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มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชี
กำ�ไรสุทธิ
ราคาตลาด
เงินปันผล

2555 / 2012 2554 / 2011

Par Value
Book Value
Net Earnings
Market Price
Dividend

6,415
1,121
5,294
4,095
4,277
984
417

5,992
1,089
4,903
3,689
3,927
920
394

5,619
583
5,036
3,306
3,561
750
356

1.00
44.12
3.48
47.25
2.40 *

1.00
40.86
3.28
47.00
2.10

1.00
41.97
2.97
44.00
2.00

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

PROFITABILITY RATIO (%)			
Return on Total Revenues
9.75
10.03
10.01
Return on Equity
8.18
7.93
7.26

สภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

LIQUIDITY RATIO (Times) 			
Current Ratio
4.60
4.63
4.73
Quick Ratio
2.92
3.09
3.23
Liquidity of Cash Flow from Operation
0.35
0.27
0.49

ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (%) EFFICIENCY RATIO (%)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
Return on Assets
6.72
6.79
6.54
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
Return on Fixed Assets
59.47
58.54
55.66
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

FINANCIAL POLICY RATIO (Times)
Debt to Equity Ratio
0.21
0.22
Interest Coverage Ratio
701,335.18 2,786,816.53
Payout Ratio (%)
69.05 *
    63.97

0.12
4,913,626.96
67.33

				
* ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 2.40 บาท แล้วนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กำ�หนดให้มขี น้ึ ในวันที่
22 เมษายน 2556
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 2.40 per share, for further proposal to the
shareholders’ general meeting for approval, on April 22, 2013.
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1

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการ
ปี 2555 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของภาครัฐ
ถึงแม้วา่ ภาคการส่งออกของไทยจะได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลงก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากสหรัฐอเมริกา และยุโรป
ผลประกอบการในรอบปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,094.69 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 417.11 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 11.00 และร้อยละ 5.88 ตามลำ�ดับ ซึ่งจากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของ
กำ�ไรสุทธิ โดยกำ�หนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 40
สำ�หรับภาพรวมในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ มุง่ เน้นพัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมด้าน
สินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรี “Wacoal” และชุดเด็ก “ENFANT” ได้รบั รางวัลสุดยอดแบรนด์ในใจผูบ้ ริโภค
Trusted Brand Award 2012 ในระดับ Platinum ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามลำ�ดับ จากการสำ�รวจของนิตยสาร Reader’s
Digest นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล STI Thailand Awards 2012 (นวัตกรรมเขียว - Green Innovation) ในผลงาน “ชุดชั้นใน
สำ�หรับ ผูส้ งู วัย และเพือ่ สิง่ แวดล้อม” (Wacoal Gold & Green) จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากรางวัลแห่งความสำ�เร็จ
ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อาทิ รางวัล ASEAN Energy Awards 2012 ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่น
ในการประกวดรางวัลสุดยอดผู้นำ�ด้านพลังงานในระดับอาเซียน รางวัล Thailand Energy Awards 2012 ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์
พลังงาน การได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW
Award ในฐานะที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรอบคอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมไปถึงการให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนา
ระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำ�ปี 2555 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั การจัดอันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับ Top Quartile
ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท
ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนที่ตั้งรอบกิจการของบริษัทฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และใคร่ขอยืนยันปณิธานที่จะมุ่งมั่นใช้ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายตลอดไป

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2555

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และนางศรัณยา จินดาวณิค เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกัน รวม 12 ครัง้ และทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ กิจกรรมสำ�คัญ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
• สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี 2555 ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี การเลือกนโยบายการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน
ของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และปรึกษาหารือได้อย่างอิสระ
• สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลัก COSO ของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ
• สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำ�ปี และสอบทานการปฏิบัติตาม
แผนงาน พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของสำ�นักงานตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน จากการ
สอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
• พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความรู้ความ
สามารถตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แห่ง บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำ�ปี 2556
• สอบทานการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลของรายการ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน เงื่อนไขรายการ ผลกระทบและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นว่า การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ เป็นรายการทีด่ �ำ เนินตามธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำ�คัญและดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ อีกทั้งติดตาม
ความคืบหน้าในการดำ�เนินงานบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
• ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองในหัวข้อประเมินเกี่ยวกับคุณสมบัติและความ
เพียงพอจำ�นวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ การทำ�หน้าที่โดยรวม การสอบทานงบการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
• ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ กำ�กับดูแลกิจการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง
หรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำ�คัญ

(รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
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นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต

นายมนู ลีลานุวัฒน์

กรรมการที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ

นายยูโซะ อิเดะ

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายบุญดี อำ�นวยสกุล

นายอะกิฮิสะ นากาโน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการรองผู้จัดการ
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รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอำ�นวย บำ�รุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

นางศรัณยา จินดาวณิค
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายอิคูโอะ โอตานิ
กรรมการบริษัท

นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
กรรมการบริษัท

รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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DIAMOND

WACOAL SPORT

COOL

mood

BRABERRY

POP Line
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WIENNA
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ประวัติบริษัท

		 บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น โดยการร่วมทุนระหว่าง
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด และบริษัท วาโก้คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2513 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้า ชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็น
แห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 42 ปี ของการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ
มุ่งมั่นศึกษา วิจัย พัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระ
เพื่อสร้างความงาม และความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกช่วงวัย

• ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ
(พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522)
ปี 2513 • เริ่มการผลิตชุดชั้นในสตรี
ปี 2514 • ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน
				 บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
ปี 2515 • เริ่มส่งสินค้าไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก
				 และชุดชั้นนอกสตรี ตามลำ�ดับ
ปี 2516 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท
ปี 2517 • เริ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก จำ�หน่ายในประเทศ
ปี 2522 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท
		 ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การตลาด
และนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ เช่น การจัดให้มีพนักงานขาย
คอยแนะนำ� การสวมใส่ชุ ดชั้ นในสตรี ที่ ถูกต้ องตามสรี ร ะให้ แก่ ลู ก ค้ า อย่ า งใกล้ ชิด
และเป็นผู้ริเริ่มใช้คำ�เรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชั้นในว่า “Proportion Consultant”
หรือ “PC” จนกลายมาเป็นคำ�  ที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การ
จัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การนำ�ระบบ Cup, Size เข้ามา
ใช้เป็นครั้งแรก การกำ�หนดราคาชุดชั้นในแบบ Fixed Price และการส่งเสริมการ
ตลาดด้วยการนำ�ภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย
ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ า เป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวาง สามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและ
ทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง
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• ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด
(พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)
ปี 2523 • เปลี่ ย นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ฯ จาก        มาเป็ น รู ป
				      เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 10 ปี แ ห่ ง การก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
				 1 ตุ ล าคม 2523 โดยมี ลั ก ษณะคล้ า ยดอกไม้ บ าน อั น สื่ อ ถึ ง
				 ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกำ�หนดสีประจำ�บริษัทฯ คือ
				 สีไวน์แดง และสีชมพู
			• นำ � ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาใช้ ใ นระบบการผลิ ต เป็ น ครั้ ง แรก
			• ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่ง โดยทำ�การศึกษา
				 พัฒนา วัตถุดิบแปลกใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ
				 จนสามารถทดแทนการนำ�เข้าได้มากกว่า 90%
ปี 2527 • ก่อตั้ง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
				 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี
			 •
				
				
				

จั ด ทำ �  “โครงการ Wacoal Computer Service” บริ ก าร
วัดสัดส่วนแก่ลูกค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อ
ให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสม
กับสรีระ

ปี 2528 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ ห้างสรรพสินค้า
				 โซโก สี่แยกราชประสงค์ เพื่อบริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษ เฉพาะ
				 บุคคล และผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
ปี 2529 • เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อ
				 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านต่างๆ
ปี 2530 •
				
				
				

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อตั้ง บริษัท วีน จำ�กัด
เพื่ อ จั ด จำ � หน่ า ยชุ ด ชั้ นในเวี ย นนาในระบบขายตรง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
พั ฒ นาจนเป็ น ผู้ นำ � ระบบขายตรงที่ มี ส มาชิ ก มากที่ สุ ด และ
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในปี 2554

		 ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อสร้าง
ความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

• ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร
(พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
ปี 2533 • นำ�เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์
				 โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Sihouette Analyzer เครื่อง Moire
				 และเครื่อง Sketched Outlines
ปี 2534 • จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” (Research &
				 Development Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพ
				 ของวั ส ดุ สิ่ ง ทอ ตามมาตรฐาน JIS (Japanese International
				
Standard) พร้อมทั้ง ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2535 • เพิ่ ม บริ ก ารตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า ทางการแพทย์ เ ฉพาะบุ ค คล (Clinical
			 Wear Service) เพื่อช่วยให้แผลแห้งเร็วพร้อมทั้งรักษาและบรรเทา
			 แผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก
ปี 2536 •
			
			
ปี 2537 •
			

ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด บริษัท
วาโก้ ก บิ น ทร์ บุ รี จำ � กั ด และบริ ษั ท ภั ท ยากบิ น ทร์ บุ รี จำ � กั ด
ตามลำ�ดับ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นลำ�ดับ
ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 120 ล้านบาท

ปี 2540 • ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศ รู้จัก
			 ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มากขึน้ ด้วยการจัดงาน “Sahagroup Export
			 & Trade” ซึง่ ยังคงจัดต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี มาจนถึงปัจจุบนั
ปี 2541 • จัดตัง้ Call Center ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์
ปี 2542 • บริ ษั ท ฯ ออกหุ้น กู้ 500 ล้ า นบาทเพื่อ ลดการพึ่ง พาเงิ น กู้ยืม จาก
			 ธนาคาร
ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบาย
การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ทำ �ให้ ส ามารถผ่ า นวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ มาได้ อ ย่ า งมั่ น คง
อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า
ตลอดจนขยายกำ�ลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการ
กระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค

• ทศวรรษที่ 4 ล้ำ�หน้าด้วยนวัตกรรม
(พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552)
ปี 2543 • ริ เ ริ่ม โครงการ “วาโก้ โบว์ ช มพู สู้ม ะเร็ ง เต้ า นม” รณรงค์ ใ ห้
				 ผูห้ ญิงไทยตระหนักถึงการดูแล ป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
ปี 2548 • นำ�ระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function
				 Deployment และ Kansei Engineering มาใช้ในการออกแบบ
				 ผลิตภัณฑ์
ปี 2549 •
				
				
				

พั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ก ารรู ป แบบใหม่ “Balancing Bra
Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นในสำ�หรับสตรีที่สูญเสียเต้านม และได้
มอบ Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์
อย่างสม่ำ�เสมอ

ปี 2551 •
				
				
				

ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมียม ฉีกเส้นกั้น
ระหว่างชุดชั้นในกับชุดชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond
Intimacy” ซึ่ ง นำ � คริ ส ตั ล Swarovski มาประดั บ บนชุ ด ชั้ นใน
เป็นครั้งแรก

		 ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ทำ�การตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบไอทีที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการ
ภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจำ�กัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำ�ปี 2555

• ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี
(พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
ปี 2553 •
				
				
				

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทได้จัดแสดง
แฟชั่นโชว์ผลงาน Princess Collection ในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำ�รายได้สมทบทุนการสร้าง
ศูนย์มะเร็งเต้านม

			• ก่อตั้ง บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด เพื่อจัดจำ�หน่ายสินค้าไปยัง
				 ต่างประเทศ
			•
				
				
				

เริ่มผลิตและจำ�หน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำ�หรับ
ผู้หญิงสูงวัย ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง
ปรั บ เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ สิ น ค้ าให้ ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ ลู ก ค้ า
ทุกช่วงวัย ดังสโลแกน “40 ปีแห่งความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง”

ปี 2554 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามแนวคิด Lean Organization
				 เพื่อให้การทำ�งานมีความคล่องตัวสูง สามารถตอบสนองความ
				 ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
			• พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop”
				 และใช้ Social Network เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ปี 2555 •
				
				
				
				

เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารค้ า เสรี แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ
พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น พั ฒ นา
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และดำ�เนิน กิ จ กรรมด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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• มาตรฐานเคียงคู่คุณภาพในระดับสากล
ปี 2545
	
  
	
  
	
  

• ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วา่ เป็น “ชุดชัน้ ในปลอดสารพิษ” ตามมาตรฐานฉลาก Oeko-Tex
		 Standard 100 (Class2) จาก TESTTEX Swiss Textile-Testing Institute
• ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบสิ่งทอตามมาตรฐาน Wacoal Corporation

ปี 2550

• ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสำ�นักงานมาตรฐาน
		 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติม
		 ในปี 2552
• ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 จากสำ�นักงานมาตรฐาน
		 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ด้าน
		 ความปลอดภัยจากสี และสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย

ปี 2552
	
  

	
  
	
  

	
  

•
		
•
		
		
		
•
		
		

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification(Thailand) Ltd (BVQI)
ด้าน “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจาก
สารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ได้รับเครื่องหมาย CoolMode สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะที่บริษัทฯ
เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าที่มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ปี 2553

• ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ให้
		 ครอบคลุมการใช้งานของผลิตภัณฑ์
• มาตรฐานเคียงคู่คุณภาพในระดับสากล

ปี 2554
•
		
		
		
		
		

	
  

ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์การจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ
“การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมสิ่งทอในโครงการ Thailand Green Textile Network
เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ รองรั บ ฉลากสิ่ ง แวดล้ อ ม (Eco label) ของ
สหภาพยุโรป”

ปี 2555
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ปี 2548

ปี 2551
	
  

	
  

• ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Quality International
		 (BVQI) ด้าน “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”

•
		
•
		
•
		

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก Bureau Veritas
Certification (Thailand) Ltd.
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือ ฉลากเขียว ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
ของชุดชั้นใน Wacoal
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Cool Mode เช่น ยกทรง
(Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape)

รายงานประจำ�ปี 2555

รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายบุญดี อำ�นวยสกุล
กรรมการผู้จัดการ
ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลรักษา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้พลังงาน รณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำ�นึกในการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ทำ�ให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รางวัล
ชนะเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน ASEAN Energy Awards 2012 ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรางวัล
ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน Thailand Energy Awards 2012 ในฐานะที่มีการบริหารงานด้านพลังงานอย่างเป็นระบบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 นอกเหนือจากโครงการวาโก้...โบว์ชมพู ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบหลักต่อสังคมที่จะดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง
แล้ว บริษัทฯ ยังได้นำ�หลักการและมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วม CSR Club ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งการได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR - DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำ�ให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจบน 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกำ�กับดูแลองค์กร
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อจัดทำ�แผนงานและดำ�เนินการให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง
จริงจัง พร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นผู้มีจิตอาสา สร้างจิตสำ�นึกในการให้ความสำ�คัญต่อการทำ�ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม การร่วมดูแลสิ่ง
แวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้แก่พนักงานทุกระดับ ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นก้าว
สำ�คัญในการนำ�องค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

				
		
(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
		
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตาม
กฎหมายพร้อมกับมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ดำ�เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านสังคม
โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2012”

ปัจจุบัน มะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายสำ�หรับผู้หญิงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็ง
ปากมดลูก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดูแล และ
รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม ผ่านโครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็ง
เต้านม” อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และในปี 2555 ได้ด�ำ เนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• นำ�รายได้จากการจำ�หน่ายชุดชั้นใน ภายใต้ “Princess Collection” ที่ได้รับ
		 พระกรุณาธิคณ
ุ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ทรงออกแบบ
		 และประทานให้ นำ�มาสมทบทุนจัดสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
				
• จัดกิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้..ไม่สิ้นสุด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย
		 นำ � รายได้ จ ากการจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า สมทบทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยยากไร้ ข อง
		 มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
		 ราชกุมารี
• สนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่สูญเสียเต้านม”
		 ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา
		 ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
• จัดกิจกรรม “Wacoal Cares Your Breasts...Mammogram Saves Your Life”
		 โดยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาล
		 กรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีราชา รณรงค์ให้ผห
ู้ ญิงไทยเข้ารับการตรวจ
		 เอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
• จัดกิจกรรม “The Love Project” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยนำ�รายได้ส่วนหนึ่ง
		 สมทบทุนรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของสถาบันมะเร็ง
		 แห่งชาติ

โครงการ Wacoal Gold…Road Show

Wacoal Gold เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
ให้เหมาะกับสรีระและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของสตรี
วัยทีส่ งู ขึน้ โดยใน ปี 2555 บริษทั ฯ ได้จดั Road Show รณรงค์
การออกกำ�ลังกายด้วยยางยืด โดยเรียนเชิญ รศ.ดร. เจริญ
กระบวนรัตน์ เป็นวิทยากร จำ�นวน 3 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วม
มากกว่า 400 คน
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การส่งเสริมการศึกษา

• จั ดโครงการ “First Bra On Tour” เผยแพร่ ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านสรีระในวัยเริ่มสาว และการเข้าสู่วัยรุ่นให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
• มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา สถาบันต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษา และ
โครงการพิเศษอื่นๆ
• เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ นำ�นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
• สนับสนุนวัตถุดบิ เช่น ผ้า ฟองน้�ำ อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้แก่สถาบันการศึกษาทีเ่ ปิดการเรียน
การสอนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
• สนับสนุนการจัดแสดงผลงานนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา
• เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการฝึกงานให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

การว่าจ้างผู้พิการเข้าทำ�งาน

บริษทั ฯ มีนโยบายการว่าจ้างผูพ
้ กิ ารแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำ�งานเข้าทำ�งานบนพืน้ ฐานของการดูแลให้โอกาสอย่างเสมอภาค โดยได้สร้าง
ความร่วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ จัดหางานให้ผู้พิการอย่างเหมาะสม

การป้องกันปัญหายาเสพติด

บริษัทฯ เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2545 และยึดมั่นตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ โดยดำ�เนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ปีละ 2 ครั้ง

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2555 บริษัทฯ บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล
ครอบคลุมทั้ง ชุมชน วัด โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น
• สนั บ สนุ น โครงการก่ อ สร้ า งอาคารภู มิ สิ ริ มั ง คลานุ ส รณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยบริจาคเงินติดต่อกันเป็นปีที่4
• มอบเงินบริจาคสมทบทุน “30 พฤษภา” เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• สนั บ สนุ น เงิ น เพื่ อ การผ่ า ตั ด สร้ า งเต้ า นมให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ที่ ด้ อ ยโอกาส
		 มูลนิธิถันรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช
• สนับสนุนโครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ มูลนิธิรามาธิบดี
• สนับสนุนโครงการวิจัยมะเร็งเต้านมศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
• สนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการรักษ์ไทย
• มอบผ้าห่มแด่ผู้ป่วยคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• สนับสนุนงานจราจร และกิจกรรมเพื่อสังคม สถานีตำ�รวจวัดพระยาไกร
• สนั บ สนุ น เงิ น ซ่ อ มแซมอาคารตั ด เย็ บ ค่ า ยสุ ร สี ห์ กองพั น ทหารราบที่ 9
		 จ.กาญจนบุรี
• มอบเงินสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตอุทยานเพลงรัก มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวัง
		 พญาไท
• สนับสนุน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเรืองยศสุทธาราม และ
		 วัดบางโคล่นอก
• สมทบเงินในกองทุนเพื่อศาสนกุศล มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

15

ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการดูแลชุมชนโดยรอบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน โดยสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบ โดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		

โครงการ “วาโก้ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนาชุมชน” จัดโครงการใน 2 ชุมชน
คื อ ชุ ม ชนวั ด บางโคล่ น อกและชุ ม ชนหลั ง ตลาดเก่ า วั ด พระยาไกร เพื่ อ
เสริมรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีคนในชุมชน มากกว่า 16 ครัวเรือนเข้าร่วม
และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ร่วมกับ มูลนิธถิ นั ยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
และ Bangkok Breast Cancer Support Group (BBCs) จัดบรรยาย หัวข้อ
“รู้ ทั น มะเร็ ง เต้ า นม และการตรวจมะเร็ ง เต้ า นมด้ ว ยตนเอง” ให้ กั บ ชุ ม ชน
วัดบางโคล่นอก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน
โครงการ “สอนน้อง รักการอ่าน” โดยร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชน สำ�นักงานเขต
บางคอแหลมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กบั เยาวชนพร้อมมอบตูห
้ นังสือ
ให้กับชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร และชุมชน
วัดอินทร์บรรจง
โครงการ “ความรักอยู่รอบตัวเรา” โดยให้พนักงานที่มีจิตอาสาร่วม สอนพิเศษ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นโดยรอบ ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
วัดบางโคล่นอก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์ใน

ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการรักษาสิง่ แวดล้อมเพือ่ ลดภาวะโลกร้อน โดย
ให้ความสำ�คัญต่อการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดกิจกรรมต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
•
		
		
		
		
		
•
		
		

กิจกรรม “วาโก้ หัวใจสีเขียว
พ ลิ ก ฟื้ น ผื น ป่ า คื น ชี วิ ต
สู่ธรรมชาติ” ร่วมกันปลูกต้นไม้
ณ เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า
เขาเขียว-เขาชมภู่ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
กิจกรรม “หาดใส ด้วยใจรักษ์”
ร่ ว มทำ � ความสะอาดชายหาด
ณ หาดวังแก้ว จ.ระยอง

การบริหารจัดการพลังงาน                                                                                                                                          
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานระดับ
สากล ISO 50001 โดยให้ความสำ�คัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงานทั่งทั้งองค์กร
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะทำ�งานการจัดการพลังงาน ประกอบด้วยผู้บริหารและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากพนักงาน โดยมีการกำ�หนด
นโยบาย และบริหารงานอย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลัก PCDA (Plan-Do-Check-Action) และมีการทบทวนการบริหารงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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การอนุรักษ์พลังงาน

ใน ปี 2555 การใช้พลังงานในบริษัทฯ ร้อยละ 60 เป็นการใช้พลังงานจากระบบ
ทำ�ความเย็น บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญในการลดปริมาณการใช้พลังงานในระบบปรับ
อากาศ โดยจัดทำ�แผนมาตรการรองรับ ซึ่งแบ่งเป็นแผนมาตรการควบคุม ได้แก่ การ
ควบคุมอุณหภูมริ ะบบปรับอากาศและทำ�ความเย็น การติดตัง้ Timer ควบคุมการเปิด-ปิด
อย่างเป็นระบบ และแผนมาตรการการออกแบบ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพกรอบอาคาร
เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและทำ�ความ
เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง จึงทำ�ให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 7 และยังได้ดำ�เนิน
มาตรการในระบบแสงสว่าง เช่น การใช้หลอดประหยัดพลังงาน การปรับปรุงตำ�แหน่ง
เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึกรับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้จัดอบรมสร้างจิตสำ�นึกด้านอนุรักษ์พลังงาน และ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในงาน “Productivity Day” และกิจกรรมรณรงค์ใช้
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน “ Wacoal Love The Earth”

