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ข้อมูลสรุป 
 

  ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้ 
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ส่วนที่ 1  :  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1.    ข้อมูลท่ัวไป 

        บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  (WACOAL) 

 ประเภทธรุกิจ :     ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 

 เลขทะเบียนบริษัท :     0107537001455        
 

 ที่ตั้ง :     930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงบางโคล่   

                                        เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  10120    
  

 โทรศัพท์   :     0-2289-3100-9  
 

 โทรสาร  :     0-2291-1788 
 

 ทุนจดทะเบียน  :     120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
 

 เว็บไซต ์ :     http://www.wacoal.co.th 
 

 

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยงาน โทรศัพท์ E-mail Address 

  เลขานุการบริษัท   0-2689-8324 secretariat@wacoal.co.th 

  นักลงทุนสัมพันธ์   0-2289-3100-9 ตอ่ 331 invest@wacoal.co.th 

  ลูกค้าสัมพันธ์   0-2689-8515-6 
  1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ) 

service@wacoal.co.th 

  ส่วนทรัพยากรบุคคล  :  โทรศัพท์  0-2289-3100-9 ต่อ 210, 223   0-2289-3100-9 ต่อ 201, 202, 223 personnel@wacoal.co.th 

  ส านักงานตรวจสอบภายใน   0-2289-3100-9 ต่อ 207   audit@wacoal.co.th 

  ธุรกิจชุดชั้นในสตรี   0-2689-8705 sompong@wacoal.co.th 

  ธุรกิจชุดเด็ก   0-2291-8373 phairoj@wacoal.co.th 

  ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี   0-2289-3100-9 ต่อ 383 somporn@wacoal.co.th 

Wacoal Body Clinic (บริการส่ังตัดพิเศษ)   0-2689-8542 bodyclinic@wacoal.co.th 
 
 

 

http://www.wacoal.co.th/
mailto:secretariat@wacoal.co.th
mailto:invest@wacoal.co.th
mailto:sompong@wacoal.co.th
mailto:phairoj@wacoal.co.th
mailto:somporn@wacoal.co.th
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2.    บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษัท   ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์  (ประเทศไทย)   จ ากัด 
 62    อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย    กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์  :  0-2229-2800  . 
 โทรสาร   :  0-2654-5427 

 ผู้สอบบัญชี 
 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    3809 และ/หรือ  . 
 ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    3356 และ/หรือ 
 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    4301 
 บริษัท   ดีลอยท์  ทู้ช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญช ี จ ากัด 

อาคารรัจนาการ   ชั้น  25   
183    ถนนสาทรใต้     แขวงยานนาวา 
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร     10120 

 โทรศัพท์ :  0-2676-5700   
 โทรสาร  :  0-2676-5757  

3.    การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้ว 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ชือ่บริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

บริษัทย่อยทางตรง      
  1.   บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  
        99, 99/4   หมู่ที่ 5   ถ.เล่ียงเมือง    
        ต.ป่าสัก   อ.เมืองล าพูน   จ.ล าพูน   
       โทร. 0-5353-7652-3    
       โทรสาร 0-5358-4082 

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.99 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.99 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

     การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 199,870 99.94 

บริษัทย่อยทางอ้อม  (ถือหุ้นโดย 3. = 99.99%)      
4.  บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด 
     123-123/1   หมู่ที่ 5   ถ.สุวรรณศร 
     ต.นนทรี   อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี 
     โทร. 0-3720-5051- 4  
     โทรสาร 0-3720-5051  ต่อ 101 

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 199,860 
 

99.93 

บริษัทอื่นๆ      
1.  บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากัด 
     111  หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี  
     อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี  
     โทร. 0-3720-5038  โทรสาร 0 -3720 -5231 

ธุรกิจฟอกย้อม หุ้นสามัญ   32,400,000 6,065,570 18.72 

2.  บริษัท ซันไร้ซ ์การ์เมนท์ จ ากัด 
     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 อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  
     โคออร์ดิเนช่ัน (ฮ่องกง) จ ากัด 
     ห้อง 408  ชั้น 4  อาคารโฮปซีอินดัสเตรียล                      
     เลขที่ 26  ถ.ลามฮิง  เกาลูนเบย์  เกาลูน    
     ฮ่องกง 
     โทร. 001 852 2756 5622    
     โทรสาร 001 852 2753 8631 

