกไนล่อน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. วาโก้ลำาพูน
- Director Certification Program (DCP) 27/2003
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 25 แห่ง

17. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร และ
ผู้อำานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Children Wear

60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

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
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
5 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง
18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร และ
ผู้อำานวยการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

57 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
วิชาโท ประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น*
-%

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005

ประสบการณ์การทำางาน

- ประธานกรรมการ :
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง
- กรรมการผู้จัดการ :
บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
- กรรมการ :
บจก. เอส.ที.จี.ซี.
บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)
- กรรมการบริหารและผู้อำานวยการฝ่าย :
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
5 แห่ง

19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 59 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
0.04% - กรรมการ :
กรรมการบริหาร และ
วิชาเอก รัฐศาสตร์
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
นวัตกรรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
กรรมการบริหาร และ
ผู้อำานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Wienna

57 ปริญญาโท
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21. นางสาวการุณี สุหร่าย
กรรมการบริหาร และ
ผู้อำานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

56 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการบริหาร
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษัท

49 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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0.12% - กรรมการผู้จัดการ :
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ :
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บจก. ภัทยาลำาพูน
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
7 แห่ง
0.004% - กรรมการ :
บจก. รอยัล การ์เมนท์
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board and CEO Assessment 2/2003
-%

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) 9/2005
- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006

จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
- กรรมการ :
บจก. วาโก้ลำาพูน
บจก. รอยัลการ์เมนท์
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง
จำานวนกิจการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
6 แห่ง

การถือหุ้นของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 54

ณ 31 ธ.ค. 53

เพิ่ม (ลด)

1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

กรรมการที่ปรึกษา

-

-

-

2. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

800,970

800,970

-

3. นายทาดาชิ

ยามาโมโต้

รองประธานกรรมการ

-

-

-

4. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

772,840

772,840

-

5. นายบุญดี

อำานวยสกุล

กรรมการบริษัท

30,050

30,050

-

6. นายอะกิฮิสะ

นากาโน

กรรมการบริษัท

-

-

-

7. นายอำานวย

บำารุงวงศ์ทอง

กรรมการบริษัท

523,860

483,860

40,000

8. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

77,000

77,000

-

9. นายยูโซะ

อิเดะ

กรรมการบริษัท

-

-

-

10. นายอิคูโอะ

โอตานิ

กรรมการบริษัท

-

-

-

11. นางอรดี

รุ่งเรืองโรจน์

กรรมการอิสระ

-

-

-

12. นายธนวัฒน์

ปูคะวนัช

กรรมการอิสระ

218,920

218,920

-

13. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

กรรมการอิสระ

-

-

-

14. รศ.ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

กรรมการอิสระ

-

-

-

15. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ

-

-

-

16. นายมนัส

องค์สรณะคม

กรรมการบริหาร

166,150

166,150

-

17. นายสุวิทย์

วงศ์เจริญวุฒภร

กรรมการบริหาร

57,400

57,400

-

18. นางนงลักษณ์

เตชะบุญเอนก

กรรมการบริหาร

-

-

-

19. นางสาวณัฐชรินธร

พงศ์สุภาจินตภา

กรรมการบริหาร

53,290

53,290

-

20. นางศิริวรรณ

วิลาสศักดานนท์

กรรมการบริหาร

148,970

148,970

-

21. นางสาวการุณี

สุหร่าย

กรรมการบริหาร

5,000

5,000

-

22. นางอรอนงค์

แสงพุ่มพงษ์

กรรมการบริหาร

-

รวม

2,854,450

2,814,450

40,000

หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง
ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน) (WACOAL)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้ง
ทุนจดทะเบียน
เว็บไซต์

ติดต่อ

สำานักงาน
เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้าสัมพันธ์
ธุรกิจชุดชั้นในสตรี
ธุรกิจชุดเด็ก
ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี
Wacoal Body Clinic
(บริการสั่งตัดพิเศษ)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำานักงานตรวจสอบภายใน

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

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

0-2289-3100-9
0-2291-1788
0-2689-8324
secretariat@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 331
invest@wacoal.co.th
0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ)
service@wacoal.co.th
0-2689-8705
sompong@wacoal.co.th
0-2291-8373
phairoj@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 402
somporn@wacoal.co.th
0-2689-8542
bodyclinic@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 201, 202, 223
personnel@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 207
audit@wacoal.co.th

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800
Call Center : 0-2229-2888
โทรสาร : 0-2654-5427

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2676-5700
โทรสาร : 0-2676-5757
โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
นายมนูญ
มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
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10120
3356
4301
4292

และ/หรือ
และ/หรือ

www.wacoal.co.th

/wacoal.th