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับสภาพการทำ�งานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สิน โดยได้กำ�หนดนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง
อุปกรณ์เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึง อาคารสถานที่ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และ
อุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน

•
		
		
		
		
•
		
		

จัดอบรมด้านความปลอดภัย เช่น
- หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
- หลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี”
- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำ�งานสำ�หรับหัวหน้างาน”
- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำ�งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย”
จัดทำ� คูม่ อื อบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
สำ�หรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำ�งานใหม่ ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย พ.ศ. 2554

การควบคุม การตรวจสอบอาคาร และการปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องจักร

•
		
		
•
•
		

ตรวจสภาพความปลอดภัยภายในอาคารตามกฎหมาย ได้แก่ เส้นทางหนีไฟ
ทางเดิน เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต เครื่องมือทำ�งานสำ�หรับช่าง อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง
ตรวจสอบอาคาร และจัดทำ�รายงานการตรวจสอบอาคารประจำ�ปี
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง
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กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

•
•
		
		
		

งาน “Productivity Day” จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย
รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ค วามรู้ กั บ พนั ก งาน ได้ แ ก่ รณรงค์ ป้ อ งกั น
ไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ รณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์
และโรคระบาดตามฤดูกาล รณรงค์วนั งดสูบบุหรีโ่ ลก และรณรงค์การลดอุบตั เิ หตุ
ช่วงเทศกาลต่างๆ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ผ่านมา
ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ปี 2545 • ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2002” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2546 • ได้รบั การจัดอันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจำ�ปี 2545 ในระดับ Top Quartile
						 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
					 • ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2003” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2
ปี 2547 • ได้รบั การจัดอันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ปี ระจำ�ปี 2546 ในระดับ Top Quartile
						 เป็นปีที่ 2
ปี 2548 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการตอบข้อมูลทางด้านราคา
						 และสภาวะทางด้านธุรกิจอย่างสม่ำ�เสมอ
ปี 2549 • ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
						 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปี 2550 • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม”
ปี 2551 • ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ
						 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
					 • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 2
ปี 2552 • ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” เป็นปีที่ 2
					 • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
ปี 2553 • ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
					 • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
ปี 2554 • ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
					 • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ปี 2536 • รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก Asia Pacific Awards
ปี 2548 • รางวัลดีเด่น ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2548 จากผลงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Balancing Bra
						 Service” นวัตกรรมชุดชั้นใน และเต้านมเทียมสำ�หรับสตรีที่สูญเสียเต้านมจากโรคมะเร็งเต้านม
ปี 2550 • รางวัลยอดเยี่ยม Chairman Award ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2550 จากผลงานด้านการพัฒนา
						 ผลิตภัณฑ์ “Clinical Wear Service” นวัตกรรมด้านการบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์ เฉพาะบุคคล
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ปี 2552 •
						
						
						

รางวัล “Trusted Brands Award 2009” สำ�หรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก“ENFANT” ด้วยผลโหวต จาก
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงสุดระดับ Platinum ในหมวดเสื้อผ้าและ สินค้าแฟชั่นเด็ก จากการสำ�รวจของโดยนิตยสาร
Reader’s Digest ในฐานะเป็นแบรนด์สดุ ยอดของประเทศไทย ทีผ่ บู้ ริโภคให้ความเชือ่ ถือในคุณภาพ รวมทัง้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำ�เสนอสินค้าใหม่สู่ตลาด และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2554 • รางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
						 ในฐานะที่บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จในการสร้างสรรค์ และนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
						 มีประสิทธิผล และมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจ
					 • รางวัลชมเชย STI Thailand Award 2011 ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมการทำ�วิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
						 จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
					 • รางวัล Trusted Brand Award 2011 ในระดับ Platinum สำ�หรับแบรนด์ “Wacoal” ในหมวดชุดชัน้ ในสตรี และแบรนด์
						 “ENFANT” ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเด็ก เป็นปีที่ 2 จากการสำ�รวจของนิตยสาร Reader’s Digest

ด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปี 2529 • รางวัลสถานประกอบการที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกหลักอนามัย ระดับดีเลิศ จากกรุงเทพมหานคร
					 • รางวัล “บริษัทดีเด่นแห่งปี” ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2533 • รางวัล “โรงงานดีเด่น” ประเภทอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปขนาดใหญ่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2545 • รางวัล “โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด”
ปี 2548 • รางวัลดีเด่น ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2548 จากผลงาน “การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม”
ปี 2552 • รางวัลสถานประกอบการที่จัดให้มีมุมนมแม่ จากโครงการสายใยรักครอบครัว ใน
ปี 2554 • รางวัลสถานประกอบการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ปี 2554
					 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Chairman Award เป็นครั้งที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำ�ปี 2554
						 จากผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”

รางวัลเกียรติยศ ปี 2555

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเติบโตและพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยได้ด�ำ เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• ได้รบั ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการสำ�รวจ
การกำ�กับดูแลกิจการ บริษทั จดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2555 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การจัดอันดับบริษทั
จดทะเบียน ที่มีผลการประเมิน การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาทจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)
• รางวัล Trusted Brand Award 2012
ในระดับ Platinum สำ�หรับแบรนด์ “Wacoal”
ในหมวดชุดชั้นในสตรี เป็น ปีที่ 2 และแบรนด์
“ENFANT” ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น
เด็ กเป็ น ปี ที่ 3 จากการสำ� รวจของนิ ต ยสาร
Reader’s Digest
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• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 STI Thailand Awards 2012 (นวัตกรรมเขียว - Green
Innovation) ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทฯ ที่มีผลงานดีเด่น เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จากผลงาน “Wacoal Gold & Green” ชุดชั้นในสำ�หรับผู้สูงวัย และเพื่อ
สิ่งแวดล้อม”

• รางวัลดีเด่น ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment
ในผลงานชื่อ “ECO Bra ชุดชั้นในรักษ์โลก” จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์
ประจำ�ปี 2555 ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิตไป
จนถึงการ ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

• รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม ในการประกวดรางวัลสุดยอดด้าน
พลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2012

• รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นสำ�หรับโรงงานขนาดกลางและ
เล็ก ในการประกวดรางวัลสุดยอดผูน้ �ำ ด้านพลังงานในระดับอาเซียน “ASEAN Energy
Awards 2012” ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหาร
จัดการด้านพลังงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการนำ�เทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
• รางวัลสถานประกอบการส่งเสริมอาชีพคนพิการดีเด่น ประจำ�ปี 2555 จากกระทรวง
แรงงาน ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการรับคนพิการเข้าทำ�งานมาอย่างต่อเนือ่ งซึง่ นับเป็น
หนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบ ต่อสังคมของบริษัทฯในด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

• รางวั ล CSR-DIW Award ประจำ � ปี 2555 จากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คม ตามโครงการพั ฒ นาโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
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รายงานประจำ�ปี 2555

การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม”
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ รองรับกับการเติบโตทางธุรกิจและสอดคล้องกับ
ทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาที่หลากหลาย ตลอดจนส่ง
เสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตอาสา ทำ�ประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
และสังคม

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ออกแบบการฝึกอบรมให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับพนักงานปฏิบัติการ
(รายเดือน และ รายวัน) โดยแบ่งเป็น หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาภาวะผู้นำ�  หลักสูตรด้านการพัฒนาวิชาชีพ
หลักสูตรตอบสนองเป้าหมายธุรกิจ หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรด้านมาตรฐาน กฎหมาย ข้อกำ�หนดต่างๆ
		
บริหารและ		
ตอบสนอง		
มาตรฐาน
กลุ่ม / หลักสูตร
พื้นฐาน พัฒนาภาวะผู้นำ�
วิชาชีพ
เป้าหมายธุรกิจ ทักษะชีวิต
กฏหมาย
							
ข้อกำ�หนดต่างๆ
ระดับบริหาร		

		 		

ระดับจัดการ		

		 		

ระดับพนักงานปฏิบัติการ
(รายเดือน)		
ระดับพนักงานปฏิบัติการ
(รายวัน)		

		

ปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมภายใน และส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก รวม 130 หลักสูตร โดยมีหลักสูตร
สำ�คัญ ดังนี้

ระดับบริหาร

มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอในความร่วมมือ
		 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
• หลักสูตร “Marketability เจาะลึกความสามารถในการทำ�การตลาด
		 ในยุคเศรษฐกิจแปรปรวน”
• หลักสูตร “แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ธุรกิจ”

ระดับจัดการ

มุง่ พัฒนาความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งาน
เป็นทีมที่ดี
• หลักสูตร “Management Development Program”
• หลักสูตร “กรอบการบริหารความเสี่ยง”
• หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน”

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

21

ระดับปฏิบัติการ

มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าโดยเน้นการฝึกอบรมภายใน
และ On the Job Training ตามตำ�แหน่งงาน
		 กลุ่มออกแบบและแพทเทิร์น
			 • หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail,
				 Merchandising and Trend”
			 • หลักสูตร “Color Design For Design Work”
			 • หลักสูตร “สิ่งทอกับการออกแบบแฟชั่น”
		 กลุ่มธุรกิจ การตลาดและจัดซื้อ
			 • หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight 2012”
			 • หลักสูตร “Analyzing Idea for Fashion Merchandising”
			 • หลักสูตร “การตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางการตลาด
				 และความยั่งยืน”
		กลุ่มงานผลิต
			 • หลักสูตร “Kaizen Knowledge Sharing”
			 • หลักสูตร “ความรู้พ้นื ฐานในการเย็บสินค้า”
			 • หลักสูตร “เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการเย็บ”
		กลุ่มสำ�นักงาน
			 • หลักสูตร “Microsoft SQL Server 2008 R2”
			 • หลักสูตร “Kaizen&Suggestion : ลดความสูญเปล่า
				 เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างกำ�ไร”
			 • หลักสูตร “การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่”
ทั้งนี้ มีจำ�นวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมปี 2555 จำ�แนกตามกลุ่มงานดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2555

ทุนการศึกษาพนักงาน

ปี 2555 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในประเทศ
สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยี สารสนเทศ รวม 3 ทุน
และ ระดับประกาศนียบัตร สาขา Fashion Creation and Fashion Professional
สถาบันบุนกะแฟชั่น รวม 1 ทุน ปัจจุบัน มีพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา จำ�นวน
26 คน

การศึกษาดูงาน

•
		
		
•
		
		

การศึ ก ษาดู ง านในประเทศ ทั้ ง บริ ษั ทในเครื อ สหพั ฒ น์ และบริ ษั ท ภายนอกที่ เป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง นิ ท รรศการด้ า นวิ ช าการ เพื่ อ นำ � ความรู้
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี
ไต้หวัน เพื่อศึกษาตลาด แนวโน้มแฟชั่น ชมนิทรรศการด้านสิ่งทอ และแฟชั่น
สำ�รวจสินค้าและวัตถุดิบ

การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen & Suggestion เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร โดยปี 2555 มีผลงาน Kaizen &
Suggestion ที่สามารถนำ�ไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งาน จำ�นวน
160 ผลงาน ซึ่ งได้ นำ � มาจั ด แสดงในนิ ท รรศการ “Wacoal Innovation
Challenge” เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งพนั ก งาน
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาส่งผลงานเข้าร่วม Saha Group Innovation Award
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of sharing)

บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศ อบรมภายนอก เข้าร่วมชม
นิทรรศการ หรือ มีผลงานด้านการพัฒนา ปรับปรุงงาน มาแลกเปลี่ยน และ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเผยแพร่ และต่อยอดให้เกิดการนำ�ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
อีกทั้ง ยังได้จัด นิทรรศการ “Productivity Day” วันแห่งการเพิ่มผลผลิต
เพื่อให้ พ นั กงานตระหนั กถึ งความสำ�คัญของ กิจกรรมความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย 5ส. Kaizen & Suggession การพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นปัจัยพื้นฐานส่งเสริมให้เกิดการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต

พนักงานเป็นส่วนสำ�คัญของความสำ�เร็จและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ในทุกด้าน เพื่อให้ไทยวาโก้เป็นบ้านหลังที่สอง สร้างความสุขในการทำ�งานให้พนักงานตลอดไป

ด้านสุขภาพ  (Happy Health)

•
•
•
		
•
		
		

จัดให้มีห้องพยาบาล แพทย์ และพยาบาลประจำ�บริษัท
จัดตรวจสุขภาพประจำ�ปีสำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน
จัดให้มีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม และมะเร็งปากมดลูก
เป็นประจำ�ทุกปี
ส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย โดยจัดให้มี “โยคะ” หลังเลิกงาน และกิจกรรม
“ByeBye Calorie” รณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานที่ มี ค วามเสี่ ย งเป็ นโรคอ้ ว นได้
ออกกำ�ลังกาย

ด้านจิตใจ (Happy Heart)

•
•
		
		
•
		
•
		
•

จัดให้มีการบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ปีละ 4 ครั้ง
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ทำ�งาน ครบ 40 ปี
30 ปี 20 ปี 10 ปี และพนักงานที่ทำ�คุณงามความดีในวันครบรอบก่อตั้ง
บริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวา มหาราช เป็นประจำ�ทุกปี
กิจกรรม “วาโก้ จิตอาสา ปันรัก ปันน้ำ�ใจให้น้อง” ณ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต และโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน จ.ระยอง
กิจกรรมรดน้ำ� ขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์

ด้านความสุขสงบภายใน (Happy Soul)

•
		
•
		
•

กิจกรรม “ตักบาตร...เติมบุญ” โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำ�บุญ
ตักบาตร เดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมเวียนเทียน ในวันสำ�คัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันเข้าพรรษา เป็นต้น
จัดบรรยายธรรมะให้แก่พนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ

ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)

•
		
•
		
		
•
•
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จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์บันเทิง” เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถ
ด้านการร้องเพลงในช่วงพักกลางวัน
ร่วมกับ รายการ FAN TV จาก GMM Grammy จัดกิจกรรม “Music
Factory” นำ�ศิลปินนักร้องลูกทุ่งที่กำ�ลังได้รับความนิยมมาสร้างความบันเทิง
ให้กับพนักงานในช่วงพักกลางวัน
กิจกรรมสังสรรค์ รื่นเริงในวันคริสต์มาสและปีใหม่
กิจกรรม “เที่ยวละไม..ไปกับไทยวาโก้” พาพนักงานไปท่องเที่ยว ในวันหยุด

รายงานประจำ�ปี 2555

ด้านครอบครัว (Happy Family)

•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		

ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรระหว่างการ
ทำ�งานล่วงเวลา และทำ�งานในวันเสาร์
จัดมุมนมแม่ในสถานประกอบ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สัมผัสแห่งรัก จากแม่สู่ลูก” สำ�หรับพนักงาน
หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
ทุ น การศึ ก ษาสำ � หรั บ บุ ต รพนั ก งานระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และ
ประถมศึกษา
กิจกรรม “เพื่อแม่ ด้วยดวงใจ” ส่งเสริมให้บุตรพนักงานได้แสดงความรัก
ความกตัญญู เนื่องในวันแม่
กิจกรรม “แม่ลูกเที่ยวสุขใจ สดใส ร่าเริง” พาแม่ลูกเที่ยวผ่อนคลายใน
ช่วงปิดเทอม

ด้านความมั่นคงในชีวิต (Happy Money)

•
•
•
		
•
		
•
		

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ส่งเสริมให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
จัดพิธี “วันที่พากเพียร...วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุ
กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยจัดให้ธนาคารต่างๆ เข้ามารับฝากเงินเป็นประจำ�
ทุกเดือน
อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต” สำ�หรับพนักงาน เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสม
ร่วมมือกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน จัดสวัสดิการสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออื่นๆ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่พนักงาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ
ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนการจำ�หน่ายในประเทศและต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 69 และร้อยละ 31 ตามลำ�ดับ
การจัดจำ�หน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ
สำ�หรับตลาดต่างประเทศได้จำ�หน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นสำ�คัญ

นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ทำ�หน้าที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับผู้จัดจำ�หน่ายและลูกค้า
วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความชำ�นาญของแต่ละโรงงานให้ทำ�การผลิตสินค้าตามความต้องการ
ของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการ
ผลิตสินค้าโดยบริษัทฯ เองด้วย
บริษัทย่อย ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก บริษัทย่อยสามารถ
ผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1. ชุดชั้นในสตรี
2. ชุดชั้นนอกสตรี
			
3. ชุดเด็ก
			

ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, POP Line, WIENNA และ B’me
ภายใต้เครื่องหมายการค้า melody*, 5.up, Racé, WB Line II, in 9, seaquin, RICCO, 1 mile
และ WACOAL BLOUSE
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Trombone, De bon, Little Wacoal, ELLE PETITE,
ELLE POUPON, bsc และ ST. ANDREWS

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้ขยายกำ�ลัง
การผลิตไปยังบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อมา
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง เพื่อจัดจำ�หน่ายสินค้าไปต่างประเทศ คือ บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด โดยมีจำ�นวน
โรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
ดำ�เนินการโดย
ที่ตั้ง
				

บริษัทฯ
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010
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กรุงเทพฯ			
อ.ศรีราชา		 จ.ชลบุรี
อ.เมืองลำ�พูน		 จ.ลำ�พูน
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อ.กบินทร์บุรี		 จ.ปราจีนบุรี
กรุงเทพฯ			
รวม

พนักงาน
(คน)

อาคาร
(หลัง)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

จักรเย็บผ้า
(คัน)

2,852
1,087
422
387
508
2
5,258

7
1
2
2
2
14

42,371
9,792
10,152
6,840
6,656
12
75,823

4,659
1,817
1,150
1,063
957
9,646

รายงานประจำ�ปี 2555

กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม				

หน่วย : ชิ้น

กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามผลิตภัณฑ์		2555

2554

2553

กำ�ลังการผลิตเต็มที่			
ชุดชั้นในสตรี		 20,300,000
ชุดชั้นนอกสตรี		 200,000
ชุดเด็ก			 3,500,000
			
รวม		 24,000,000

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

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

ปริมาณการผลิตจริง			
ชุดชั้นในสตรี		 20,082,236
21,026,011
ชุดชั้นนอกสตรี		 121,736
164,107
ชุดเด็ก			 3,490,652
3,196,473
			
รวม		 23,694,624
24,386,591

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

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต		
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน		

98.73%
97.16%

98.33%
104.96%

96.81%
95.31%

โครงสร้างรายได้

ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 69 และ
ร้อยละ 31 ตามลำ�ดับ

โครงสร้างรายได้จำ�แนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ /
ดำ�เนินการโดย
บริการ		

หน่วย : ล้านบาท
% การถือหุ้น
2555
ของบริษัทฯ รายได้
%

รายได้ในประเทศ								
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
2,366.65 57.80
			
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
99.94
48.95
1.20
			
บจก. วาโก้ลำ�พูน
99.99
			
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
99.99
2.49
0.06
			
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
99.93
11.71
0.29
			
บจก. โทรา 1010
99.97
0.30
0.01
ชุดชั้นนอกสตรี บมจ. ไทยวาโก้
106.24
2.59
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
287.24
7.01
			
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
99.94
0.11
				
รวม		 2,823.69 68.96

2554
รายได้
%
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

2553
รายได้
%
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

รายได้ต่างประเทศ								
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
1,203.34 29.39 1,050.50
28.48
917.00 27.74
			
บจก. โทรา 1010
99.97
59.40
1.45
22.82
0.62
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
8.26
0.20
13.70
0.37
8.22
0.25
				
รวม		 1,271.00 31.04 1,087.02
29.47
925.22 27.99
			

รายได้รวม							
		
ชุดชั้นในสตรี		 3,692.84 90.19 3,293.47
89.28 2,977.73 90.08
		
ชุดชั้นนอกสตรี		
106.24
2.59
93.77
2.54
74.65
2.26
				
ชุดเด็ก		
295.61
7.22
301.58
8.18
253.43
7.67
			

รวมรายได้จากการขายและบริการ		 4,094.69 100.00

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

3,688.82

100.00

3,305.81 100.00
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สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านการวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังนี้

Cool BIZ  

นวัตกรรมเพื่อความเย็นสบาย
ให้ความรู้สึกนุ่ม กระชับ เบาสบาย ด้วยเนื้อผ้า Nylon ผสมเส้นใยยืด Roica ที่ช่วยให้รูปร่างเพรียวสวยดูดี พร้อมความเย็นสดชื่น
ด้วยการเคลือบสาร Phase Change Material (PCM) : Cool V ซึ่งช่วยดูดซับเหงื่อและความร้อนไว้เมื่อร่างกายรู้สึกร้อนและมีเหงื่อออก
ทำ�ให้อุณหภูมิที่ผิวผ้าที่สัมผัสร่างกายปรับลดลง ผู้สวมใส่จึงรู้สึกเย็นสดชื่นตลอดทั้งวัน

Bamboo / Modal

นุ่ม เบา สบาย ทุกสัมผัส
เส้นใยผสมระหว่าง Bamboo Fiber ซึ่งแปรรูปจากต้นไผ่ และ Modal Fiber ซึ่งแปรรูปจากต้นบีช เส้นใยทั้ง 2 ชนิด จัดเป็น
Eco Fiber โดยมีลกั ษณะเป็นเส้นใยทดแทนทีส่ ามารถทำ�ขึน้ ใหม่ได้ (Renewable Fiber) และใช้ทรัพยากรน้อยในการเพาะปลูก ทัง้ ขนาดพืน้ ที่
ปริมาณน้�ำ และไม่ต้องใช้ปยุ๋ หรือยาฆ่าแมลง อีกทัง้ ยังช่วยให้ออกซิเจน ให้ความชุม่ ชื่นทางธรรมชาติ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
คุณสมบัติของเส้นใย Bamboo และ Modal เป็นเส้นใยที่มีความละเอียด อ่อนนุ่ม ดูดซับความชุ่มชื้นได้ดี เย็นสบาย จึงจัดอยู่ใน concept
ของ Collection สินค้า “Wacoal COOL”