ผู้จัดจ าหน่าย 
สินค้าอุปโภค 

หุ้นสามัญ 20,000 3,600 18.00 

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

ธุรกิจขายตรง หุ้นสามัญ 100,000 17,900 17.90 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ผลิต 
ส่วนประกอบ 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 35,600 17.80 

6.   บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จ ากัด 
      911 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง  
      อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
      โทร. 0-2295-0911-9 ต่อ 250   
      โทรสาร 0-2294-5101 

ผลิตเสื้อหนัง
สัตว์เพื่อการ
ส่งออก 

หุ้นสามัญ 500,000 85,000 17.00 

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

บริการ
ออกแบบและ 
ตกแต่งภายใน 

หุ้นสามัญ 60,000 10,193 16.99 

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

ผลิตและ 
จ าหน่ายสิ่งทอ 

หุ้นสามัญ 108,000,000 18,263,750 16.91 

9.    บริษัท ไทยแน็กซิส จ ากัด 
       222   หมู่ที่ 5   ถ.สุวรรณศร  ต.นนทรี    
       อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี  
       โทร. 0-3720-5145- 6 
       โทรสาร 0-3720-5229 

ทอและพิมพ์ 
แถบตราสิ่งทอ 

หุ้นสามัญ 200,000 32,910 16.46 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

10.   บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด 
        49 หมู่ที่ 3  ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ 
        อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
       โทร. 0-2183-3898-9  
       โทรสาร 0-2183-3916 

ปั่นด้ายและ 
ทอผ้า 

หุ้นสามัญ 1,818,316 275,972 15.18 

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

บริการทางด้าน 
ความงามที่เน้น 
ความสะดวก 
และรวดเร็ว 

หุ้นสามัญ 2,500,000 375,000 15.00 

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

ผลิตเสื้อผ้า  
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 3,000,000 440,000 14.67 

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

วิจัยธุรกิจสิ่งทอ
และ 

เครื่องนุ่งห่ม 

หุ้นสามัญ 25,000 3,250 
 

13.00 

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

ผลิตถุงเท้า หุ้นสามัญ 1,023,000 125,000 12.22 

15.   บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลเลทเธอร์
แฟชั่น จ ากัด 

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

ผลิตเครื่องหนัง หุ้นสามัญ 500,000 60,000 12.00 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ตัวแทน
จ าหน่ายสินค้า
และเครื่อง 
แต่งกาย 

หุ้นสามัญ 250,000 30,000 12.00 

17.  บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จ ากัด 
       1004/70-76    ตรอกวัดจันทร์ใน   
       ถ.พระราม 3    บางโพงพาง  
       ยานนาวา   กรุงเทพฯ 
       โทร. 0-2293-9000 ต่อ 411 กด 160 -163  
 โทรสาร 0-2295-0684 

ขายสินค้าผ่าน
แคทตาล็อก 

 
 
 

หุ้นสามัญ 800,000 93,000 11.63 

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

ผลิตและ
จ าหน่ายผ้ายืด
และทอแถบ 

ยางยืด 

หุ้นสามัญ 
 
 

1,600,000 
 
  

172,000 10.75 

19. บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย)  
        จ ากัด 

     173/5 หมู่ที่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
     โทร. 0-3848-2950-3   
     โทรสาร 0-3848-2954  

ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์และ
อะไหล่รถยนต ์

รถแข่ง 

หุ้นสามัญ 72,500 7,500 10.34 
 

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

ผลิตเสื้อผ้า 
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 400,000 40,000 10.00 

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

นันทนาการ หุ้นสามัญ 1,870,500 187,050 10.00 
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1.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ  โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นดังน้ี 

  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
1. ให้บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

กระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐาน 
2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเป็น

ระบบและต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง

ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร   
4. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและ

ภารกิจของบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเน่ืองทุกปี พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง  ตลอดจนก ากับ
ดูแลให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบทุกไตรมาส  ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังน้ี 
 

1.1   โครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่น้อยราย 

  ในประเทศ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี  โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน)  เป็นผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ   มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ   ซึ่งผู้
จัดจ าหน่ายรายนี้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล    และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า    อีกทั้งมี
สัมพันธภาพทีด่ีกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 40 ปี ท าให้บริษัทฯ มีความม่ันใจในความม่ันคงของลูกค้ารายนี ้
ประกอบกับการจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจ าหน่าย ดังน้ันโอกาสที่จะเกิดการ
บอกเลิกสัญญาจึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก 