Maccio

ชุดชั้นในปรับสรีระและความสมดุล
ปรับสมดุลร่างกายด้วยผลึกผงถ่านแมคคา (Macca Charcoal) ซึ่งมีคุณสมบัติแผ่รังสีฟาร์อินฟราเรด (Far Infrared) ที่มีส่วน
ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือด (Blood Circulation) ทำ�ให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันในเลือดและให้ความอบอุ่น
แก่รา่ งกาย ทำ�ให้สขุ ภาพและผิวพรรณดีขนึ้ อีกทัง้ รูพรุนบนพืน้ ผิวของผลึกผงถ่านแมคคาสามารถช่วยดูดซับสารพิษและกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา
ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยการร่วมมือกันระหว่าง บมจ.ไทยวาโก้ และมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย ควบคู่
ไปกับการให้ความสำ�คัญต่อสิง่ แวดล้อม การมีสว่ นช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนือ่ ง และรักษาไว้ซงึ่ การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 มาตรฐานการทดสอบของ Wacoal Corp. การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2346 : 2550) ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label)
ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) ผลิตภัณฑ์แสดงฉลากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุการใช้งาน (Carbon Footprint) และ
ยังดำ�เนินการเพิ่มชนิดและประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม อาทิ
• ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของชุดชั้นใน Wacoal
• ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night) ชุดชั้นในสตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra) และ
ชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Wacoal COOL “COOL INNOVATION”
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำ�
ปี 2555 ในชื่อผลงาน “ECO BRA ชุดชั้นในรักษ์โลก” ซึ่งเป็นหลักคิดในการผลิตชุดชั้นในที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชุดชั้นในสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจำ�หน่ายคิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่า
การจำ�หน่ายทั้งหมด และมีการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของสตรีทุกวัย รวมไปถึง
สินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Wacoal Body Clinic โดยในปี 2555 บริษัทฯได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่ส�ำ คัญ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2555

Wacoal COOL

นวัตกรรมเพื่อความนุ่มเบาสบายอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยกทรง กางเกงในและบังทรง โดยใช้เนื้อผ้า Bamboo
ซึง่ เป็น Cool Fabric ทีใ่ ห้ผวิ สัมผัสนุม่ สบาย สามารถระบายอากาศและลดอุณหภูมไิ ด้ดี พร้อมทัง้ ป้องกันรังสียวู ี และยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย ใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด อีกทั้งมี Cool Cup ซึ่งเป็นฟองน้ำ� Push Up ที่มีการเจาะรูและน้ำ�หนักเบา ทำ�ให้แห้งเร็วและระบาย
อากาศได้ดีกว่าชุดชั้นในทั่วไปถึง 50%
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Shapewear ใช้เนื้อผ้า Nylon ผสมเส้นใยยืด Roica และใช้นวัตกรรมการเคลือบสาร PMC (Phase
Change Material) : Cool V ที่ช่วยปรับลดอุณหภูมิในร่างกายเมื่อสวมใส่ด้วยการดูดซับเหงื่อและความร้อน จึงทำ�ให้รู้สึกสดชื่น สบาย
ตลอดทั้งวัน

Perfect Revolution

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ Wacoal Sports ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยพัฒนาด้านการกีฬากับเทคโนโลยีด้านวัตถุดิบ เหมาะ
สำ�หรับผู้ที่เล่นกีฬาเป็นประจำ� โดยช่วยโอบกระชับ รับทรวงอกได้แนบสนิท ปกป้องหน้าอกจากแรงเหวี่ยงและแรงกระแทกในทิศทางต่างๆ
ของการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยออกแบบให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภท ทั้ง Racket, Ball, Run ซึ่งผ่าน
การทดสอบด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า Sports Bra “Perfect Revolution” ช่วยลดแรงเหวี่ยงและ
แรงกระแทกได้มากกว่ายกทรงปกติ ทำ�ให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจและช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเล่นกีฬาได้ดียิ่งขึ้น

Boost-up

ชุดชั้นในที่ช่วยให้สาวคัพเล็กดูมีหน้าอกใหญ่ ด้วยฟองน้ำ�หนานุ่มที่ให้ความสบายพร้อมบูสท์อกสวยอวบอิ่มเป็นธรรมชาติ
ไม่กดเจ็บ และไม่ทำ�ให้รู้สึกอึดอัด สามารถสวมเสื้อทับได้ทุกสไตล์ เรียบเนียนอย่างมั่นใจ ด้วยสไตล์แฟชั่นที่ดีไซน์ให้ใส่ได้สนุกทุกเทรนด์

Shape Beautifier

นวัตกรรมจาก Wacoal ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระสตรีไทย ผสานกับความใส่ใจในทุกรายละเอียด และเทคโนโลยีการตัดเย็บ
ทีล่ �้ำ สมัยเพือ่ ให้ได้ชดุ ชัน้ ในทีด่ ที สี่ ดุ โดยช่วยเก็บกระชับเนือ้ ส่วนเกินด้านข้าง หน้าท้อง สะโพก และต้นขา ให้โค้งเว้าเนียนเรียบเข้ารูป ยืดหยุน่
สบายด้วยแรงกระชับของผ้าที่ปราศจากแรงต้านเมื่อเคลื่อนไหว ทำ�ให้สวมใส่แล้วจึงรู้สึกสบายไม่แน่นอึดอัด

Beloved

ชุดชั้นในที่ออกแบบเพื่อโอบกระชับเก็บเนื้อเต้าทรงด้านข้าง ทำ�ให้เนินอกชิดและช่วยกระจายเนื้อเต้าทรงให้กลมมน ทำ�ให้อกสวย
เป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัย เหมาะกับสาว Cup C ขึ้นไป

Double Kiss Double Sexy

ชุดชั้นในกลุ่ม Young Wacoal ที่ช่วยเพิ่ม Cup ขยับ Size ด้วยดีไซน์เว้าลึก โชว์เนินอก สีสันสดใส และลวดลายพิมพ์ที่ทันสมัย
พร้อมทั้งลูกเล่น Double Kiss PAD ที่เป็นรูปทรงหัวใจ
นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่ายใน His&Her Shop เทสโก้ โลตัส และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
โดยออกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า B’me ซึ่งเป็นชุดชั้นในสตรีที่ออกแบบอย่างใส่ใจและเข้าใจเพื่อให้เหมาะสมกับ
ขนาดและรูปทรงทรวงอกของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัย ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี คงความมั่นใจและสวมใส่สบาย สำ�หรับ
ในช่องทางห้างสรรพสินค้า บริษัทฯ ได้แยก Corner พิเศษสำ�หรับ Collection ใหม่ๆ อย่างเด่นชัดเพื่อให้ตอบสนอง lifestyle ตามกลุ่ม
เป้าหมาย อาทิเช่น

Swimwear

ชุดว่ายน้ำ�ที่ใส่แล้วสวยมั่นใจ นวัตกรรมเก็บกระชับรูปร่างด้วยเทคนิคการตัดเย็บพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระ คือ Tummy
Fit ซึ่งช่วยเก็บกระชับหน้าท้องให้แบนเรียบไร้ส่วนเกิน Sexy Waist ซึ่งช่วยกระชับเอวให้คอดดูเพรียวสวย Hip Up ที่ช่วยกระชับสะโพก
ให้กลมกลึง และเทคโนโลยีผ้า Power Net และ Two Way ที่มีส่วนผสมจากเส้นใย Lycra Beauty with Extra Life เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งเส้นใยดังกล่าวมีความยืดหยุ่นสูง แต่ให้ความกระชับดีเยี่ยม น้ำ�หนักเบา ป้องกันรังสียูวี ทนต่อสารคลอรีน ไม่เสื่อมสภาพ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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Solb

ชุดชั้นในนำ�เข้าจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นตัวแทนของความสดใส น่ารัก เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�งานตอนต้นที่เต็มไปด้วย
สีสันและเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ข้างใน รู้สึกได้ถึงความเซ็กซี่ เย้ายวน ตามแบบฉบับของสาวเกาหลีที่ทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ด้วยลายพิมพ์ หรือ
จะเป็นแบบเซ็กซี่ด้วยลูกไม้บางเบา และแบบสวยเรียบง่ายแต่คงความคลาสสิคแบบ Casual
นอกจากนั้น Solb ยังเพิ่มเสน่ห์ให้คุณอินเทรนด์แบบคู่หนุ่มสาวเกาหลี ด้วยลูกเล่นของดีไซน์ชุดชั้นในแบบเซ็ต ชาย หญิง ให้
หนุ่มสาววัยใสใส่จับคู่เสื้อผ้าได้

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดชุดชั้นในสตรียังคงมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา รวมถึงช่องทางจัดจำ�หน่าย
และเนื่องจากชุดชั้นในสตรีเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงและยากที่สินค้าอื่นจะทดแทนได้ ประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการ
ที่หลากหลายมากขึ้น ทำ�ให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด
ชุดชั้นในสตรีระดับกลางถึงระดับบนและตลาดระดับล่างที่มีการนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ง่ายและเร็วขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่ม
เป้าหมายดังกล่าว สำ�หรับการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับบน จะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ ด้วยการ
คิดค้นวิจัยพัฒนาเพื่อนำ�เสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้า ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ส่วนตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันกันใน
ด้านราคามากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามาเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีกำ�ลังซื้อน้อย
บริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภค แล้ว
นำ�มาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้อย่างมั่นคง คือ
ตลาดของสตรีวัยทำ�งานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่คาดหวังในเรื่องของความงาม ความสะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด สำ�หรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบสินค้าให้
มีความหลากหลาย มีสีสันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทนจัดจำ�หน่ายในการจัดกิจกรรมสำ�หรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยน
สินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกสินค้าหลากหลายรูปแบบ และมี Lead Time ในการส่งมอบสินค้าสั้นลง
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ทั้งแฟชั่น คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า คุณภาพในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี
รวมถึงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถยกระดับราคาสินค้าไปพร้อมกับการเพิ่ม
คุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริการ และส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ชุดชั้นนอกสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจำ�หน่ายคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าจำ�หน่ายทั้งหมด ในปี
ที่ผ่านมา สินค้าชุดชั้นนอกสตรีมีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ คือ บริษัทฯ มีการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า 1 mile
ซึ่งเป็นสินค้า Homewear ที่ใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพ สวมใส่ง่ายยามพักผ่อน เหมาะสำ�หรับผู้หญิงยุคใหม่กลุ่ม Young Adult ที่มี Lifestyle
แบบเรียบง่าย และเน้นความสบาย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการการตอบสนองที่หลากหลายมาก
ขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความแตกต่างและรักษาความ
สามารถในการแข่งขัน ดังนัน้ อุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูปจึงต้องปรับเปลีย่ นจากการเป็นผูผ้ ลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวมาเป็นแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างผู้ขายวัตถุดิบและผู้ผลิต โดยมีการจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ หลีกเลีย่ งการแข่งขันด้านราคา โดยบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบ Outsource ด้านการผลิตสินค้า
สำ�เร็จรูป และยังรักษาคุณภาพสินค้าให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ อีกทัง้ มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการบูรณาการกับอุตสาหกรรม
ต้นน้�ำ ในการพัฒนาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมและคิดค้นเทคนิคการผลิตที่ดีมีคุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแตกต่างจากในตลาดและ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น
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รายงานประจำ�ปี 2555

ชุดเด็ก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจำ�หน่ายคิดเป็นร้อยละ 7 ของมูลค่าจำ�หน่ายทั้งหมด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ENFANT ยังมีการจำ�หน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บังกลาเทศ ไต้หวัน แอฟริกาใต้ และนอร์เวย์ ในปีที่ผ่านมา สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ให้ความสำ�คัญกับแนวคิดการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการสวมใส่ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ Concept
“ENFANT GREEN” คือ ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอกระเจา (Jute)
• ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ได้เพิ่มตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาหรับเป็นหลัก
ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บังกลาเทศ ไต้หวัน แอฟริกาใต้ และนอร์เวย์

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเสือ้ ผ้าเด็กระดับบนมีการแข่งขันสูง มีผปู้ ระกอบการรายใหม่ทงั้ ภายในประเทศและผูแ้ ทนนำ�เข้าจากต่างประเทศเข้ามาในตลาด
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
สำ�หรับธุรกิจชุดเด็กของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณครึ่งหนึ่งของตลาด
ระดับบน และด้วยคุณแม่สมัยใหม่คำ�นึงถึงคุณภาพและใส่ใจในกระแสของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นโยบายด้านการตลาดของกลุ่มนี้จึงเป็นการ
พัฒนาสินค้าโดยให้ความสำ�คัญในเรือ่ งของคุณภาพสินค้า ควบคูไ่ ปกับการเป็นผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ภายใต้ ENFANT GREEN Label

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีโครง
ข่ายอุตสาหกรรมทีค่ รบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมอื แรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็นทีย่ อมรับของตลาดโลก
ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่สำ�คัญอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสำ�หรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้าของ
ไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะเน้นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย Value Chain ของตน ทั้งในระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการตลาดและการขาย และปรับตัวให้เกิดความ
ยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ในตลาดระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในขณะทีต่ ลาดระดับล่างมีการแข่งขันกันสูงจากการนำ�เข้าสินค้าราคา
ถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�กว่า จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคา
ได้ ดังนั้นผู้ผลิตของไทยต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว
สำ�หรับปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป คือ แรงงานที่มีฝีมือไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเคลื่อน
ย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างแรงงานในอนาคต การปรับค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาท รวมทั้ง
ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำ�ให้คำ�สั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศลดลงแล้วหันไปสั่งผลิตในประเทศที่ต้นทุนต่ำ�กว่า

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ถือว่าอยูใ่ นระดับสูง เนือ่ งจากความ
สามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมีกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การลงทุน
วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง การมีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล การ
มีเครื่องหมายการค้า Wacoal ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมาตลอด 40 ปี ทั้งในด้านคุณภาพและบริการที่ดี รวมทั้งการบริหารนโยบาย
ทางการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จที่สำ�คัญในการสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่
ยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมิน
และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน กำ�หนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และ
พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

โครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่น้อยราย

ในประเทศ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำ�หน่าย
ภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งผู้จัดจำ�หน่ายรายนี้สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคง
ของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจำ�หน่าย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการบอกเลิก
สัญญาจึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก
ต่างประเทศ
การจำ�หน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ด�ำ เนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation ที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาของกลุ่มผู้จัดจำ�หน่ายดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่ม
ผู้จัดจำ�หน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกันและมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ
ฉะนั้นการจัดจำ�หน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

การใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลัก ถึงกว่าร้อยละ 80
ของยอดขายทั้งหมด การทำ�สัญญาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีกำ�หนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการ
ตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานที่ดี ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น

การแข่งขัน  

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูงในตลาดระดับกลางและระดับล่าง โดยใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา รูปแบบสินค้าที่ดึงดูดใจวัยรุ่น
และการส่งเสริมการขาย ประกอบกับประเทศไทยเข้าร่วมจัดตั้งเขตการค้าเสรีทั้งแบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคี เช่น การเข้ารวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะสินค้าชุดชั้นในจากประเทศจีนซึ่งนำ�เข้ามาในตลาดล่างและมีต้นทุนราคาสินค้าที่ต่ำ�กว่า ก่อให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว อาทิ
เช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุน
เพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง
ประโยชน์จากภาษีนำ�เข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต่ำ�ลง
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ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันผู้บริโภคลดความสำ�คัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความสำ�คัญกับ Product Value มากขึ้น บริษัทฯ ให้ความ
สำ�คัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม่�ำ เสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการนำ�เข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง โดยจัดโครงสร้างการชำ�ระเงินให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ (Natural Hedge) นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) และ
ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ   

บริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน้ำ�ท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้านอัคคีภัยมีแผนการฝึกอบรมและ
รณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้
อยู่ในสภาพใช้งาน รวมทั้งจัดทำ�แผนการโยกย้ายพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการทำ�ประกันวินาศภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อลดและ
กระจายความเสี่ยง สำ�หรับด้านอุทกภัยมีการแต่งตั้งคณะทำ�งานดำ�เนินมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไขสถานการณ์น้ำ�ท่วม จัดทำ�แผน
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ การติดตามข่าวสารของทางราชการ การปฏิรูป พื้นฟูสถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถ
ดำ�เนินไปได้โดยเร็ว

ความเสี่ยงด้านอื่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้ต้องมี
การเตรียมพร้อมในการกำ�หนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

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

สำ�นัก
กรรมการ
ผู้จัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำ�นวน 5 ชุด เพื่อช่วยศึกษา
กลั่นกรองงานที่มีความสำ�คัญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)   
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำ�นวน
		 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
		 • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
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15 คน
10 คน
5 คน

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

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำ�นวย
นายธรรมรัตน์
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ
รศ.นเรศร์
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช

ตำ�แหน่ง
ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
อิเดะ
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล
นากาโน
บำ�รุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
โอตานิ
ฮิโรชิมา
เกษะประกร
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต

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

เลขานุการบริษัท : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำ�หนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัทฯ
นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีจำ�นวน 5 คน คือ
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายยูโซะ อิเดะ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายอิคูโอะ โอตานิ และนายคิโยทากะ ฮิโรชิมา

กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัทฯ ได้แก่
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
4. นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง
5. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
6. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
		 1. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวน
			 กรรมการบริ ษั ท ที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจำ � นวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ งในสาม โดยที่
			 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้น
			 กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งวาระคราวละ 3 ปี
		 2. นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือ
			 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำ�แหน่ง
			 หรือศาลมีคำ�สั่งให้ออก
		 3. ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะสาเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า
			 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
			 บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการบริษทั ดังกล่าวจะอยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการบริษทั ทีต่ นแทน
		 4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งให้ย่นื หนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่
			 หนังสือลาออกไปถึงบริษทั ฯ
		 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
			 ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้นุ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
			 จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัท

		 1.
			
		 2.
			
		 3.
		 4.

แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอำ�นาจหน้าทีใ่ ห้แก่ทปี่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ
ไปปฏิบัติ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มอบอำ�นาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำ�การแทนได้
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

		 1.
		 2.
			
		 3.
			
		 4.
			
			
		 5.
			
			
		 6.
			
		 7.
			
		 8.
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กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจำ�ปี รวมทัง้ กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนงานที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งเสริมให้จดั ทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำ�รายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจ
มีการสอบทานและจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ
ไปใช้ในทางมิชอบ
การทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน
และโปร่งใส
รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2555

		 9.
			
			
			
			
			
			
			
		 10.
			
		 11.
			
		 12.
		 13.

เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำ�หนดอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้
ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้น หรือ กำ�หนดวันเพื่อกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน
2 เดือน และกำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ 1 วันในวันทำ�การถัดจากวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ
สิทธิในการรับเงินปันผล
จัดทำ� “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป
โดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำ�นวน 6 ครั้ง โดยมีการกำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็น
ทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2555 - เมษายน 2556 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ - สกุล
1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
3. นางศรัณยา
จินดาวณิค

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

		 1.
			
		 2.
			
		 3.
			
		 4.
			

กำ�หนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
มีอำ�นาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

		 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
			 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
		 3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
			 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
		 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
			 ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนด
			 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
		 7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
			 ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
			 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
			 (ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
				 แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
			 (ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
				 จากคณะกรรมการบริษัท
		 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้
			 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
			 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
			 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
			 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
				 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำ�หนด กรรมการ
			 ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
			 และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
		 10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
			 โดยอาศัยอำ�นาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ในการปฏิบตั ห
ิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยได้กำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
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รายงานประจำ�ปี 2555

คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคน
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2555 - เมษายน 2556

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ - สกุล
1. นายมนู
2. นางสาวศิริกุล
3. นายอำ�นวย

ตำ�แหน่ง
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
บำ�รุงวงศ์ทอง

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการสรรหา

		 1.
			
		 2.
			

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
ตรวจสอบประวัตแิ ละข้อมูลต่างๆ ของบุคคลทีเ่ สนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั โดยคำ�นึงถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั ครบกำ�หนดตามวาระให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดทำ�ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลา
การประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั จำ�นวน 2 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2555 - เมษายน 2556

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง
โชควัฒนา
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

		 1.
			
		 2.
			

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำ�ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
พิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การเติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำ�นวนเงิน
ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยในปีทผ่ี า่ นมา เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงิน
ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มิได้
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2555 - เมษายน 2556

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ - สกุล
1. นายกฤช
2. รศ.นเรศร์
3. นายมนัส

ตำ�แหน่ง
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
องค์สรณะคม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
			
		 5.
		 6.
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จัดทำ�นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
จัดทำ�แผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริษัท
จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ให้การสนับสนุนและแนะนำ�กระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2555

โดยในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วง
หน้าตลอดปี

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)   

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำ�นวน 12 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีหลัง
จากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2555 - เมษายน 2556
ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง โดยได้กำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็น
ทางการล่วงหน้าตลอดปี

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

นายมนู
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำ�นวย
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

ตำ�แหน่ง
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล
นากาโน
บำ�รุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหาร

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

แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ระดับต่างๆ
แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำ�งานอื่นใดเพื่อดำ�เนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กำ�หนดในแต่ละประเภทธุรกรรม
พิจารณาอนุมัติระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข้างต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

		
		
		

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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		 4.
			
		 5.
			
		 6.
		 7.
			
		 8.
		 9.

รับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ดูแลให้มีการจัดทำ� รายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำ�การตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ
พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานทีต่ นดูแลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
สั่งการหรือดำ�เนินการใดๆ ที่จำ�เป็นและสมควร เพื่อให้การดำ�เนินการตามข้อ 1. สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
หากเป็นเรื่องสำ�คัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย
ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำ�เนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำ�นาจของ
คณะกรรมการบริหาร
ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่งและ
มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มอบอำ�นาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การใช้อำ�นาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำ�ได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
ในการใช้อำ�นาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำ�นาจหน้าที่ตามกำ�หนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ผู้บริหาร

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีจำ�นวน 8 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่ให้ดำ�เนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร   
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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นายอะกิฮิสะ
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

นากาโน
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2555

ผู้มีอำ�นาจควบคุม

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำ�นาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการ หรือดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
			
ชื่อ-สกุล		 บจก. เอสอาร์.
					 ดับบลิว.การ์เมนท์

บจก. วาโก้
ลำ�พูน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี

1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์		
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
2. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล		 กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
						
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
3. นายอะกิฮิสะ นากาโน		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
										
4. นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง		
กรรมการ
กรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
6. นายมนัส
องค์สรณะคม		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
						
ผู้ช่วยผู้จัดการ
7. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์		
กรรมการ
8. นายชัยวิชิต
สุทธิพงศ์วรากุล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
9. นายพีรทัศ
อุทัยวิวัฒนา		
กรรมการ
10. นางสาวอรุณี สหกิจภิญโญ		
กรรมการ
11. นายวัฒนา
ทองเอี่ยม		
กรรมการ
12. นายสมบูรณ์ แสงสุวรรณเลิศ
กรรมการ
							
ผู้ช่วยผู้จัดการ
13. นางสาวสินีนุช วุฒิเจริญชัยพร		
กรรมการ
14. นางรุ่งทิพย์
โชคชัยธรรม		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
15. นายนิวัฒน์
เดชอำ�ไพ		
กรรมการ
16. นายสมพงษ์
รัศมีธรรม		
กรรมการ
17. นายเมธา
สุภากร		
กรรมการ
18. นางสาวดลยา ชินะศิริกุล		
กรรมการ
19. นายปริญญา ชาดี		
กรรมการ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

บจก.
โทรา 1010
ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
-
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จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้
หน่วย : ครั้ง

				การเข้าร่วมประชุม
		

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
บริหาร
					
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

		

1.
2.
3.
4.

นายบุณยสิทธิ์
นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายทาดาชิ

โชควัฒนา
ซุกาโมโต*
ลีลานุวัฒน์
ยามาโมโต้*

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอำ�นวย
นายธรรมรัตน์
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ

อิเดะ*
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล*
นากาโน*
บำ�รุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
โอตานิ*
ฮิโรชิมา*

รวม 6 ครั้ง/ปี

รวม 12 ครั้ง/ปี

รวม 2 ครั้ง/ปี

รวม 2 ครั้ง/ปี

รวม 12 ครั้ง/ปี

รวม 12 ครั้ง/ปี

รวม 1 ครั้ง/ปี

1/6
6/6
1/4

-

2/2
-

2/2
2/2
-

-

12/12
-

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

1/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
1/6
0/2

-

2/2
2/2
-

2/2
-

-

12/12
11/12
11/12
12/12
-

0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
-

4/4

-

-

-

-

1/1

-

-

-

3/3

-

1/1

4/4

-

-

9/9

-

1/1

8/8

-

-

3/3

-

1/1

12/12
8/8

-

-

-

-

1/1
-

4/4

-

-

-

9/9

-

-

-

-

-

-

12/12
-

12/12
12/12
12/12
11/12
11/12
11/12
12/12

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

				

(ม.ค.-พ.ค.)

				

(ตั้งแต่ พ.ค.)

				

(ม.ค.-เม.ย.)

13. นางอรดี

รุ่งเรืองโรจน์

14. นายธนวัฒน์

ปูคะวนัช

15. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

16. รศ.ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

6/6

17. นางพรรณี
18. นางศรัณยา

วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค

6/6
4/4

19. นายกฤช

ฟอลเล็ต

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา**
วิลาสศักดานนท์**
สุหร่าย**
แสงพุ่มพงษ์

				

2/2
2/2

(ม.ค.-เม.ย.)

(ม.ค.-เม.ย.)				

6/6

(ม.ค.-มี.ค.)

					

(ม.ค.-เม.ย.)			

(ตั้งแต่ เม.ย.)

					

(ตั้งแต่ พ.ค.)			

(ม.ค.-มี.ค.)

				

				

นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

หมายเหตุ :
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สามัญ
ผู้ถือหุ้น

(ตั้งแต่ เม.ย.) (ตั้งแต่ พ.ค.)

(ตั้งแต่ เม.ย.)				

(ตั้งแต่ เม.ย.)

* ลาประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
** ลากิจ

รายงานประจำ�ปี 2555

ประวัติการกระทำ�ผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำ�ผิดต่อกฎหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยนำ�เสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา ก่ อ นเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี เ ลื อ กตั้ ง ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำ�กว่าสามในสี่
ของจำ�นวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดย
พิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ
ทำ�งานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
สำ�หรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำ�รงตำ� แหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก�ำ หนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าว
แล้วข้างต้น

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้
หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
		 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุม
		 ผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่
		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จำ�นวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

		
		
		

ฝ่ายไทย			
ฝ่ายญี่ปุ่น		
กรรมการอิสระ

5
5
5

คน
คน
คน

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามา
ร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำ�งานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำ�แหน่งงานว่างลง

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณากำ�หนดวงเงินและหลักเกณฑ์
การกำ�หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ อำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนประจำ�ปี แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่า
ตอบแทนดังกล่าว
สำ�หรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		 ในปี 2555 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 15 คน ได้รับค่าตอบแทน เป็นจำ�นวนเงิน 14,560,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

		 • คณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ�ปี ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการบริษัทได้
รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ดังนี้ คือ
				 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
				 - ค่าตอบแทนประจำ�ปี

572,000 บาท
13,000,000 บาท

		 • คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งในปี 2555
บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 688,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
		
ค่าเบี้ยประชุม
		

กรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

1. พิจารณางบการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
		 ประจำ�ไตรมาส และประจำ�ปี

60,000 บาท / ครั้ง

30,000 บาท / ครั้ง

2. ประชุมกับสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
		 และให้ความเห็นด้านการควบคุมภายในและอื่นๆ

10,000 บาท / ครั้ง

8,000 บาท / ครั้ง

		 • คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่กรรมการสรรหา บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยประธาน
กรรมการสรรหาได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการสรรหาได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม
เฉพาะกรรมการสรรหาที่เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 52,000 บาท
		 • คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯ จ่ายเป็น
ค่าเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับครั้งละ
8,000 บาทต่อคน ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 32,000 บาท
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รายงานประจำ�ปี 2555

		 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับครั้งละ 10,000 บาท และกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน
ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 216,000 บาท
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำ�นวนทั้งสิ้น 12 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่า
ตอบแทนในฐานะพนักงาน โดยในปี 2555 ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนเงิน 49,261,274 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
(ก) กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำ�นวน
ทั้งสิ้น 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ในปี 2555 เป็นจำ�นวนเงิน 202,956 บาท
(ข) จำ�นวนหุ้นสามัญทั้งหมดของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีที่ผ่านมา
ปี

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

		จำ�นวนหุ้น

%

2555
2554

2,635,710
2,635,530

2.1965
2.1963

180

0.0002

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายบุคคลได้ที่หัวข้อ
			
“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่อง “การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำ�การเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูล
ภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทำ�งานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำ�การซื้อหรือขายหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำ�ผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
บริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำ�การนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำ�หนดระดับ
การเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้
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การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียง
พอและเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต
ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจ
สอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำ�การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2555 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินงานปัจจุบัน
โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  

		 บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำ�นึงถึงความ
เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้อยู่เป็นประจำ� เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อำ�นาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำ�ให้สามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีการกำ�หนดนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อป้องกันการใช้อำ�นาจหน้าที่ในการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำ�นาจที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

2. การบริหารความเสี่ยง

		 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มีการกำ�หนดแผนงานและขั้นตอนการดำ�เนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ และขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำ�หนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

		 บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
		 นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตาม
ดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่�ำ เสมอ
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

		 บริษัทฯ ได้มีการนำ�เสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการใช้นโยบายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและ
การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

5. ระบบการติดตาม

		 บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีความ
แตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการนี้สำ�นักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มี
สาระสำ�คัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตาม
ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่�ำ เสมอ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบาย
ในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำ�หนดนโยบายในการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและ
อำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนทุกสถาบัน ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

		
ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำ�ไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำ�นวนหุ้น สิทธิ
ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำ�เสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญ

		
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีชอ่ งทางทีจ่ ะได้รบั ข่าวสารของบริษทั ฯ ได้มากขึน้
เช่น ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำ�นาจควบคุม และ
การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำ เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

		
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ และในกรณี
ที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข
หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยวัน เวลา
และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วม
ประชุม โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

		

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

			 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าวไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
				 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
			 (2) แจ้งมติกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 48 วัน คือ ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
			 (3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
มากยิ่งขึ้น
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			 (4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนดไว้
			 (5) ประกาศคำ�บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ
ในวันที่ 10 - 12 เมษายน 2555
			 (6) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม
ที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำ�ปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำ�มาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการ
ประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ ก็ได้ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ฯ

		

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

			 (1) กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์
			 (2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำ�หรับการลงทะเบียน
เข้ า ประชุ ม พร้ อ มกั บ จั ด เตรี ย มอากรแสตมป์ ไ ว้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม อบฉั น ทะให้ ผู้ อื่ น หรื อ กรรมการอิ ส ระมาประชุ ม แทน อี ก ทั้ ง มี
การแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
			 (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
หากไม่ติดภารกิจสำ�คัญหรือเจ็บป่วย
				 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector
โดยเชิญตัวแทนจากสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
			 (4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธี
การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจาก
ที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็น
องค์ประชุม

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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(5) ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำ�เนินการประชุมเรียงตามลำ�ดับวาระที่กำ�หนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
				 สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม จำ�นวน 1 ราย
โดยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
		
(6) นำ�ระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าว
บนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

		

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

			 (1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำ�การถัดไป
			 (2) จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี าระสำ�คัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำ�คัญและคำ�ชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำ�ส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้
ถือหุ้น และนำ�เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
		 (3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
		 จากการให้ความสำ� คัญต่อการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นมาอย่า งต่อเนื่อง ทำ�ให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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รายงานประจำ�ปี 2555

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

		
(1)		 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
		
(2)		 การกำ�หนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		
(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำ�นวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ�ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
		
(4)		 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคล
อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้
				 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ถือหุ้นจำ�นวน 12,700 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำ�นาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
		
(5)		 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำ�โดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และ
จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอ
ในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

		
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำ�ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ และห้ามกระทำ�การอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำ�ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือ
ดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำ�เนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการ
ทำ�งาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
		
นอกจากนีใ้ นระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งานของบริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนดในเรือ่ งดังกล่าว พร้อมทัง้ กำ�หนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.3 การกำ�หนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

		
บริษัทฯ มีการกำ�หนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำ�การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
แก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าว
		
ในปี 2555 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย
		
โดยบริ ษัท ฯ ได้ กำ� หนดให้ กรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รายงานการถื อ หลั ก ทรั พย์ ค รั้ ง แรกและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสเป็นวาระประจำ�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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2.4 การดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		
บริษัทฯ ดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำ�หนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ในการทำ�รายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้ง
มติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำ�หนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
		
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารอนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไปในการทำ�ธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำ�ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

		
บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำ�รายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3  การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำ�หนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อีกทั้ง
ยังมีกลไกที่ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำ�รายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำ�เสมอ
		
ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ในอัตรา 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 60.59 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 39 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระสำ�คัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ
เอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำ�กับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่สำ�คัญที่จะนำ�พาองค์กร
มุ่งไปสู่ความสำ�เร็จ จึงกำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อม
กับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
ทิศทางการดำ�เนินงานและพัฒนา ควบคูไ่ ปกับการกำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร”)
		
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำ�หนดเป็นนโยบาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการ
ทำ�งานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำ�งาน โดยในปี 2555 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำ�งานเกี่ยวกับ
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สารเคมีอันตราย” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำ�ทุกเดือน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบ
เส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานประจำ�ปี เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดงานนิทรรศการด้านความปลอดภัย ใน
วัน “Productivity Day” นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
ระบบอินทราเน็ตและเสียงตามสายของบริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวัน
งดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคที่เกิดจากอุบัติการณ์ซ้ำ� ฯลฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ จัดให้มสี วัสดิการแก่พนักงาน เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ เช่น กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
ห้องพยาบาล ห้องสมุด การตรวจสุขภาพประจำ�ปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืม
เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ศูนย์รบั ฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทัง้ ยังได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการบริหาร
งานด้านสวัสดิการ รวมทัง้ มีการส่งเสริมจัดทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำ�ปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจน
เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำ�งานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดย
ยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยคำ�ร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
สากล” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบ
ปีที่ผ่านมา) รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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 หรือส่งผ่านจุดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
		
สำ�หรับปี 2555 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำ�คัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำ�มาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อดำ�เนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้
กำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

3.5 คู่ค้า

		
บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจ
ที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ตลอดจนรักษาคำ�มั่นที่ให้ไว้
กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่
สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา)
		
ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้การค้าสามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง
5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำ�ระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำ�ระ
แต่อย่างใด และปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ ส่วนในอดีต บริษัทฯ ได้จ่ายชำ�ระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำ�หนดเวลากับ
เจ้าหนี้มาโดยตลอด

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำ�หนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำ�นึกความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวม (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”)
		
ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้
รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR - DIW) ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจ และได้กำ�หนดไว้ใน
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) 2346-2550 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน “CoolMode” ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน “I love
cotton” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการได้รับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรุ่น WB 9832 ขนาด B75 สีเนื้อ ว่าเป็น “ชุดชั้นในลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยฉลาก
สิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		
ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้ขยายขอบข่าย
การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของชุดชั้นใน Wacoal รวมทั้งได้ขยายผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนในผลิตภัณฑ์ชุดชั้น
ในสตรี “CoolMode” เช่น ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด รวมถึงการได้รับรอง
ว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ “ชุดชั้นในสำ�หรับผู้สูงวัยและเพื่อสิ่ง
แวดล้อม” (Wacoal Gold & Green) ของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล STI Thailand Awards 2012 (นวัตกรรมเขียว - Green Innovation)
จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
เพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”)

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

		
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ
การดำ�เนินธุรกิจ จึงกำ�หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ต่ำ�กว่า 10% ต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้รณรงค์การสร้างจิตสำ�นึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร
ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ� กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ดังเห็นได้จากในปี 2555 บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงาน
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 360,000 kWh/ปี		
		
นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค และระดับประเทศด้านพลังงาน อันได้แก่
รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน ASEAN Energy Awards 2012 และรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงาน Thailand Energy Awards 2012 ในฐานะที่มีการบริหารงานด้านพลังงานอย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมา
อย่างต่อเนื่อง

56

รายงานประจำ�ปี 2555

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

		
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมให้พนักงาน
ได้รับความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่สำ�คัญ เช่น
		
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
		
- การจัดการของเสีย
		
- การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
		
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนสำ�หรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข้องกับการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยในปี 2555 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดโครงการ “วาโก้เสริมรายได้ เพิม่ ทักษะ พัฒนาชุมชน” กับชุมชนวัดบางโคล่นอก และชุมชนหลังตลาดเก่า
วัดพระยาไกร ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับโรงเรียนในชุมชน โดยนำ�พนักงานจิตอาสาเข้าไปทำ�โครงการ “เล่านิทานหุ่นมือ”
เพื่อส่งเสริมการสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยรอบบริษัทฯ การจัดกิจกรรม “งาน
วันเด็กแห่งชาติ” ร่วมกับสำ�นักงานเขตบางคอแหลม และกิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” ให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ
การจัดโครงการ “ส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักการอ่าน” โดยการมอบชั้นวางและหนังสือให้กับชุมชมหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร การมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สถานีต�ำ รวจนครบาลบุคคโล เพื่อใช้ประโยชน์ในการอำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

		
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน โดยบริษัทฯ จะไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำ�กว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงาน
ในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงาน
ภายใต้กฎหมายแรงงานซึง่ ครอบคลุมการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ซึง่ ตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ
ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษทั ฯ ยึดมัน่ นโยบายในการดำ�เนินธุรกิจทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ
หรือนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนำ�ไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และ
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
อย่างต่อเนือ่ ง STI Thailand Award 2011 จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มี
การจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจำ�ทุกปี และได้นำ�ส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดใน
โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจำ�ทุกปี
		
ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.14 นโยบายและแนวปฏิบต
ั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพือ
่ ประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ โดยไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
นอกจากนี้ยังได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัทฯ หรือจาก
บุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทำ�งานให้แก่บริษัทฯ และได้กำ�หนดโทษทางวินัยไว้สำ�หรับผู้ที่ละเมิด ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ�ผิดกฎหมาย
และผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 331 และผ่านทางอีเมล์ :
invest@wacoal.co.th หรือสำ�นักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 207
หรือ 422 และผ่านทางอีเมล์ : audit@wacoal.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ
ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำ�คัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน และถือเป็น
นโยบายหนึ่งในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ (http://www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน
พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำ�หรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

4.3 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ

ประจำ�ปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั ต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการจัดทำ�รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำ�รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำ�ปี นอกจากนี้ในปี 2555 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
จากผูส้ อบบัญชี และนำ�ส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4.5 การทำ � หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุม จำ�นวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
ในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4.6 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผูบ
้ ริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายใน

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง

รูปแบบ ลักษณะ และจำ�นวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
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4.8 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการบริษัท

และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2555 กรรมการ
บริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในวาระสำ�คัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมาย
แจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำ คัญและเป็นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลทีท่ นั เหตุการณ์ของบริษทั ฯ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
		
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์		
หรือ
นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
		
เลขานุการบริษัท				
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
		
โทร. 0-2689-8324 				
โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331
		
E-mail : secretariat@wacoal.co.th
E-mail : invest@wacoal.co.th
		
ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29
มิถุนายน 2555 โดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้ร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดทำ�หนังสือ
สรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มา
ร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) และได้รับทราบข้อมูลการบริหาร
งานจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำ�คัญในการชี้แนะทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำ�งานของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
		

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
			 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน
15 คน ประกอบด้วย
			 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
				 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 คน
				 โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท
		
(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
				 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำ�หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน ดังนี้
		
1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
				 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
				 รายนั้นๆ ด้วย
		
2.		 ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ เ งิ น เดื อ นประจำ �  หรื อ
				 ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
				 หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
				 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
				 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
		
3.		 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
				 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคล
				 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		
4.		 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
				 ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
				 หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
				 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
				 ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
						 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
				 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
				 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน
				 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
				 สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าว
				 ให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วย
				 หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
				 ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		
5.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
				 ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
				 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
				 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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6.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
				 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
				 ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
				 นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
		
7.		 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
				 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
				 เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
				 เงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
				 ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		
9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
		
ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
		
ภายหลั ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ไปตาม 1 ถึ ง 9 แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
		

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตามรายละเอียดหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
		

(4) วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อีก โดยในปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน 3 วาระ
		
(5) จำ�นวนบริษัทที่กรรมการไปดำ�รงตำ�แหน่ง
				 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร” อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ก�ำ หนดจำ�นวนบริษัทที่กรรมการไปดำ�รงตำ�แหน่ง เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถ
ทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความ
สามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
		 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำ�นวน 1 คน ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ
มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่าง
เต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่�ำ เสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด
				 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้กรรมการผูจ้ ดั การไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		
(6) การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
				 ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ
จึงกำ�หนดให้ผ้ดู ำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำ�กับดูแลกิจการ
และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำ�นาจการดำ�เนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการ
ซึ่งได้กำ�หนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน
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				 อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิด
โอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
		
(7) เลขานุการบริษัท
				 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์
การทำ�งานของเลขานุการบริษัทอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
			 เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
			 1. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตาม
					 ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำ�เสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
			 2. ประสานงานระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
					 รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
			 3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
					 ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
			 4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
					 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
			 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำ �หนดของสำ�นักงาน
					 คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
					 - ทะเบียนกรรมการ
					 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
					 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
					 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
			 7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
			 8. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

		
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
		
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจดำ�เนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้
อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		
(1) ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
				 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
มีภาวะผู้น�ำ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
				 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปี
ของบริษัทฯ ที่นำ�เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำ�กับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าและความมัง่ คัง่ แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ขณะเดียวกันก็ค�ำ นึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
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รายงานประจำ�ปี 2555

		
(2) การจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
				 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำ�นโยบายในการกำ�กับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและยึดถือปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (รายละเอียดนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
		
(3) การจัดทำ�จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
				 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
				 อีกทั้งยังได้จัดทำ�จรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำ�นึกที่ดี โดยมีการจัดทำ�คู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานพร้อมลงนามรับทราบและให้ถือ
เป็นหน้าที่ส�ำ คัญที่พึงปฏิบัติ (รายละเอียดจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
		
(4) การจัดทำ�นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์
				 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำ�หรับในปี 2555 บริษัทฯ
ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
		
(5) การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
				ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน
การดำ�เนินงาน และการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำ�นักงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิผล
มีความเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
				 คณะกรรมการบริษัทจึงกำ�หนดให้สำ�นักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำ� หน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายใน ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” เรื่องการควบคุมภายใน)
				ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำ�หนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำ�คัญ
				 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดทำ�การวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดทำ�รายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

		
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำ�หนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้งไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคน
มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
		
กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำ�คัญหรือเจ็บป่วย ซึ่ง
ในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
กำ�ลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
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ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
เรื่องจำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

		
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2555 ซึ่งได้จัดเป็นประจำ�ทุก
ปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำ�งานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		
นอกจากนี้ในปี 2555 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ภาพรวมด้วยเช่นกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
		
สำ�หรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น
เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ ในการพิจารณาและประเมินผลการดำ�เนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำ�ทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน

		
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

		
• การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ราย
ละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร”)
						 กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำ�คัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อ
ที่สำ�คัญ เช่น หลักสูตร “กรอบการบริหารความเสี่ยง” หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม”
หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight 2012” เป็นต้น
					 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
						 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการที่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ โดยมีการนำ�พาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำ�เสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจ ให้กรรมการดังกล่าว
ได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำ�กัด และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการ
กำ�กับดูแลกิจการ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขณะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดการบริหารงาน

		
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการเตรียมความพร้อมสำ�หรับผู้บริหาร จึงเปิดโอกาสผู้บริหารระดับรอง
ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งในสายงานระดับที่สูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามแผนสืบทอด
ตำ�แหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ
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การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

			

ประเภท
ของหุ้น

จำ�นวนหุ้น

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ที่ออกจำ�หน่าย จำ�นวนหุ้น

บริษัทย่อยทางตรง					
1. บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
หุ้นสามัญ
500,000
		 99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง
		 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน
		 โทร. 0-5353-7652-3 โทรสาร 0-5358-4082

%

499,993

99.99

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

3. บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
จัดหาและจัดจำ�หน่าย
		 930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
		 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8705 โทรสาร 0-2689-8706 		

หุ้นสามัญ

100,000

99,970

99.97

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,870

99.94

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

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

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย 4.= 99.99%)					
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
หุ้นสามัญ
200,000
199,860
		 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) จำ�กัด
ธุรกิจฟอกย้อม
หุ้นสามัญ 32,400,000
6,065,570
		 111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
		 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5038 โทรสาร 0-3720-5308

99.93

18.72

2. บริษัท ซันไร้ซ์ การ์เมนท์ จำ�กัด
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 จำ�กัด (มหาชน)
		 704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294 -0150

ผลิตและ
จำ�หน่ายสิ่งทอ

หุ้นสามัญ 108,000,000

19,598,850

18.15

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

			

ประเภท
ของหุ้น

จำ�นวนหุ้น

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ที่ออกจำ�หน่าย จำ�นวนหุ้น

%

ผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภค

หุ้นสามัญ

20,000

3,600

18.00

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

หุ้นสามัญ

300,000

53,700

17.90

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

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

ผลิตส่วนประกอบ
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

35,600

17.80

7. บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำ�กัด
		 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 จำ�กัด
		 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 จำ�กัด
		 222 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
		 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5145-7 โทรสาร 0-3720-5229

ทอและพิมพ์
แถบตราสิ่งทอ

หุ้นสามัญ

200,000

32,910

16.46

10. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
		 49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
		 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
		 โทร. 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916

ปั่นด้ายและ
ทอผ้า

หุ้นสามัญ

1,818,316

275,972

15.18

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

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

3,000,000

440,000

14.67
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

			

ประเภท
ของหุ้น

จำ�นวนหุ้น

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

ที่ออกจำ�หน่าย จำ�นวนหุ้น

%

วิจัยธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

หุ้นสามัญ

25,000

3,250

13.00

ผลิตถุงเท้า

หุ้นสามัญ

1,432,200

175,000

12.22

14. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
		 เลทเธอร์แฟชั่น จำ�กัด
		 129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2681-3817 โทรสาร 0-2681-3817

ผลิตเครื่องหนัง

หุ้นสามัญ

500,000

60,000

12.00

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

ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า
และเครื่องแต่งกาย

หุ้นสามัญ

250,000

30,000

12.00

16. บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
		 999/118 หมู่ที่ 20 ซ.บุญมีทรัพย์
		 ถ.บางพลี-ตำ�หรุ ต.บางพลีใหญ่
		 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
		 โทร. 0-2382-5638-9 โทรสาร 0-2382-5640

จำ�หน่ายด้ายเย็บ

หุ้นสามัญ

30,000

3,300

11.00

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

ผลิตและ
จำ�หน่ายผ้ายืดและ
ทอแถบยางยืด

หุ้นสามัญ

1,600,000

172,000

10.75

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

400,000

40,000

10.00

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

18. บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด
		 58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
		 บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8240-6 โทรสาร 0-2291-2537

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจ
อย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ�  มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ตลอดจนได้ แ สดงคำ � อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ฐ านะการเงิ น และผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำ�หน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำ�และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
งบกำ�ไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
			

			 สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
174,757,490
339,969,357
155,706,101
267,961,702
เงินลงทุนชั่วคราว		
4
1,183,151,581 1,224,424,674
967,115,962 1,101,202,927
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5
636,542,118
567,976,667
731,608,907
672,513,508
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
94,000,000
99,000,000
94,000,000
99,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
7
1,900,000
2,500,000
1,900,000
2,500,000
สินค้าคงเหลือ 		
8
994,695,891
917,422,309
844,354,337
737,829,566
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 						
ภาษีซื้อรอขอคืน		
3,140,005
4,070,847
1,951,379
3,562,698
วัสดุสิ้นเปลือง		
19,025,051
18,318,443
13,898,534
13,371,988
อื่นๆ				
1,394,657
1,439,923
1,051,775
1,318,490
						
23,559,713
23,829,213
16,901,688
18,253,176
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
3,108,606,793 3,175,122,220 2,811,586,995 2,899,260,879

70

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
			

			 สินทรัพย์ (ต่อ)
		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
9
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน		
เงินลงทุนเผื่อขาย
10
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
12
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
15
สิทธิการเช่า - สุทธิ
16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
17
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์		

5,856,450
11,000,000
1,735,998,418
701,702,368
80,310,767
738,469,829
15,492,897
8,861,095
8,222,567
3,305,914,391
6,414,521,184

6,049,950
1,420,961,875
526,747,289
84,366,398
742,014,964
15,596,135
10,070,819
10,926,408
2,816,733,838
5,991,856,058

5,856,450
11,000,000
1,723,473,418
132,032,600
698,432,368
85,886,412
607,936,868
14,728,474
8,861,095
7,391,688
3,295,599,373
6,107,186,368

6,049,950
1,408,061,875
132,032,600
523,477,289
90,648,011
596,840,524
14,669,477
10,070,819
10,084,689
2,791,935,234
5,691,196,113

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
			

			หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
19
567,514,440
546,014,335
581,412,830
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
39,019,976
56,767,194
28,678,448
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 					
		 สำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน		
57,000,000
69,000,000
57,000,000
		 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		
7,222,521
7,242,752
6,156,765
		 อื่นๆ			
4,304,664
6,421,946
422,287
						
68,527,185
82,664,698
63,579,052
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
675,061,601
685,446,227
673,670,330

580,271,002
34,744,186
69,000,000
5,997,629
1,360,159
76,357,788
691,372,976

หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
20
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน			
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445,618,713
445,618,713
1,120,680,314

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

317,843,624
317,843,624
991,513,954

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

รายงานประจำ�ปี 2555

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
			

			 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)					
ส่วนของเจ้าของ						

ทุนเรือนหุ้น							
ทุนจดทะเบียน						
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น						
			 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 		
120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว					
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น					
			 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำ�ระครบแล้ว
120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
297,190,000
297,190,000
297,190,000
297,190,000
กำ�ไรสะสม							
จัดสรรแล้ว
		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
21
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
		 สำ�รองทั่วไป
23
288,244,740
267,448,303
288,244,740
267,448,303
ยังไม่ได้จัดสรร
3,602,653,271 3,477,572,053 3,427,709,837 3,282,959,584
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
973,520,210
728,464,940
970,527,837
725,053,056
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
5,293,608,221 4,902,675,296 5,115,672,414 4,704,650,943
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม		
232,649
186,459
รวมส่วนของเจ้าของ
5,293,840,870 4,902,861,755 5,115,672,414 4,704,650,943
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		
6,414,521,184 5,991,856,058 6,107,186,368 5,691,196,113

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
			
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
25
4,094,687,908 3,688,817,879 4,417,815,898 4,015,085,124
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ		
(3,110,288,660) (2,769,255,923) (3,659,927,451) (3,316,899,720)
กำ�ไรขั้นต้น			
984,399,248
919,561,956
757,888,447
698,185,404
เงินปันผลรับ			
57,458,003
53,039,506
180,844,035
206,516,470
รายได้อื่น 		
26
125,055,870
184,925,535
122,556,149
144,729,389
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย		
1,166,913,121 1,157,526,997 1,061,288,631 1,049,431,263
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
(63,339,839)
(63,792,044)
(60,375,712)
(61,542,033)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
(518,865,565)
(494,966,219)
(430,163,522) (411,976,266)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
(71,647,002)
(68,529,378)
(65,284,578)
(62,229,966)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ 		
17,469,487
13,109,000
17,469,487
13,109,000
ค่าใช้จ่ายอื่น			
(20,474,396)
(13,389,615)
(21,353,434)
(14,397,975)
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		
510,055,806
529,958,741
501,580,872
512,394,023
ต้นทุนทางการเงิน			
(470)
(111)
(302)
(111)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
510,055,336
529,958,630
501,580,570
512,393,912
ภาษีเงินได้ 		
36
(92,883,104)
(135,968,340)
(69,747,722)
(96,465,162)
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
417,172,232
393,990,290
431,832,848
415,928,750
									
การแบ่งปันกำ�ไร							
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
417,078,388
393,938,288
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
93,844
52,002
						
417,172,232
393,990,290
									
กำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
3.48
3.28
3.60
3.47
									
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
หุ้น
120,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554

			
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
417,172,232
393,990,290
431,832,848
415,928,750
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง						
		 มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย		
245,055,026
96,125,444
245,474,781
95,170,080
ขาดทุนจากการประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
				
		 สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		
(19,203,185)
(14,286,158)
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
643,024,073
490,115,734
663,021,471
511,098,830
									
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม							
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
642,932,925
490,063,232
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
91,148
52,502
						
643,024,073
490,115,734
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		

-

-

-

297,190,000

-

-

-

12,000,000

-

20,046,364

-

247,401,939

-

(20,046,364)

(240,000,000)

3,343,680,129

-

-

-

632,339,996

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

-

(240,000,000)

4,652,612,064

รวม
ส่วนของ
บริษัทใหญ่

(54,116)

-

-

185,073

(54,116)

-

(240,000,000)

4,652,797,137

ส่วนที่เป็นของ
รวม
ส่วนได้เสียที่
ส่วนของ
ไม่มีอำ�นาจควบคุม เจ้าของ

หน่วย : บาท

120,000,000

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		

297,190,000

-

12,000,000

-

267,448,303

-

3,477,572,053

393,938,288

-

728,464,940

96,124,944

-

4,902,675,296

490,063,232

-

120,000,000

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

23

-

23

สำ�รองทั่วไป

120,000,000

จ่ายเงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555		

297,190,000

-

-

-

-

297,190,000

12,000,000

-

-

-

-

12,000,000

288,244,740

-

-

20,796,437

-

267,448,303

3,602,653,271

397,877,655

-

(20,796,437)

(252,000,000)

3,477,572,053

973,520,210

245,055,270

-

-

-

728,464,940

5,293,608,221

642,932,925

-

-

(252,000,000)

4,902,675,296

									

-

การลงทุนในบริษัทย่อย		

232,649

91,148

(44,958)

-

-

186,459

186,459

52,502

3,000

5,293,840,870

643,024,073

(44,958)

-

(252,000,000)

4,902,861,755

4,902,861,755

490,115,734

3,000

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุมเพิ่มขึ้นจาก											

-

23

สำ�รองทั่วไป

-

23

120,000,000

จ่ายเงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554		

		
หมายเหตุ ทุนที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า		
กำ�ไรสะสม		
			 และชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว		
ยังไม่ได้จัดสรร
					 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย สำ�รองทั่วไป

							

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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120,000,000

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		

297,190,000

-

-

-

297,190,000

12,000,000

-

-

-

12,000,000

267,448,303

-

20,046,364

-

247,401,939

3,282,959,584

415,928,750

(20,046,364)

(240,000,000)

3,127,077,198

725,053,056

95,170,080

-

-

629,882,976

4,704,650,943

511,098,830

-

(240,000,000)

4,433,552,113

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ส่วนของเจ้าของ
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย

หน่วย : บาท

120,000,000

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

23

-

23

สำ�รองทั่วไป

120,000,000

จ่ายเงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555		

297,190,000

-

-

-

297,190,000

12,000,000

-

-

-

12,000,000

288,244,740

-

20,796,437

-

267,448,303

3,427,709,837

417,546,690

(20,796,437)

(252,000,000)

3,282,959,584

970,527,837

245,474,781

-

-

725,053,056

5,115,672,414

663,021,471

-

(252,000,000)

4,704,650,943

											

-

23

สำ�รองทั่วไป

-

23

120,000,000

จ่ายเงินปันผล

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 		

		
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า		
กำ�ไรสะสม		
			
และชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว		 ยังไม่ได้จัดสรร
					
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
สำ�รองทั่วไป		

							งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน					
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
510,055,336
529,958,630
501,580,570
512,393,912
รายการปรับปรุง :					
ค่าเสื่อมราคา		
72,072,145
69,812,076
49,945,016
49,179,522
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
4,744,677
4,993,386
4,479,942
4,753,921
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
531
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(2,841,482)
(6,622,223)
(1,650,425)
(3,942,343)
กำ�ไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
(71,637,385)
(33,351,338)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
1,460,586
78,507
1,460,586
78,507
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
(57,458,003)
(53,039,506)
(180,844,035) (206,516,470)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (โอนกลับ) (17,469,487)
(13,109,000)
(17,469,487)
(13,109,000)
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
(12,000,000)
11,000,000
(12,000,000)
11,000,000
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
50,508,105
60,714,739
42,508,978
56,996,793
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
20,474,396
13,389,615
21,353,434
14,397,976
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
47,670,899
47,307,844
32,898,269
33,300,694
ดอกเบี้ยรับ		
(71,538,487)
(65,455,125)
(67,060,627)
(62,165,431)
ดอกเบี้ยจ่าย		
470
111
302
111
					
545,679,155
527,392,200
375,202,523
363,016,854
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)					

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่ม) ลด					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(66,654,970)
(33,244,895)
(56,918,094)
(56,962,725)
สินค้าคงเหลือ
(127,781,687)
(245,033,017)
(149,033,749) (189,345,547)
ภาษีซื้อรอขอคืน
930,842
(4,070,847)
1,611,319
(3,562,698)
วัสดุสิ้นเปลือง
(706,608)
884,975
(526,546)
844,866
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
45,266
2,124,060
266,715
(2,640)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่ม (ลด)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
22,803,716
86,314,781
2,409,808
109,215,495
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
(20,231)
1,737,490
159,136
1,215,802
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(2,117,282)
(368,637)
(937,871)
(2,998,346)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(24,803,447)
(27,461,217)
(24,512,997)
(20,500,787)
		 เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
347,374,754
308,274,893
147,720,244
200,920,274
จ่ายดอกเบี้ย		
(470)
(111)
(302)
(111)
จ่ายภาษีเงินได้
(110,630,322)
(134,906,598)
(75,813,460) (105,746,731)
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
236,743,962
173,368,184
71,906,482
95,173,432

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
252,905,129
(98,873,721)
344,884,718 (169,276,221)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
		 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5,000,000
99,600,000
5,000,000
96,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(100,000,000)
(100,000,000)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
600,000
950,000
600,000
700,000
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
(250,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(9,997,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
57,069,936
189,762,343
57,069,936
189,762,343
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(266,985,224)
(187,470,307)
(266,985,223) (187,470,307)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ					
		 จนครบกำ�หนด
(260,000,000)
(70,000,000)
(260,000,000)
(70,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
926,827
1,013,000
926,827
1,013,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
(1,585,080)
(12,705,000)
(1,585,080)
(12,705,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
76,963,383
34,963,383
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
5,350,604
10,659,292
3,903,751
6,646,387
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(68,134,612)
(143,473,471)
(59,651,568)
(97,521,388)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(4,227,300)
เงินสดรับจากเงินปันผล
57,458,003
53,039,506
180,844,035
206,516,470
ดอกเบี้ยรับ		
69,628,006
62,416,846
64,883,322
59,632,376
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
(877,374)
(2,477,392)
(785,715)
(2,522,748)
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(148,643,785)
(120,845,521)
69,105,003
(58,486,005)
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(252,000,000)
(240,000,000)
(252,000,000) (240,000,000)
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม
(44,958)
(54,116)
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย
3,000
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(252,044,958)
(240,051,116)
(252,000,000) (240,000,000)
							
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ					
รายการเทียบเท่าเงินสด
(1,267,086)
(386,007)
(1,267,086)
(386,007)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
(165,211,867)
(187,914,460)
(112,255,601) (203,698,580)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
339,969,357
527,883,817
267,961,702
471,660,282
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
174,757,490
339,969,357
155,706,101
267,961,702
							
ข้อมูลเพิ่มเติม						

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					

เงินสด		
565,902
814,915
454,211
728,991
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
39,191,588
40,154,442
20,251,890
22,232,711
ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำ�หนด					
		 ไม่เกิน 3 เดือน
135,000,000
299,000,000
135,000,000
245,000,000
					
174,757,490
339,969,357
155,706,101
267,961,702
							
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด					
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่งติดตั้ง					
		 และอุปกรณ์สำ�นักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(1,303,611)
(1,286,024)
(1,267,980)
735,175
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า					
		 ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
245,055,270
96,124,944
245,474,781
95,170,080
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
		 ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์
		 พนักงานเพิ่มขึ้น
(19,200,733)
(14,286,158)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. การดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือชุดชั้นใน
สตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
					

930/1 ซอยประดู่1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด
					

173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำ�บลบึง อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
					

121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลนนทรี
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
					

99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลป่าสัก
อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน 51000

บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
(จัดตั้งบริษัทในเดือนมกราคม 2554)
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
					

930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลนนทรี
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมี
อยู่หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำ�เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำ�เสนองบการเงิน”
ซึ่งมีผลบัง คับใช้สำ�หรับงบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2554 เป็ น ต้ นไป และตามข้ อ บั ง คั บ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำ�หนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
2.2 บริษัทจัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
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2.3 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ อ อกประกาศที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง ยั งไม่ มี ผ ลบั ง คั บใช้ ใ นงวดปั จ จุ บั น
ดังต่อไปนี้
		
1) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
			 วันที่ 1 มกราคม 2556
			 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 12
			 ฉบับที่ 20
				
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำ�เนินงาน
			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 10
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ
				
กิจกรรมดำ�เนินงาน
			 ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
			 ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
		
2) การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
			 มกราคม 2557
			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			 ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยจะนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั มาเริม่ ถือปฏิบตั กิ บั งบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรื่องภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน โดยจะมีผลกระทบทำ�ให้หนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีและกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 84.29 ล้านบาท และ 110.41 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(บริษัท: 109.25 ล้านบาท และ 84.86 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) และทำ�ให้กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
เผื่อขาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ในงบการเงินรวมลดลงจำ�นวน 194.70 ล้านบาท (บริษัท: 194.11 ล้านบาท) ดังนั้นบริษัทจะต้อง
จัดทำ�งบการเงินด้วยวิธีปรับย้อนหลังสำ�หรับมาตรฐานการบัญชีนี้เมื่อเริ่มถือปฏิบัติ
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2.4 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและ
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำ�คัญระหว่างกัน
		
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50
ของทุนที่ออก หรือที่บริษัทไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) สามารถควบคุมการกำ�หนดนโยบายการเงินและการดำ�เนินงานของกิจการได้
		

บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่

			
			
			
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ
ถือหุ้นร้อยละ

บริษัทย่อย			
บริษัทย่อยทางตรง			
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
99.94
99.94
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
99.99
99.99
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
99.99
99.99
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
99.97
99.97
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด)			
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
99.93
99.93

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยใน
นโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกำ�หนดภายในสามเดือนทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		
รายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กับลูกค้าซึ่งตามปกติ จะเกิดขึ้นทันทีที่ได้ส่งสินค้าไป
ให้ลูกค้าตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้านั้น
		
ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับจ้างขนส่งสินค้า ซึ่งทำ�หน้าที่
เป็นตัวแทนจากผู้ซื้อ
		

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

		

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

		

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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3.3
		

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกำ�หนดขึ้นโดยประมาณจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัย
ประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย
3.4 สินค้าคงเหลือ
		
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัท
และบริษัทย่อยคำ�นวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
		
ต้นทุนของสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ� คำ�นวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
สินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้
3.5 เงินลงทุน
		
หลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของ
สมาคมตราสารหนี้ไทย
		

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำ�หนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย

		

หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

		
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำ�ไรขาดทุน
		

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำ�หน่ายคำ�นวณตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

3.6
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อให้เช่าคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เท่ากับ 20 ปี

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		
ทีด่ นิ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเสือ่ มราคาคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			
			
			
			
			
			
			
		

ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
อุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ

20 5
5
3
5

-

20
25
5
10
10
5
7

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำ�ปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี
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3.8
		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา
หรืออายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			
			
			

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

3 - 10 ปี
10 ปี
ตามอายุสัญญา

3.9 สิทธิการเช่า
		
สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท กำ�หนด
ตัดบัญชีตามอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
3.10 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
		
บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เมื่อบริษัทรับหรือจ่ายชำ�ระหนี้บริษัทจะบันทึกกำ�ไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดกำ�ไรขาดทุนนั้น บริษัท
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอัตรา
อ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรู้กำ�ไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
3.11 สำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
		
บริษัทได้มีการตั้งสำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสินค้า ในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้
ในกำ�หนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณการจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้สำ�รองเผื่อการลดลงของมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับของสินค้าดังกล่าวด้วย
3.12 ผลประโยชน์พนักงาน
		
3.12.1 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
			
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำ�หนดไว้ สินทรัพย์
ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
		
3.12.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
			
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำ�นวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว
จากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำ�นวณ
บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัย
อื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
3.13 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
		
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
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3.14 ภาษีเงินได้
		
ภาษีเงินได้ค�ำ นวณจากเงินได้ทางภาษีและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามจำ�นวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้สำ�หรับปี
3.15 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกและ
ชำ�ระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อนำ�มาคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด
3.16 ประมาณการทางบัญชี
		
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำ�หนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนี้สินและ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี
ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไป
จากประมาณการนั้น

4. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ดังนี้

					

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

					
					

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2554

เงินฝากประจำ�		
370,000,000
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน
213,081,861
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
343,994,366
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี
256,075,354
					
1,183,151,581

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

31 ธันวาคม
2555
2554
298,000,000
69,046,242
343,994,366
256,075,354
967,115,962

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้

485,000,000
456,202,927
160,000,000
1,101,202,927

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2555		

หลักทรัพย์เผื่อขาย			
ตราสารทุน					
- หน่วยลงทุน
212,741,518
340,343
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
220,314,878
8,104
(603,575)
- หุ้นกู้		
124,348,499
22,522
(96,062)
					
344,663,377
30,626
(699,637)

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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213,081,861
219,719,407
124,274,959
343,994,366
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2554			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน					
- หน่วยลงทุน
67,770,601
338,856
68,109,457
ตราสารหนี้					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
308,184,807
113
(256,070)
307,928,850
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
10,024,402
(49,856)
9,974,546
- หุ้นกู้		
138,784,950
(485,419)
138,299,531
					
456,994,159
113
(791,345)
456,202,927
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2555			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2555

หลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุน					
- หน่วยลงทุน
69,000,000
46,242
69,046,242
ตราสารหนี้						
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
220,314,878
8,104
(603,575)
219,719,407
- หุ้นกู้		
124,348,499
22,522
(96,062)
124,274,959
					
344,663,377
30,626
(699,637)
343,994,366
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2554			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารหนี						
้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
308,184,807
113
(256,070)
307,928,850
- พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์
10,024,402
(49,856)
9,974,546
- หุ้นกู้		
138,784,950
(485,419)
138,299,531
					
456,994,159
113
(791,345)
456,202,927
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		 รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2555			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2555

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
77,500,000
477,355
77,977,355
ตั๋วแลกเงิน		
178,575,354
178,575,354
					
256,075,354
477,355
256,552,709
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2554			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
160,000,000
442,560
(40,306)
160,402,254
					
160,000,000
442,560
(40,306)
160,402,254

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

					
					
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
		 รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย		
รายได้ค้างรับ		
ดอกเบี้ยค้างรับ		
		 รวมลูกหนี้อื่น
					

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2555
2554
581,745,289
30,705,697
612,450,986
1,078,892
3,606,218
1,176,814
5,266,532
356,087
12,606,589
24,091,132
636,542,118

530,507,502
19,829,591
550,337,093
2,346,561
1,902,237
1,223,302
1,298,712
172,654
10,696,108
17,639,574
567,976,667

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
681,359,412
26,586,874
707,946,286
1,078,892
3,505,914
815,852
5,265,932
864,226
12,131,805
23,662,621
731,608,907

642,060,257
13,329,289
655,389,546
2,346,561
1,902,237
741,320
1,298,712
880,632
9,954,500
17,123,962
672,513,508
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้
					
					

งบการเงินรวม
2555
2554

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
553,295,410
528,891,791
642,967,338
611,201,994
เกินกำ�หนดชำ�ระ						
ภายใน 3 เดือน
48,960,455
13,262,739
54,550,695
36,157,622
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
5,774,232
3,829,870
5,906,056
3,677,237
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
4,420,889
4,038,568
4,522,197
4,038,568
12 เดือนขึ้นไป
177,631
491,756
177,631
491,756
รวมลูกหนี้การค้า		
612,628,617
550,514,724
708,123,917
655,567,177
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(177,631)
(177,631)
(177,631)
(177,631)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
612,450,986
550,337,093
707,946,286
655,389,546

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

					
					
					
					

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
รับชำ�ระ
ณ วันที่			
31 ธันวาคม			
2554			

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

งบการเงินรวม						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
9,000,000
(5,000,000)
4,000,000
- บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
90,000,000
90,000,000
				
รวม
99,000,000
(5,000,000)
94,000,000
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
9,000,000
(5,000,000)
4,000,000
- บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
90,000,000
90,000,000
				
รวม
99,000,000
(5,000,000)
94,000,000
บริษทั มีความสัมพันธ์กบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าวโดยมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทกำ�หนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ
4.00 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.00 ถึง 4.50 ต่อปี) และสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยู่ระหว่างร้อยละ 4.50 ถึง 5.00
ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.50 ถึง 5.00 ต่อปี)

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินให้กู้ยืม
แก่บริษัทแห่งหนึ่งในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี
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8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

					
					
สินค้าสำ�เร็จรูป		
สินค้าระหว่างผลิต		
วัตถุดิบ			
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ		
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2555
2554
522,937,974
173,232,871
276,980,297
22,282,399
995,433,541
(737,650)
994,695,891

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
512,583,024
133,957,786
176,268,778
22,282,399
845,091,987
(737,650)
844,354,337

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีจำ�นวน 101.25 ล้านบาท และ 99.87 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2554 : 84.14 ล้านบาท และ 69.14 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จำ�นวน 3,074.83 ล้านบาท และ 3,654.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2554 : 2,727.77 ล้านบาท และ 3,310.94 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือจากการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำ�นวน 50.51 ล้านบาท และ 42.51 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2554: 60.71 ล้านบาท
และ 57.00 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน
ฝากประจำ�ประเภทมีกำ�หนดระยะเวลา 12 เดือน จำ�นวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัทได้นำ�ไปค้ำ�ประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 31)

10. เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
หลักทรัพย์เผื่อขาย							
หุ้นทุน					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
772,274,198
733,276,339
759,749,198
720,376,339
- บริษัทอื่น		
594,444,048
374,102,791
594,444,048
374,102,791
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(3,000,000)
(3,000,000)
					
594,444,048
371,102,791
594,444,048
371,102,791
ตราสารหนี้ 		
369,280,172
316,582,745
369,280,172
316,582,745
			 รวม		
1,735,998,418 1,420,961,875 1,723,473,418 1,408,061,875

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
2555 2554 2555 2554
พันบาท พันบาท

2555

2554

2555

2554

ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ราคายุติธรรม
ร้อยละ 			

งบการเงินรวม

2555 2554

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ
2555

2554

ราคาทุน
2555

2554

ราคายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หลักทรัพย์เผื่อขาย																		
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด ธุรกิจสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 108,000 108,000 18.15 18.15 64,615,035 64,615,035 197,948,385 190,108,845 18.15 18.15 64,615,035 64,615,035 197,948,385 190,108,845
(มหาชน)			
ถือหุ้นเกินกว่า 10%															
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดจำ�หน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 290,634 290,634 3.92 3.92 144,639,849 144,639,849 475,827,673 490,074,010 3.82 3.82 134,814,849 134,814,849 463,302,673 477,174,010
จำ�กัด (มหาชน)			
ถือหุ้นเกินกว่า 10%															
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 494,034 494,034 0.68 0.47 53,317,867 34,975,209 98,498,140
53,093,484 0.68 0.47 53,317,867 34,975,209 98,498,140 53,093,484
จำ�กัด (มหาชน)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย								 262,572,751 244,230,093 772,274,198 733,276,339			 252,747,751 234,405,093 759,749,198 720,376,339

				
				

		 ชื่อบริษัท
			

				

				

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หมายเหตุข้อ 28)

10.2 กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย

		
ประกอบด้วย

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

					
					
ยอดต้นปี 		
เพิ่มขึ้น 			
ยอดปลายปี		

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
728,464,940
245,055,270
973,520,210

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
725,053,056
245,474,781
970,527,837

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้

629,882,976
95,170,080
725,053,056
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
					
					
					
					

ราคาทุน/
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2555			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2555

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
262,572,751
509,701,447
772,274,198
- กิจการอื่น		
133,427,115
461,104,133
(87,200)
594,444,048
รวม
395,999,866
970,805,580
(87,200) 1,366,718,246
ตราสารหนี้					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
60,304,125
100,211
60,404,336
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		 สหกรณ์การเกษตร
14,000,000
53,419
14,053,419
- หุ้นกู้		
291,843,820
2,991,128
(12,531)
294,822,417
รวม
366,147,945
3,144,758
(12,531)
369,280,172
					
762,147,811
973,950,338
(99,731) 1,735,998,418
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ราคาทุน/
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2554			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
244,230,093
489,046,246
733,276,339
- กิจการอื่น		
133,427,115
241,820,731
(4,145,055)
371,102,791
รวม
377,657,208
730,866,977
(4,145,055) 1,104,379,130
ตราสารหนี้						
- หุ้นกู้		
317,385,380
630,020
(1,432,655)
316,582,745
รวม
317,385,380
630,020
(1,432,655)
316,582,745
					
695,042,588
731,496,997
(5,577,710) 1,420,961,875

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2555			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2555

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
252,747,751
507,001,447
759,749,198
- กิจการอื่น		
133,427,115
461,104,133
(87,200)
594,444,048
				
รวม
386,174,866
968,105,580
(87,200) 1,354,193,246
ตราสารหนี้						
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
60,304,125
100,211
60,404,336
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		 สหกรณ์การเกษตร
14,000,000
53,419
14,053,419
- หุ้นกู้		
291,843,820
2,991,128
(12,531)
294,822,417
				
รวม
366,147,945
3,144,758
(12,531)
369,280,172
					
752,322,811
971,250,338
(99,731) 1,723,473,418
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2554			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2554

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
234,405,093
485,971,246
720,376,339
- กิจการอื่น		
133,427,115
241,820,731
(4,145,055)
371,102,791
			
รวม
367,832,208
727,791,977
(4,145,055) 1,091,479,130
ตราสารหนี					
้
- หุ้นกู้		
317,385,380
630,020
(1,432,655)
316,582,745
				
รวม
317,385,380
630,020
(1,432,655)
316,582,745
					
685,217,588
728,421,997
(5,577,710) 1,408,061,875
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
					

หน่วย : บาท

							
		 ชื่อบริษัท		
ประเภทกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
					
					
					

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2554
2555
2554
2555
2554

บริษัทย่อย								
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
20,000,000 20,000,000
99.94
99.94
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
50,000,000 50,000,000
99.99
99.99
บริษัท วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
50,000,000 50,000,000
99.99
99.99
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
จำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 10,000,000 10,000,000
99.97
99.97
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย						

22,037,000
49,999,300
49,999,300
9,997,000
132,032,600

22,037,000
49,999,300
49,999,300
9,997,000
132,032,600

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

					
					

งบการเงินรวม
2555
2554

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

เงินลงทุนทั่วไป							
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
285,825,674
285,825,674
285,825,674
285,825,674
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(34,019,942)
(25,939,942)
(34,019,942)
(25,939,942)
					
251,805,732
259,885,732
251,805,732
259,885,732
- บริษัทอื่น		
105,412,136
127,426,544
102,142,136
124,156,544
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(5,515,500)
(28,064,987)
(5,515,500)
(28,064,987)
					
99,896,636
99,361,557
96,626,636
96,091,557
				
รวม
351,702,368
359,247,289
348,432,368
355,977,289
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
350,000,000
167,500,000
350,000,000
167,500,000
					
350,000,000
167,500,000
350,000,000
167,500,000
					
701,702,368
526,747,289
698,432,368
523,477,289

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

95

96

รายงานประจำ�ปี 2555

ธุรกิจขายตรง

ผลิตผ้าขนหนู

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัท ราชาอูชิโน จำ�กัด

ตัวแทนขาย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล

ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

บริษัท บริษัท โดม คอมโพสิต

จำ�หน่ายเส้นด้าย

นำ�เข้าและจำ�หน่ายเมล็ดกาแฟ ใบชา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัท ไดโอส (ไทยแลนด์) จำ�กัด

30,000

20,000

40,000

81,000

30,000

20,000

160,000

324,000

2,500

20,000

40,000

81,000

30,000

20,000

160,000

324,000

30,000

20,000

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

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

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

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

415,812

725,000

1,810,000

15,000,000

54,653,163

15,393,680

400,000

530,000

4,000,000

3,000,000

6,508,176

570,000

150,000

-

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

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

725,000

1,810,000

15,000,000

54,653,163

15,393,680

400,000

530,000

4,000,000

3,000,000

6,508,176

570,000

150,000

-

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

415,812

2555

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*

-

-

875,000

827,916

1,700,000

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

557,330

-

1,000,000

906,000

1,074,000

197,460

1,720,000

1,819,671

1,980,000

1,780,000

-

2555

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

875,000

827,916

1,700,000

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

557,330

-

1,000,000

906,000

1,074,000

197,460

1,720,000

1,819,671

1,980,000

1,780,000

-

2555

-

-		

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		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ

หน่วย : บาท

14,786,844 14,737,377 14,786,844

-

-

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

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ

รวมเงินลงทุนทั่วไป							251,805,732 259,885,732 251,805,732 259,885,732 14,737,377

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ปั่นด้ายและทอผ้า

บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ผลิตและส่งออกถุงเท้า

ผลิตจักรเย็บผ้า

บริษัท ซันร้อยแปด จำ�กัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด

ค้าปลีก

บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำ�กัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด

สถาบันการศึกษา

สถาบันสอนการออกแบบ

บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด

(ประเทศไทย) จำ�กัด

โบว์ลิ่ง

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จำ�กัด

โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผลิตเสื้อหนังสัตว์

บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำ�กัด

บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิ่ง จำ�กัด

2,500
20,000

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%

บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดจำ�หน่ายสินค้ามอร์แกน

ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์

ผลิตแถบตรา

บริษัท ไทยแน็กซิส จำ�กัด

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำ�กัด

ผลิตยางยืด

บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำ�กัด

ผลิตเสื้อผ้า

ธุรกิจฟอกย้อม

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด

ผลิตเสื้อผ้า

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำ�กัด

สิ่งทอ

บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด

บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด

วิจัยสิ่งทอ

บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำ�กัด

เงินลงทุนทั่วไป

2554

2555

				
				

2555
2554 2555 2554
พันบาท พันบาท

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*

ชื่อบริษัท		
ประเภทกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
								
ร้อยละ

			

13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (หมายเหตุข้อ 28)

12.2 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

		

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

					
					

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน					
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
2,198,264
347,385
1,319,226
(660,976)
- เงินลงทุนทั่วไป
(22,672,660)
(13,737,000)
(22,672,660)
(13,737,000)
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
(20,474,396)
(13,389,615)
(21,353,434)
(14,397,976)

12.3 ระยะเวลาที่จะครบกำ�หนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ระยะเวลาที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดมีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

					
					
1 ปี - 5 ปี		
เกิน 5 ปี			
รวม					

งบการเงินรวม
2555
2554
260,000,000
90,000,000
350,000,000

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
260,000,000
90,000,000
350,000,000

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

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2555			

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2555

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
350,000,000
3,703,540
(91,554)
353,611,986
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
2554			

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด						
หุ้นกู้			
167,500,000
1,613,890

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

(315,436)

มูลค่ายุตธิ รรม
31 ธันวาคม
2555

168,798,454
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2554				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ราคาทุน							
ที่ดิน				
30,837,512
650,050
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
101,007,980
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
131,845,492
650,050

31,487,562
101,007,980
132,495,542

ค่าเสื่อมราคาสะสม						
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(47,479,094)
(4,705,681)
(52,184,775)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(47,479,094)
(4,705,681)
(52,184,775)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
84,366,398
(4,705,681)
650,050
80,310,767
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2553				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน
ที่ดิน				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

30,837,512
101,007,980
131,845,492

-

-

(276,401)
(276,401)

ค่าเสื่อมราคาสะสม						
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(42,895,603)
(4,773,827)
190,336
(47,479,094)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(42,895,603)
(4,773,827)
190,336
(47,479,094)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
89,226,290
(4,773,827)
(86,065)
84,366,398
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2555							
4,705,681
2554					
		
4,773,827
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2554				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ราคาทุน							
ที่ดิน				
32,891,823
32,891,823
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
121,522,980
4,344,200
125,867,180
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
154,414,803
4,344,200
158,759,003
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(67,994,092)
(4,878,499)
(72,872,591)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(67,994,092)
(4,878,499)
(72,872,591)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4,227,300
(4,227,300)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
90,648,011
(4,878,499)
116,900
85,886,412
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2553				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน							
ที่ดิน				
32,891,823
32,891,823
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
123,349,381
(1,826,401)
121,522,980
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
156,241,204
(1,826,401)
154,414,803
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(64,237,265)
(5,497,162)
1,740,335
(67,994,092)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(64,237,265)
(5,497,162)
1,740,335
(67,994,092)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4,227,300
4,227,300
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
92,003,939
(1,269,862)
(86,066)
90,648,011
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2555							
4,878,499
2554						
5,497,162
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังนี้
					

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

					
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม
									

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555					
ที่ดิน			
31,487,562
109,216,800
32,891,823
184,228,000
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
48,823,205
114,939,400
52,994,589
138,552,600
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554							
ที่ดิน			
30,837,512
109,216,800
32,891,823
184,228,000
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
53,528,886
114,939,400
57,756,188
138,552,600

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
(Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รายการที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
									
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
									

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
7,994,600
7,876,200
11,997,800
12,469,600
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรงที่เกิดจาก					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้
เกิดรายได้ค่าเช่าสำ�หรับปี
5,099,836
4,998,612
5,844,865
5,947,567

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

หน่วย : บาท
									
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2554				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

									
ราคาทุน								
ที่ดิน				
438,827,574
(650,050)
438,177,524
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
3,736,581
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
373,158,939
5,167,498
378,326,437
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
461,902,507
9,157,460 (2,294,518) 21,035,662
489,801,111
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
910,738,685
11,606,538 (17,199,143) 33,942,569
939,088,649
ยานพาหนะ		
49,115,784
1,592,197 (5,732,445)
3,621,292
48,596,828
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,237,480,070
22,356,195 (25,226,106) 63,116,971 2,297,727,130
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,064,471)
(78,335)
(1,142,806)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(256,140,759) (13,723,287)
(269,864,046)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
(392,323,119) (24,797,146)
2,294,489
(414,825,776)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(842,863,120) (24,925,666) 16,832,439
(850,956,347)
ยานพาหนะ		
(35,680,344)
(3,842,030)
4,239,950
(35,282,424)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,528,071,813) (67,366,464) 23,366,878
(1,572,071,399)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
32,606,707
44,474,806
(649,894) (63,617,521)
12,814,098
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
742,014,964
(535,463) (2,509,122)
(500,550)
738,469,829
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หน่วย : บาท
									
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2553				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

									
ราคาทุน
ที่ดิน				
398,457,211
40,370,363
438,827,574
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
3,687,081
49,500
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
350,487,538
22,671,401
373,158,939
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
441,630,678
7,686,678 (8,847,495) 21,432,646
461,902,507
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
903,907,287
15,691,995 (34,922,115) 26,061,518
910,738,685
ยานพาหนะ		
53,286,028
4,927,569 (9,097,813)
49,115,784
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,151,455,823
68,726,105 (52,867,423) 70,165,565 2,237,480,070
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(986,752)
(77,719)
(1,064,471)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(241,078,714) (14,871,709)
(190,336) (256,140,759)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
(377,372,823) (22,232,714)
7,282,418
(392,323,119)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(853,149,747) (23,651,976) 33,938,603
(842,863,120)
ยานพาหนะ		
(39,373,425)
(4,204,131)
7,897,212
(35,680,344)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,511,961,461) (65,038,249) 49,118,233
(190,336) (1,528,071,813)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
29,322,939
73,461,342
(288,410) (69,889,164)
32,606,707
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
668,817,301
77,149,198 (4,037,600)
86,065
742,014,964
									
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2555							
67,366,464
2554							
65,038,249

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2554				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

									
ราคาทุน							
ที่ดิน				
400,323,268
400,323,268
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
2,237,838
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
191,748,117
823,298
192,571,415
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
310,679,652
7,441,962 (2,124,818) 17,029,831
333,026,627
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
544,308,486
10,582,804 (8,949,336) 28,443,232
574,385,186
ยานพาหนะ		
37,959,055
6,000 (4,492,445)
1,827,103
35,299,713
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,487,256,416
18,030,766 (15,566,599) 48,123,464 1,537,844,047
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,062,611)
(75,859)
(1,138,470)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(122,038,602)
(5,718,438)
(127,757,040)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
(263,654,029) (18,274,505)
2,124,800
(279,803,734)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(497,308,744) (18,218,787)
8,602,613
(506,924,918)
ยานพาหนะ		
(26,810,811)
(2,778,928)
3,235,753
(26,353,986)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(910,874,797) (45,066,517) 13,963,166
(941,978,148)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
20,458,905
40,352,821
(649,894) (48,090,863)
12,070,969
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
596,840,524
13,317,070 (2,253,327)
32,601
607,936,868
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หน่วย : บาท
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2553				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

									
ราคาทุน
ที่ดิน				
359,952,905
40,370,363
400,323,268
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
2,237,838
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
182,556,716
9,191,401
191,748,117
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
305,548,420
6,522,403 (6,310,669)
4,919,498
310,679,652
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
536,274,559
13,524,066 (18,979,674) 13,489,535
544,308,486
ยานพาหนะ		
39,840,537
4,487,354 (6,368,836)
37,959,055
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,426,410,975
64,904,186 (31,659,179) 27,600,434 1,487,256,416
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(986,752)
(75,859)
(1,062,611)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(113,411,682)
(6,886,585)
(1,740,335) (122,038,602)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
(250,662,860) (17,852,151)
4,860,982
(263,654,029)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(499,225,888) (16,080,187) 17,997,331
(497,308,744)
ยานพาหนะ		
(30,136,518)
(2,787,578)
6,113,285
(26,810,811)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(894,423,700) (43,682,360) 28,971,598 (1,740,335) (910,874,797)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
12,897,024
33,352,377
(16,463) (25,774,033)
20,458,905
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
544,884,299
54,574,203 (2,704,044)
86,066
596,840,524
									
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2555							
45,066,517
2554							
43,682,360
ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัท
และบริษัทย่อยมีจ�ำ นวนประมาณ 1,294.47 ล้านบาท และ 1,218.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (บริษัท: 810.02 ล้านบาท และ 769.88
ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
									
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2554				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

										
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
37,429,188
3,237,734
40,666,922
อื่นๆ				
4,388,406
12,500
97,551
4,498,457
รวม			
41,817,594
3,250,234
97,551
45,165,379
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(25,790,914)
(3,240,641)
(29,031,555)
อื่นๆ				
(2,860,388)
(294,312)
(3,154,700)
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(28,651,302)
(3,534,953)
(32,186,255)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,429,843
330,981
(247,051)
2,513,773
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
15,596,135				
15,492,897
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
3,783,663				
3,534,953
หน่วย : บาท
									
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2553				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

								
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
33,721,417
3,707,771
37,429,188
อื่นๆ				
4,355,620
17,450
15,336
4,388,406
รวม			
38,077,037
3,725,221
15,336
41,817,594
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(22,357,463)
(3,433,451)
(25,790,914)
อื่นๆ				
(2,510,176)
(350,212)
(2,860,388)
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(24,867,639)
(3,783,663)
(28,651,302)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,162,752
282,427
(15,336)
2,429,843
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
15,372,150				
15,596,135
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
4,276,976				
3,783,663
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หน่วย : บาท
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2554				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

97,551
97,551

38,190,492
4,498,457
42,688,949

								
ราคาทุน							
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
35,055,258
3,135,234
อื่นๆ				
4,388,406
12,500
รวม			
39,443,664
3,147,734
-

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(24,343,643)
(2,975,906)
อื่นๆ				
(2,860,387)
(294,312)
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(27,204,030)
(3,270,218)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,429,843
330,981
(247,051)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
14,669,477				
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
3,544,198				

(27,319,549)
(3,154,699)
(30,474,248)
2,513,773
14,728,474
3,270,218

หน่วย : บาท
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2553				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

15,336
15,336

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

								
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
31,577,385
3,477,873
อื่นๆ				
4,355,620
17,450
รวม			
35,933,005
3,495,323
-

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม									
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(21,149,657)
(3,193,986)
อื่นๆ				
(2,510,175)
(350,212)
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(23,659,832)
(3,544,198)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,162,753
282,426
(15,336)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
14,435,926				
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
4,002,298				

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

(24,343,643)
(2,860,387)
(27,204,030)
2,429,843
14,669,477
3,544,198
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16. สิทธิการเช่า - สุทธิ

สิทธิการเช่า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
									
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
					
ณ วันที่ 			
ณ วันที่
					
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
					
2554			
2555
									

สิทธิการเช่า								
ราคาทุน			
33,754,000
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(23,683,181)
(1,209,724)
สิทธิการเช่า - สุทธิ
10,070,819
(1,209,724)
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
1,209,723			

33,754,000
(24,892,905)
8,861,095
1,209,724

หน่วย : บาท
									
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือ
					
ณ วันที่ 			
ณ วันที่
					
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
					
2553			
2554
									

สิทธิการเช่า							
ราคาทุน			
33,754,000
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(22,473,458)
(1,209,723)
สิทธิการเช่า - สุทธิ
11,280,542
(1,209,723)
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
1,219,593			

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

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่
ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจำ�อื่น

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท
									
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
									
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1,013.90

1,116.90

867.90

970.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
เบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท
									
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
									
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
		 รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
โบนัสค้างจ่าย		
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
รายได้รับล่วงหน้า		
เงินประกันรับล่วงหน้า
		 รวมเจ้าหนี้อื่น
					

199,316,035
122,588,242
321,904,277
12,600
10,171,995
172,424,239
42,855,017
16,753,014
131,738
3,261,560
245,610,163
567,514,440

193,678,286
125,901,261
319,579,547
601,522
12,824,078
153,394,314
40,723,718
14,880,714
209,421
3,801,021
226,434,788
546,014,335

293,745,847
99,772,296
393,518,143
12,600
9,790,416
122,804,951
42,855,017
10,701,890
131,738
1,598,075
187,894,687
581,412,830

305,946,003
101,124,539
407,070,542
572,151
12,008,319
108,869,020
40,723,718
8,842,249
209,421
1,975,582
173,200,460
580,271,002

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการ
เกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
มีดังนี้

จำ�นวนที่บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท
									
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
									
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย		
					

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

32,406,752
15,264,147
47,670,899

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

21,917,863
10,980,406
32,898,269

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

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท
									
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
									
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
		 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
		 ประกันภัย		
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

403,548,076
32,406,752
15,264,147

383,701,449
32,802,683
14,505,161

295,172,194
21,917,863
10,980,406

282,372,287
22,796,445
10,504,249

19,203,185
(24,803,447)
445,618,713

(27,461,217)
403,548,076

14,286,158
(24,512,997)
317,843,624

(20,500,787)
295,172,194

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณประมาณการหนี้สินภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
									

อัตราคิดลด		
3.32% - 3.70% 3.72% - 4.23%
3.32%
3.72%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
1.90% - 5.00% 2.42% - 5.00% 1.90% - 5.00% 2.42% - 5.00%
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)						
- พนักงานรายเดือน
1% - 22%
1% - 22%
1% - 15%
1% - 14%
- พนักงานรายวัน
2% - 73%
1% - 78%
3% - 38%
3% - 50%
บริษัทมีการปรับปรุงหนี้สินโครงการตามประสบการณ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 จำ�นวน 10.59 ล้านบาท และ 11.37 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

21. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนสำ�รองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้นำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำ�รองตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำ�รองตามกฎหมายจะมีจำ�นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองนี้จะนำ�มาจัดสรร
เงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สำ�รองตามกฎหมายของบริษัทมีจำ�นวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว
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22. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
บริ ษั ท มิ ไ ด้ ใ ช้ อั ต ราส่ ว นทางการเงิ นใดๆ เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาระดั บ ทุ น หากแต่ จั ด การให้ มี ร ะดั บ ทุ น เพี ย งพอสำ � หรั บใช้ เ ป็ น เงิ น
ทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น

23. เงินปันผลและสำ�รอง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำ�รองดังนี้
				
ชื่อบริษัท			
				

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
โทรา 1010 จำ�กัด

ปี 2555

ปี 2554

วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำ�นวนเงินรวม สำ�รองตามกฎหมาย สำ�รองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำ�นวนเงินรวม สำ�รองทั่วไป
สามัญผู้ถือหุ้น (บาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

23
3
3
3
3
3

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

2.10
330.00
72.00
42.00
165.00
9.00

252.00
66.00
36.00
21.00
33.00
0.90

0.06

20.80
3.54
1.75
-

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
-

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2555 และ 2554 เป็นการจัดสรรกำ�ไรของปี 2554 และ 2553 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2555 และ
2554 ตามลำ�ดับ
บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรกำ�ไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสำ�รองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้
ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

24. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริ ษัท ย่ อยได้ จัดตั้ งกองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น โดยหั ก จากเงิ น เดื อ นของพนั ก งานส่ ว นหนึ่ ง และบริ ษั ท จ่ า ยสมทบ
อีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจำ�นวน 19.15
ล้านบาท และ 16.93 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (บริษัท: 12.60 ล้านบาท และ 11.27 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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25. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
									
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2555
2554
2555
2554
									
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

4,057,863,415
36,824,493
4,094,687,908

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

4,412,543,517
5,272,381
4,417,815,898

4,009,130,757
5,954,367
4,015,085,124

26. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

					
					
ดอกเบี้ยรับ		
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้อื่น			
					

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2555
2554
71,538,487
15,723,579
10,376,968
2,841,482
24,575,354
125,055,870

65,455,125
15,241,717
4,119,911
78,740,965
21,367,817
184,925,535

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
67,060,627
20,666,139
9,962,975
1,650,425
23,215,983
122,556,149

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

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

					
					
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ค่าสินค้าสำ�เร็จรูปที่ซื้อ
วัตถุดิบที่ใช้ไป		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิทธิ์		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
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งบการเงินรวม
2555
2554
(94,398,135)
144,547,544
1,718,590,824
1,387,837,755
76,816,822
50,508,105
43,403,182
53,966,191
71,647,002

(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

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(96,355,647)
1,502,432,396
1,394,320,909
916,046,337
54,424,958
42,508,978
43,403,182
34,983,051
65,284,578

(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
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28. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการดำ�เนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบส่วนใหญ่กับบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำ�หน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกัน
ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
									
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2555
2554
2555
2554
									

ลูกหนี้การค้า							
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
350
366
350
366
(มหาชน)		
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท วาโก้ อเมริกา
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
27
20
27
20
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
25
35
25
35
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
17
3
17
3
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
134
73
134
73
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
35
51
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
14
16
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
14
24
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
25
20
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
บริษัทย่อย
18
12
อื่นๆ					
29
34
22
22
รวมลูกหนี้การค้า		
582
531
681
642

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย : ล้านบาท
									
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2555
2554
2555
2554
								
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
94
99
94
(ดูหมายเหตุข้อ 7)					

99

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)		
772
733
760
720
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 12.1)		
252
260
252
260
เจ้าหนี้การค้า							
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
124
125
90
83
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
41
25
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9
6
6
5
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5
1
5
1
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5
8
5
8
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท มังกร.1 2 จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
31
23
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
11
3
11
3
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
57
78
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
31
32
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
22
28
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
29
33
อื่นๆ					
14
10
15
10
รวมเจ้าหนี้การค้า		
199
194
294
306
								
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย						
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
43
41
43
41

112

รายงานประจำ�ปี 2555

รายการค้าที่สำ�คัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
						
2555
2554
								

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

ขายวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป						
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
2,344
2,254
2,344
2,254
(มหาชน) 		
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท วาโก้ อเมริกา
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
322
326
322
326
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
847
693
847
693
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
49
12
48
12
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
231
153
231
153
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
143
183
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
77
52
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
70
73
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
97
90
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
บริษัทย่อย
59
20
อื่นๆ					
145
113
82
86
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป		
3,938
3,551
4,320
3,942
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป						
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
404
400
275
268
			 		
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
167
142
167
142
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
160
161
160
161
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
105
222
72
116
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
63
45
42
29
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท มังกร.1 2 จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
108
5
72
3
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
15
4
15
4
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
501
503
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
297
273
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
263
228
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
313
292
อื่นๆ					
130
50
123
43
รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป		
1,152
1,029
2,300
2,062

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วย : ล้านบาท
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
						
2555
2554
								

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

รายได้รับจ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ						
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6
5
6
5
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
14
13
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
6
7
อื่นๆ					
11
14
11
11
รวมรายได้รับจ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ		
31
32
23
23
ค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย						
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
18
23
18
23
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
37
13
อื่นๆ					
22
11
20
11
รวมค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย		
40
34
75
47
ค่าลิขสิทธิ			
์
บริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

43

41

43

41

ดอกเบี้ยรับ
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4
4
4
4
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
									
ค่าตอบแทนผู้บริหาร							
ผลประโยชน์ระยะสั้น			
70
66
64
61
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
2
3
1
1
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร		
72
69
65
62
บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสำ�เร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำ�ไรตามที่ได้ตกลงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำ�นวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 29)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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รายงานประจำ�ปี 2555

29. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทำ�สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา
โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

30. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
30.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
		
ความเสี่ ยงด้ า นการให้ สิน เชื่ อหมายถึ ง ความเสี่ ยงจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาเกิ ด จากการที่ ลู ก หนี้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกำ�หนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าของบริษัท
โดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกหนี้บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
		
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึก
ในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
30.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
		
ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
แก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสำ�คัญต่อบริษัท เนื่องจาก
เงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระสำ�คัญ
30.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบ
แก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
		
บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกำ�หนดอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำ�ระ จำ�นวนเงินของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายชำ�ระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		

มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555

				
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
				
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
						
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
- สัญญาขาย
- สัญญาขาย

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

USD 2,243,641
JPY 242,041,002

68,797,915
89,063,947

(331,848)
2,669,573
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554
				
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
				
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
						
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
- สัญญาขาย

USD 538,677

16,917,507

(260,737)

30.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด สำ�หรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิใช่
หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของ
สมาคมตราสารหนี้ไทย
		

เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจำ�นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทที่แตกต่างไปจากมูลค่า
ยุติธรรม มีดังนี้
หน่วย : บาท
			

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

					

ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

427,500,000
327,500,000

431,589,341
329,200,708

เงินลงทุนในหุ้นกู			
้
- 2555		
- 2554		

31. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

					
					

งบการเงินรวม
2555
2554

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำ�ประกันให้				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)
5.86
6.05
5.86
6.05
การให้ธนาคารค้ำ�ประกันแทนบริษัท
18.64
21.05
16.63
21.05
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32. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย จำ�แนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท
									
				
งบการเงินรวม		
				

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

2555
2554
2555
2554
2555
2554
									
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ
2,823.69
2,601.80
1,271.00
1,087.02
4,094.69
3,688.82
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
304.22
269.36
26.32
22.91
330.54
292.27
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัท
ที่ไม่ได้ปันส่วน					
(3.00)
(0.28)
เงินปันผลรับ						
57.46
53.04
รายได้อื่น							
125.05
184.93
ภาษีเงินได้						
(92.88)
(135.97)
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของ							
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม					
(0.09)
(0.05)
กำ�ไรสุทธิ							
417.08
393.94
หน่วย : ล้านบาท
									
				
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
				

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

2555
2554
2555
2554
2555
2554
									
รายได้จากการขายสินค้า							
และการให้บริการ
3,206.22
2,950.89
1,211.60
1,064.20
4,417.82
4,015.09
ผลได้ (เสีย) ตามส่วนงาน
160.34
128.58
41.72
33.86
202.06
162.44
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัท							
ที่ไม่ได้ปันส่วน					
(3.88)
(1.29)
เงินปันผลรับ						
180.84
206.52
รายได้อื่น							
122.56
144.73
ภาษีเงินได้						
(69.75)
(96.47)
กำ�ไรสุทธิ							
431.83
415.93
อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ร่วมกัน
ในการผลิตสินค้าดังกล่าว

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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33. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

รายการ			
					
					

ชื่อบริษัท
เอสอาร์.ดับบลิว.
การ์เมนท์

วาโก้ลำ�พูน

วาโก้กบินทร์บุรี

ภัทยากบินทร์บุรี

โครงการที่ 2				
- บัตรส่งเสริม เลขที่
2876(2)/2555
1075/2544
1074/2544
- วันที่ออกบัตร
14 ธ.ค. 2555
24 ม.ค. 2544
24 ม.ค. 2544
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
ยังไม่มีรายรับ
1 ก.ค. 2544-30 มิ.ย. 2552
1 มิ.ย. 2544-31 พ.ค. 2552
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
1 ก.ค. 2552-30 มิ.ย. 2557
1 มิ.ย. 2552-31 พ.ค. 2557
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
14 ธ.ค. 2555-14 มิ.ย. 2558 24 ม.ค. 2544-24 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2544-24 ม.ค. 2546
โครงการที่ 3				
- บัตรส่งเสริม เลขที่
2904(2)/2555
2877(2)/2555
- วันที่ออกบัตร
20 ธ.ค. 2555
14 ธ.ค. 2555
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
ยังไม่มีรายรับ
ยังไม่มีรายรับ
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%				
ของอัตราปกติ 5 ปี
ยังไม่มีรายรับ
ยังไม่มีรายรับ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
20 ธ.ค. 2555-20 มิ.ย. 2558
14 ธ.ค. 2555-14 มิ.ย. 2558
				

1649(1)/2544
11 ต.ค. 2544
1 ม.ค. 2546-31 ธ.ค. 2553
1 ม.ค. 2554-31 ธ.ค. 2558
24 ต.ค. 2544 - 11 ต.ค. 2547
2878(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
ยังไม่มีรายรับ
ยังไม่มีรายรับ
14 ธ.ค. 2555-14 มิ.ย. 2558

ทั้งนี้บริษัททั้งสามบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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การส่งเสริม

			

รวม

รับการส่งเสริม		

กิจการที่ไม่ได้
การส่งเสริม

กิจการที่ได้รับ

รับการส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้

รวม

หน่วย : บาท

รายได้									
รายได้จากการส่งออก
1,271,001,038
1,271,001,038
1,064,199,824
1,064,199,824
รายได้จากการขายในประเทศ
134,048
2,823,552,822
2,823,686,870
2,624,618,055
2,624,618,055
รวมรายได้จากการขาย
134,048
4,094,553,860
4,094,687,908
3,688,817,879
3,688,817,879
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
10,376,968
10,376,968
4,119,911
4,119,911
เงินปันผลรับ		
57,458,003
57,458,003
53,039,506
53,039,506
รายได้อื่น			
93,605
114,585,297
114,678,902
77,064
180,728,560
180,805,624
รวมรายได้		
227,653
4,276,974,128
4,277,201,781
77,064
3,926,705,856
3,926,782,920

กิจการที่ได้รับ

			

		 งบการเงินรวม		2555			2554

							

ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกำ�หนดวิธีการรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจำ�หน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม รายการดังกล่าว
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

34. การรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริม
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วัน

จ่ายชำ�ระ

เงื่อนไขการรับ/

ดอลลาร์สหรัฐ

เยน

ดอลลาร์ฮ่องกง

จำ�นวนเงิน

งบการเงินรวม
ยูโร

หยวน

บาท

ดอลลาร์สหรัฐ

เยน

ดอลลาร์ฮ่องกง

จำ�นวนเงิน
ยูโร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,615
721,816
13,240
25,491
506,554
2,615
721,816
13,240
เงินลงทุนชั่วคราว
1,500,000
5,856,450
1,500,000
ลูกหนี้การค้า
30 - 180 1,053,622
85,944,469
3,112,882
74,287,707
1,053,622
71,687,210
3,112,882
				
1,056,237
86,666,285
4,626,122
25,491
80,650,711
1,056,237
72,409,026
4,626,122
เจ้าหนี้การค้า
30
350,803
36,058,253
1,096
75
23,711,690
350,803
36,058,253
1,096
75
													
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
10,802
344,345
17,640
4,120
18,512
808,117
10,802
344,345
17,640
4,120
เงินลงทุนชั่วคราว
1,500,000
6,049,950
1,500,000
ลูกหนี้การค้า
30 - 180
719,131
101,816,429
4,155,572
80,297,053
719,131
81,644,126
4,155,572
				
729,933
102,160,774
5,673,212
4,120
18,512
87,155,120
729,933
81,988,471
5,673,212
4,120
เจ้าหนี้การค้า
30
268,538
29,665,718
10,194
21,203,798
268,538
29,665,718
10,194

รายการ

		

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้

506,554
5,856,450
69,263,671
75,626,675
23,711,690

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

18,512
18,512
-

บาท

25,491
25,491
-

หยวน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนำ�เงินรับชำ�ระหนี้ค่าขายสินค้า
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชำ�ระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

35. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ในรูปเงินตราต่างประเทศ

36. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ฉบับที่ 530 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 ดังนั้นในการคำ�นวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทจึงได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 23 และร้อยละ 30 ตามลำ�ดับ
งบกำ�ไรขาดทุนรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่ต้องจ่ายต่�ำ กว่าอัตราที่ก�ำ หนดตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทมีรายได้บางรายการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

37. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แสดงรายการในงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
			

บัญชี

					
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนเผื่อขาย
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

จำ�นวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
550,337,093
2,346,561
1,902,237
1,223,302
1,298,712
11,108,762
1,420,961,875
319,579,547
601,522
12,824,078
153,394,314
40,723,718
14,880,714
209,421
3,801,021
56,767,194

การจัดประเภทรายการเดิม

การจัดประเภทรายการใหม่

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
655,389,546
2,346,561
1,902,237
741,320
1,298,712
10,835,132
1,408,061,875
407,070,542
572,151
12,008,319
108,869,020
40,723,718
8,842,249
209,421
1,975,582
34,744,186

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
1. การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน ปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554
ภาพรวมของการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา

ในรอบปีทผี่ า่ นมา เศรษฐกิจโลกในปี 2555 ชะลอตัวอย่างมีนยั สำ�คัญ เนือ่ งจากประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และหนีส้ าธารณะ
ของกลุม่ ประเทศยูโรโซน ในขณะทีส่ หรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับปัญหาการว่างงาน และมีความเสีย่ งด้านการคลังทีก่ �ำ ลังก่อตัวมากขึน้ ประกอบ
กับเศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวลง เพราะรายจ่ายเพื่อการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติลดลง อีกทั้งความพยายามของทางการ
จีนในการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจในประเทศ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ที่พึ่งพิงการส่งออกรวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลการดำ�เนินงานที่ดี และเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา
ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่�ำ เสมอในอัตราที่สูงขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 39
โดยภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีอัตรา
การเติบโตของสินทรัพย์รวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มียอดขาย 4,094.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% กำ�ไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
5.88% และสินทรัพย์รวม 6,414.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.05% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.18% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.72%
ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่สำ�คัญได้ ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,094.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 405.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับปี 2554
ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,688.82 ล้านบาท โดยมียอดขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น 8.52% และยอดขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น
16.93% ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้ามีการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่น จึงมีคำ�สั่งซื้อเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขาย
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รายได้อื่น

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 125.06 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 71.54 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 15.72
ล้านบาท และกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.38 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 59.87 ล้านบาท หรือ 32.38% เนื่องจากในปี 2555
มีก�ำ ไรจากการขายทรัพย์สินลดลง 75.90 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 75.96% ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 75.07% เพิ่มขึ้น
0.89% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนในการขายต่างประเทศเทียบยอดขายรวมเพิ่มขึ้นจาก 29% เป็น 31% แต่อัตรา
กำ�ไรของการขายต่างประเทศต่ำ�กว่าการขายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 63.34 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 63.79 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายส่งออก
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 518.87 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 494.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.90 ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดเงินเดือนของพนักงาน

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 92.88 ล้านบาท ปี 2554 เท่ากับ 135.97 ล้านบาท ลดลง 43.09 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจาก
อัตราภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 23% ปีก่อนเท่ากับ 30%

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ในปี 2555 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 393.94 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.87% จำ�นวนเงิน 23.14 ล้านบาท
โดยมีกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 บาท อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม 9.75% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.18% และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ 6.72% ซึ่งกำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีคุณภาพของกำ�ไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน 236.74 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้น
จากการขายและสามารถเก็บชำ�ระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำ�หนดเวลา
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บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำ�เสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานและ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 39 นับจากปี 2517
จนถึงปัจจุบัน และในปี 2555 บริษัทฯ มีก�ำ ไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 บาท และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 บริษัทฯ
ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี
2555 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
เทียบกับกำ�ไรสุทธิ 69.05% และมีก�ำ หนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

เงินปันผลต่อหุ้น
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หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำ�หนด
				 ให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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2. ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,414.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 422.66 ล้านบาท หรือ 7.05% โดยมี
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 66.51 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 489.18 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการ
เทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.72% เงินลงทุนชั่วคราว 18.44% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9.92% สินค้าคงเหลือ 15.51% เงินลงทุนเผื่อขาย 27.06% เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10.94% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11.51% และ
อื่นๆ 3.90%

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,108.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 66.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่โอนย้ายไปลงทุนระยะยาว

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,305.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 489.18 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนเงินลงทุน
ระยะสั้นมาลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีก�ำ ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจำ�นวน 245.06 ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 174.76 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 339.97 ล้านบาท ลดลง
165.21 ล้านบาท เนื่องจากนำ�ไปลงทุนในรูปเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุมากกว่า 1 เดือน ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 1,183.15 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,224.42 ล้านบาท ลดลง 41.27 ล้าน
บาท เนื่องจากมีการโอนย้ายเงินลงทุนที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งสิ้น 636.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68.56 ล้านบาท เนื่องจาก
การขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้า 612.45 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 24.09 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยัง
ไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ 553.29 ล้านบาท คิดเป็น 90.34% ของลูกหนีร้ วม ลูกหนีท้ เ่ี กินกำ�หนดชำ�ระภายใน 3 เดือน จำ�นวน 48.96 ล้านบาท
คิดเป็น 7.99% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำ�ระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชำ�ระเงิน และลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 3 เดือนขึ้นไป
จำ�นวน 10.20 ล้านบาท คิดเป็น 1.67% ของลูกหนี้รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 95.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วนซึ่งรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 994.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77.28 ล้านบาท เนื่องจากมีการผลิตเพื่อ
รองรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่เพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 738.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ 63.82 บาท และเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 67.37 ล้านบาท
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หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,120.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.69 ล้านบาท หรือ 2.91% ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากบริษัทฯ มีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เพิ่มขึ้น 42.07 ล้านบาท และเจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในการเพิ่มการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,293.84 ล้านบาท ปีก่อน 4,902.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.98 ล้านบาท หรือ
7.97% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานในปี 2555 จำ�นวน 417.17 ล้านบาท กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น จำ�นวน 245.06 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2554 จำ�นวน 252 ล้านบาท
และมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจำ�นวนเงิน 19.20 ล้านบาท
เนื่องจากมีการคำ�นวณใหม่ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ� จำ�นวนพนักงาน เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อ
หุ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 44.12 บาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 40.86 บาท เพิ่มขึ้น 3.26 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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3. คุณภาพของสินทรัพย์
ด้านเงินลงทุนเผื่อขาย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายทั้งสิ้น 1,736 ล้านบาท ปีก่อน 1,420.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315.04 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำ�ไรที่
ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 245.06 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเกิดจากย้ายการลงทุนประเภทเงินฝากและ
ตราสารหนี้ เงินลงทุนชั่วคราวจากระยะสั้นมาเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ทำ�ให้
บริษทั ฯ มีก�ำ ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนทีอ่ ยูใ่ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ แสดงอยูใ่ นองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
จำ�นวน 973.52 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงิน
ลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำ�ธนาคาร

ด้านเงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นสามัญ และเงินลงทุนในหุ้นกู้ มีจำ�นวนรวมในปีนี้เท่ากับ 701.70
ล้านบาท ปีก่อน 526.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งโอนย้ายมาจากเงินลงทุนระยะสั้น

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์สำ�หรับเงินลงทุนในกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการทบทวนการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2555 มีการโอนกลับรายการด้อยค่า
เงินลงทุนจำ�นวนเงิน 14.47 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุน
ที่บริษัทฯ ลงทุนไป อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�อีกด้วย

ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วยค่า
เสือ่ มราคาสะสม สำ�หรับเครือ่ งจักรส่วนใหญ่เป็นเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษทั ฯ มีการซือ้ เครือ่ งจักรใหม่
มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบำ�รุงรักษาอยู่อย่างสม่�ำ เสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจำ�หน่ายออก
จากบัญชี

4. สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวนเงิน 174.76 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 339.97 ล้านบาท ลดลง
165.21 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในรูปเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จึงอยู่ในหมวดเงินลงทุนเผื่อขายและเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 236.74 ล้านบาท ปีก่อน 173.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.37 ล้านบาท
เกิดจากเงินสดรับจากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 39.10 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อน 24.28 ล้านบาท เนื่องจากอัตราภาษี
เงินได้ในปีนี้ลดลงจาก 30% เป็น 23%
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 148.64 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 68.13
ล้านบาทและการบริหารเงินสดของบริษัทฯ ในรูปเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และตราสารหนี้
บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 252.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 เท่ากับ 4.60 เท่า
ปี 2554 เท่ากับ 4.63 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2555 เท่ากับ 2.92 เท่า ปี 2554 เท่ากับ 3.09 เท่า โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรา
ที่ต่ำ�มาก โดยในปี 2555 เท่ากับ 0.21 และปี 2554 เท่ากับ 0.22 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำ�เนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกำ�ไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของ
บริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งจากงบการเงิน
ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,120.68 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,293.84 ล้านบาท
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5. อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำ�หรับปี 2555 2554 และ 2553
				

หน่วย

2555

2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Liquidity Ratio)				
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำ�ระหนี้
Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

4.60
2.92
0.35
7.04
51.14
5.72
62.94
9.70
37.11
76.96

4.63
3.09
0.27
6.89
52.25
6.13
58.73
9.30
38.71
72.27

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
(Profitability Ratio)				
1. อัตรากำ�ไรขั้นต้น
2. อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%

24.04
9.75
8.18

24.93
10.03
7.93

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)				
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์

%
เท่า

6.72
0.69

6.79
0.68

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)				
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2. อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
%

0.21
0.22
701,335.18 2,786,816.53
69.05 *
63.97

2553

4.73
3.23
0.49
6.79
53.02
5.81
61.96
9.54
37.74
77.25

22.69
10.01
7.26

6.54
0.65

0.12
4,913,626.96
67.33

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำ�หนด
				 ให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

%

1. Wacoal Corporation

40,331,250

33.61

2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

25,512,500

21.26

3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มหาชน)

9,084,750

7.57

4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

5,913,020

4.93

5. ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

4,679,400

3.90

6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำ�กัด

4,492,000

3.74

7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

3,907,800

3.26

8. บริษัท สรีราภรณ์ จำ�กัด

1,990,850

1.66

9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

1,703,800

1.42

10. บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน)

1,670,200

1.39

		 รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

99,285,570

82.74

120,000,000

100.00

		 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
		
นักลงทุนสัมพันธ์ : โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

การกระจายการถือหุ้นจำ�แนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
ประเภทผู้ถือหุ้น

จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

%

นิติบุคคล			
		

สัญชาติไทย		

40

60,772,320

50.65

		

สัญชาติต่างด้าว		

6

40,527,150

33.77

46

101,299,470

84.42

			

รวมนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา			
		

สัญชาติไทย		

1,010

18,664,010

15.55

สัญชาติต่างด้าว		

2

36,520

0.03

			

รวมบุคคลธรรมดา

1,012

18,700,530

15.58

			

รวมทั้งสิ้น

1,058

120,000,000

100.00
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การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
ชื่อบริษัท
		

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ
บริษัทอื่น
ถือหุ้นบริษัทอื่น ถือหุ้นบริษัทฯ

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

-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
		 1. บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
99.99
		 2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
99.99
		 3. บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
99.97
		 4. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด (SR.W.)
99.94
		 5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด (ถือหุ้นโดย SR.W. = 99.99%)
99.93

-

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

-

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
		 บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%		
		 1. Wacoal Corporation
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%

-

33.61

-

-

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
		 บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
-

-

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%
บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
		 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
		 2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
		 3. ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
		 4. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
		 5. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด
		 6. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

0.68
3.82
0.01
17.90
17.80
14.67

21.26
4.93
3.90
0.92
1.15
0.21

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำ�เสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสม ตามสัดส่วนของกำ�ไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

		

บมจ. ไทยวาโก้

2555*

2554

2553

2.40

2.10

2.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)

69.05

63.97

67.33

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

66.69

60.59

59.86

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ : *		ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 2.40 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 44
		
ซึง่ กำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556
บริษทั ย่อย บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผล จากเงินสดส่วนทีเ่ กินความจำ�เป็นในการดำ�เนินงานตามปกติ หรือส่วน
ที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		

2555

2554

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)		

1,705,000

1,650,000

บริษัทย่อย 5 บริษัท			

2,195,000

2,190,000

3,900,000

3,840,000

			

รวม		

				

ค่าบริการอื่น (Non audit fee)
ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

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

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัทฯ
ถือหุ้น

ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ

ถือหุ้น
บริษัทฯ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น
A
33.61
							
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

351,080.08
1,263,578.75
42,775.06

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
A
0.68
21.26
							
							

- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

90.95
1,200.00
8,583.02

3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
3.82
4.93
							
							
							
							
							
							
								
4. บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
B
17.80
1.15
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

5. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
B
17.90
0.92
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ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

2,343,551.54
1,986.00
537.17
257.82
1,376.28
1,007.79
576.00
105,106.09
12,956.54
230,695.54
229.54
1,033.95
2,640.00
5,440.00

รายงานประจำ�ปี 2555

หน่วย : พันบาท
รายชื่อบริษัท
		

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัทฯ
ถือหุ้น

ลักษณะรายการ
ที่ส�ำ คัญ

ถือหุ้น
บริษัทฯ

6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
B
14.67
0.21
							
							
							
							
							
							
							
								
7. บจก. ภัทยาลำ�พูน

B

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ขายสังหาริมทรัพย์
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย

59,436.60
48,619.16
1,221.65
17,798.86
3,978.00
322.20
480.00
1,390.08
21,392.11

8. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
B
18.72
							
							
							

-

9. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
18.00
		 คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)				

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

2,391.89
7,886.98

10. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
B
18.15
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

403,947.30
1,797.23

11. บจก. มังกร.1 2

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

107,975.31

B

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

1,692.45
445.37
241.80
115.20

12. บจก. แชมป์เอช
B
10.00
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

9,008.86
1,002.73

13. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

2,977.57

14. บจก. ไหมทอง

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

2,113.71

15. บจก. ไทยกุลแซ่
B
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของรับ

6,635.54
13,563.37

16. บมจ. เอส แอนด์ เจ
B
		 อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์				
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

6,309.44
131.48
589.80
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หน่วย : พันบาท
รายชื่อบริษัท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

		

สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัทฯ
ถือหุ้น

ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ

ถือหุ้น
บริษัทฯ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

17. บจก. โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย)
B
8.33
							

- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

42.00
3,628.80

18. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) B

1,034.58

19. บจก. ไทยแน็กซิส

B

7.14

-

- ค่าอบรมจ่าย

16.46

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

20. บจก. เอส.ที.จี.ซี.
B
13.00
							
								
							
							
-

ค่าที่ปรึกษาจ่าย
ค่าวิจัยและพัฒนาสินค้า
และวัตถุดิบจ่าย
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

14,239.68
4,700.00
200.00
33.60
57.60

21. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

63,025.54

22. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น

B

8.00

-

- ค่าอบรมจ่าย

2,697.49

23. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

5,644.13

24. บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ
B
- ค่ารักษาความปลอดภัยและ
								 ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย

3,569.27

25. บจก. เอราวัณสิ่งทอ

B

15.18

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

15,376.81

26. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ

B

-

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

28,477.27

ลักษณะความสัมพันธ์
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A

=

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

B

=

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%

รายงานประจำ�ปี 2555

นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจำ�หน่ายกำ�หนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่ายใน
กระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกำ�หนด
ราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงกำ�หนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำ�หน่าย โดยส่วนแบ่งจากการ
ค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำ�หนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายการ

นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน

- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค
			
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
			
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
- ค่าวิจัยและพัฒนา
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
- ค่ารักษาความปลอดภัย
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย
- ค่าอบรม

กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนสินค้าที่จัดส่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามอัตราทีป่ ระกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำ�นวณจากจำ�นวนหน่วย
หรือปริมาณที่ใช้จริง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำ�เล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
กำ�หนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำ�นวนอุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย : พันบาท

รายชื่อบริษัท		
ให้กู้ยืม			
		
คงเหลือ		
คงเหลือ
อัตรา
		
ณ 31 ธ.ค. 54
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ 31 ธ.ค. 55 ดอกเบี้ย
1. บจก. เอสเอสดีซี
		 (ไทเกอร์เท็กซ์)

ค้ำ�ประกัน
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 55

9,000.00

-

(5,000.00)

4,000.00

4.00%

-

2. บจก. เอราวัณสิ่งทอ

90,000.00

-

-

90,000.00

4.50%

-

3. บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล
		 คอมเมอร์เชียล
		 โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

-

-

-

-

-

5,856.45

99,000.00

-

(5,000.00)

			

รวม
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94,000.00		

5,856.45
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การให้กยู้ ม
ื เงิน บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ใ ห้ กู้ ยื ม เงิ น ระยะสั้ น แก่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555
มียอดคงค้างเป็นเงิน 94 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ�ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำ�หนด และภาษีธุรกิจเฉพาะ
		
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
การค้�ำ ประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้ำ�ประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดคงค้าง
รวมทั้งสิ้น 5.86 ล้านบาท ทั้งนีก้ ารค้ำ�ประกันดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำ�กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ำ�และปลายน้ำ�เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำ�รายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำ�สัญญาหรือทำ�ความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำ�หรับการกำ�หนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำ�เพื่อจำ�หน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา
89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติ
การทำ�ธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�
กับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำ�รายการระหว่างกันที่มีนัยสำ�คัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำ�เรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการ
ที่ดำ�เนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์
ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน”
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี)
			

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
การถือหุ้น*		

1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
64 ปริญญาตรี คณะ Education
- % - President and Representative Director :
		 กรรมการที่ปรึกษา		 วิชาเอก Industrial Education				 Wacoal Holdings Corp.
				 Ashiya University, Japan		
- Representative Director & Chairman :
									 Wacoal Corp.
							
- Director :
									 Shinyoung Wacoal Inc.
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
					 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
									 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
67 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.67% - ประธานกรรมการ :
		 ประธานกรรมการบริษัท		 วิชาเอก เครื่องกล				 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
		 ประธานกรรมการสรรหา		 Chiba University, Japan				 บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
		 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 						 บจก. ไทยแน็กซิส
		 และประธานกรรมการบริหาร		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003		
- กรรมการ :
			
- Director Certification Program (DCP) 68/2005				 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
								
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
				
			 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
6 แห่ง
			
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 28 แห่ง
3. นายยูโซะ อิเดะ
58 ปริญญาตรี คณะ Economics
- % - Director & Senior Corporate Officer :
		 รองประธานกรรมการบริษัท		 วิชาเอก Economics				 Wacoal Corp.
				 Kobe University of Commerce, Japan		
- Director :
							 Wacoal Holdings Corp.
							 Wacoal America, Inc.
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
					 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
			
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ 65 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
0.64% - ประธานกรรมการ :
		 รองประธานกรรมการบริษัท		 วิชาเอก บริหารธุรกิจ				 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
		 กรรมการสรรหา		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
		 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน							 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		 และรองประธานกรรมการบริหาร 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
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
					 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
			
						 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 20 แห่ง
5. นายบุญดี อำ�นวยสกุล
57 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.03% - กรรมการผู้จัดการ :
		 กรรมการบริษัท และ		 วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ				 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
		 กรรมการผู้จัดการ		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
									 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		
				 - DCP Refresher Course in Directors’ Legal
		 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
		 			 Liabilities (RE DCP) 1/2008
			 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
									 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี)
			

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
การถือหุ้น*		

6. นายอะกิฮิสะ นากาโน
53 ปริญญาตรี คณะ Jurisprudence
- % - กรรมการรองผู้จัดการ :
		 กรรมการบริษัท และ		 วิชาเอก Jurisprudence				 บจก. โทรา 1010
		 กรรมการรองผู้จัดการ		 Nanzan University, Japan		
- กรรมการ : 		
									 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
							 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
							 บจก. วาโก้ลำ�พูน
							 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
							 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
					 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
			
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
7. นายอำ�นวย บำ�รุงวงศ์ทอง 62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
0.44 % - ประธานกรรมการ :
กรรมการบริษัท		 โรงเรียนสยามธุรกิจ				 บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
		 กรรมการสรรหา และ					
- รองประธานกรรมการ :
กรรมการบริหาร		 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. วาโก้ลำ�พูน
					 Liabilities (RE DCP) 1/2008
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
						 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
			
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา 43 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
0.06% - กรรมการ :
		 กรรมการบริษัท 		 วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ				 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
				 วิชาโท คอมพิวเตอร์				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
				 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ				 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
									 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003			 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
				 - Director Certification Program (DCP) 68/2005
			 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
						
			 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 33 แห่ง
9. นายอิคูโอะ โอตานิ
59 ปริญญาตรี คณะ Economics
- % - Senior Managing Director :
กรรมการบริษัท		 วิชาเอก Economics				 Wacoal Holdings Corp.
				 Rikkyo University, Japan 		
- Director :
									 Wacoal Service Co., Ltd.
									 Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
						 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
			
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง
10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
54
		 กรรมการบริษัท		
				
			
			

ปริญญาตรี คณะ Fiber
- % - Director :
วิชาเอก Fiber Engineering				 Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
Kyoto Craft Fiber University, Japan				 Vietnam Wacoal Corp.

						 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
					 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
9 แห่ง
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี)
			

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
การถือหุ้น*		

11. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
53 ปริญญาโท คณะ School of Law
- % - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
		 กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก Securities Regulation				 บมจ. ธนูลักษณ์
		 กรรมการบริหารความเสี่ยง		 University of Georgia, USA		
- กรรมการตรวจสอบ :
									 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการอุทธรณ์ค�ำ สั่ง
				 - Director Accreditation Program (DAP) 52/2006			 ทางปกครอง :
				 - Director Certification Program (DCP) 77/2006				 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
				 - Audit Committee Program (ACP) 12/2006				 และตลาดหลักทรัพย์
				 - Understanding the Fundamental of Financial		
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
					 Statements (UFS) 1/2006 			 คณะนิติศาสตร์ :
				 - Finance for Non-Finance Director (FND) 28/2006			 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				 - Monitoring the System of Internal Control and		
- ผูอ้ �ำ นวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
					 Risk Management (MIR) 2/2008			 (กฎหมายสำ�หรับนักบริหาร) :
				 - Chartered Director Class (CDC) 5/2009				 คณะนิติศาสตร์
									 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
						 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
			
						 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
12. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
56 ปริญญาเอก
- % - กรรมการอิสระ และ
		 กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก การเงิน			 ประธานกรรมการตรวจสอบ :
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ		 University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
			 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
							
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
				 - Director Certification Program (DCP) 0/2000
			 บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
				 - Audit Committee Program (ACP) 29/2009		
- คณบดี :
									 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
									 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
									 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
									 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
13. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 60 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- % - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
		 กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก การบัญชี				 บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
		 กรรมการตรวจสอบ							 บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์		
- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำ�บัญชี :
				 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960					สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
							
- กรรมการภาษี :
				 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย				 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
				 - Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
				 - Qualified Internal Auditor (QIA)			 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
									 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
				 The Institute of Internal Auditors (IIA)				 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
				 - Certified Internal Auditor (CIA)
				
				
				
				
				
				
				

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี)
			
13. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต (ต่อ)		 					
				 				 				 				 				 				 					

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
การถือหุ้น*		

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

14. นางศรัณยา จินดาวณิค
49 ปริญญาโท
- % - ที่ปรึกษา :
		 กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก การเงิน				 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการตรวจสอบ		 Eastern Michigan University, USA				
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
		 		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
			
- Director Certification Program (DCP) 40/2004				 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
15. นายกฤช ฟอลเล็ต
63 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- % - กรรมการอิสระ และ
		 กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก บริหารธุรกิจ			 ประธานกรรมการตรวจสอบ :
		 ประธานกรรมการ		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				 บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
		 บริหารความเสี่ยง		
				 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
				 - Director Certification Program (DCP) 149/2011		
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
							
		 บมจ. ธนูลักษณ์
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
									 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5 แห่ง
			
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
16. นายมนัส องค์สรณะคม
59 ปริญญาตรี คณะบัญชี
0.14% - กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ :
		 กรรมการบริหารความเสี่ยง		 วิชาเอก การบัญชี				 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
		 กรรมการบริหาร และ		 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		
- กรรมการ :
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี							 บมจ. บางกอกไนล่อน
		 และการเงิน		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
				 - Director Certification Program (DCP) 27/2003				 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
							 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
							 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
									 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
									 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 25 แห่ง
17. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร 61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
0.05% - ประธานกรรมการ :
กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม				 บจก. รอยัล การ์เมนท์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ				 บจก. ซิลค์เพิร์ล
		 Children Wear		 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ		
- กรรมการผู้จัดการ :
									 บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003			
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
					 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
			
					 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
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การถือหุ้น*		

18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
58 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
- % - ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ :
		 กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก สื่อสารมวลชน				 บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน		 วิชาโท ประชาสัมพันธ์		
- กรรมการผู้จัดการ :
				 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				 บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
							
- กรรมการ :
				 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ				 บจก. เอส.ที.จี.ซี.
				 วิชาเอก การตลาด				 บจก. มังกร.1 2
				 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง		
- กรรมการบริหารและผู้อ�ำ นวยการฝ่าย :
							 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		
				 - Director Accreditation Program (DAP) 42/2005		 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
									 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
			
				 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
5 แห่ง
19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 60 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
0.04% - กรรมการ :
		 กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก รัฐศาสตร์				 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
		 ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยพัฒนา และ		 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง				 บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
นวัตกรรม
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003			 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
									 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
58 ปริญญาโท
0.12% - กรรมการผู้จัดการ :
		 กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก บริหารธุรกิจ				 บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์		
- กรรมการ :
		 Wienna		 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				 บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
									 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		 บจก. ภัทยาลำ�พูน
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
								 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
						 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
									 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
21. นางสาวการุณี สุหร่าย
57 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
0.004% - กรรมการ :
		 กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว				 บจก. รอยัล การ์เมนท์
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
		 และธุรการ				
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
			
- Board and CEO Assessment 2/2003				 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		
							 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
50 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - % - กรรมการ :
		 กรรมการบริหาร		 วิชาเอก การบัญชี				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				 บจก. รอยัลการ์เมนท์
		 และเลขานุการบริษัท							 บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
				 - Company Secretary Program (CSP) 9/2005			 จำ�นวนกิจการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
				 - Effective Minute Taking (EMT) 2/2006				 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
			
				 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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การถือหุ้นของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 55

ณ 31 ธ.ค. 54

เพิ่ม (ลด)

1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

กรรมการที่ปรึกษา

-

-

-

2. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

800,970

800,970

-

3. นายยูโซะ

อิเดะ

รองประธานกรรมการ

-

-

-

4. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

772,840

772,840

-

5. นายบุญดี

อำ�นวยสกุล

กรรมการบริษัท

30,230

30,050

180

6. นายอะกิฮิสะ

นากาโน

กรรมการบริษัท

-

-

-

7. นายอำ�นวย

บำ�รุงวงศ์ทอง

กรรมการบริษัท

523,860

523,860

-

8. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

77,000

77,000

-

9. นายอิคูโอะ

โอตานิ

กรรมการบริษัท

-

-

-

10. นายคิโยทากะ

ฮิโรชิมา

กรรมการบริษัท

-

-

-

11. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

กรรมการอิสระ

-

-

-

12. รศ.ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

กรรมการอิสระ

-

-

-

13. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ

-

-

-

14. นางศรัณยา

จินดาวณิค

กรรมการอิสระ

-

-

-

15. นายกฤช

ฟอลเล็ต

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		

2,635,710

2,635,530

180
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ข้อมูลทั่วไปและบุคคลอ้างอิง
ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) (WACOAL)

		
		
		
		
		
		
		

ประเภทธุรกิจ		
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน 		
ที่ตั้ง			

:
:
:
:
		
โทรศัพท์ 		
:
โทรสาร 		
:
เว็บไซต์ 		
:

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
0107537001455
120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0-2289-3100-9
0-2291-1788
http://www.wacoal.co.th

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		

หน่วยงาน		

		
เลขานุการบริษัท
		
นักลงทุนสัมพันธ์
		
ลูกค้าสัมพันธ์		
			
		
		
ธุรกิจชุดชั้นในสตรี
		
ธุรกิจชุดเด็ก
		
ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี
		
Wacoal Body Clinic (บริการสั่งตัดพิเศษ)
		
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
		
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์		

E-mail Address

0-2689-8324		
secretariat@wacoal.co.th
0-2289-3100-9 ต่อ 331		
invest@wacoal.co.th
0-2689-8515-6		
service@wacoal.co.th
1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ)		
0-2689-8705		
sompong@wacoal.co.th
0-2291-8373		
pojadech@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, 422
audit@wacoal.co.th

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

		
		
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800		 Call Center : 0-2229-2888
โทรสาร : 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

		
		
		
		

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ใบรับรอง
1. การจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิต

ISO 9001 : 2008

ISO/IEC 17025 : 2005

Wacoal Corp.

(Laboratory Accreditation)

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

ISO 14001 : 2004

Green Industry

Thailand Energy Awards

3. ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม

ฉลากเขียว

ASEAN Energy Awards

4. ความรับผิดชอบทางสังคม

CoolMode

CSR - DIW

Carbon Footprint
มอก.2346-2550
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www.wacoal.co.th

/wacoal.th