  ต่างประเทศ 
  การจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้ด าเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation ที่มีอยู่
ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก  บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาของกลุ่ม
ผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว แต่เน่ืองจากกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิต
สินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกันและมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถใน
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การผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ   ฉะนั้นการจัดจ าหน่าย
สินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับทั้ง  2  ฝ่าย   
 

1.2 การใช้เครื่องหมายการค้ารบัอนุญาต 
 บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลัก   
ถึงกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด การท าสัญญาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี 
หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม จากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว การมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  ความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี ดังน้ันแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาจึงไม่
น่าจะเกิดขึ้น 
 

1.3   ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีเปลี่ยนไป 
 ปัจจุบันผู้บริโภคลดความส าคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความส าคัญกับ Product Value มากขึ้น 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับ
การศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม่ าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น  ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 

1.4   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการน าเข้าและส่งออกที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ท าให้บริษัทฯ มีความ

เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของประเทศ ทีอ่าจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดโครงสร้างการ
ช าระเงินที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) 
รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขายเงินสกุล
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) โดยติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 

1.5    โครงสร้างการถือหุ้นในบรษิัทฯ 
 บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการของบริษัทในกลุ่มและมีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจมอง
ว่าโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มไม่ชัดเจน  ยากต่อการพิจารณาว่าบริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทที่
ลงทุนและมีอ านาจในการควบคุมกิจการดังกล่าวท่ีแท้จริงอย่างไร   

โดยข้อเท็จจริงแล้ว  การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (Supply Chain) และมีการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง 
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(Diversification) ทั้งน้ีอ านาจในการบริหารและตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัทอย่างเป็นอิสระ     
โดยบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการควบคุมกิจการดังกล่าว 

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในรูปของความม่ันคงของแหล่งวัตถุดิบ สินค้า บริการ Know-how 
และเงินปันผล หากกิจการที่ลงทุนมีผลขาดทุน บริษัทฯ ก็มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนดังที่ปรากฏในงบ
ก าไรขาดทุน ดังน้ันโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบในอันที่จะท าให้การรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของ
บริษัทฯ ต่างจากที่รับรู้ในงบการเงินอย่างมีนัยส าคัญ 

 

1.6   สภาพคล่องของหุ้น 
นักลงทุนอาจมองว่าหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่มากนัก  ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งก าไร เพราะเชื่อม่ันในความม่ันคงของบริษัทฯ ที่สามารถ
สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีท่ี 37 นับจากปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน  
 

1.7 การเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
การเปิดเสรีการค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง การพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพสูงขึ้น การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนการร่วมลงทุนเพื่อสร้างโครงข่าย
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรยิ่งขึ้น  ทั้งน้ีเพื่อให้บริษัทฯ สามารถด ารงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันท่ียั่งยืน 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 
2.1.1   ด้านการวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจาก
สารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ ดังน้ี 
 Wacoal COOL 
 บริษัทฯ ได้ตอกย้ าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ “TROPICAL MODE” ผลิตภัณฑ์เพื่อสภาพ
ภูมิอากาศร้อนชื้น ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL “ปรากฏการณ์ความเย็น...โปร่งสบาย” โดยใช้เทคนิคให้
เกิดความเย็นสบายหลากหลายรูปแบบบนผ้า และวัสดุอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบในชุดชั้นใน เช่น  

-   การท าให้เส้นใยสังเคราะห์สามารถดูดซับเหง่ือได้ดีและแห้งเร็ว (Moisture Management System)   
-  เส้นใยก่ึงสังเคราะห์ท่ีแปรรูปจากพืชซึ่งมีความสามารถในการดูดซับความชื้นสูง คล้ายผ้าแพร 

(Moisture Absorption Fiber) เช่น Modal,  Tencel,  Bamboo   
-   การท าให้ผ้า ยางยืด และฟองน้ า มีช่องว่างให้ลมหรืออากาศผ่านได้ ในการระบายอากาศและความร้อน

จากร่างกาย (Air Flow)  

 Collagen wear 
 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเคลือบสารสกัดโปรตีนจากปลาทะเลน้ าลึก “Collagen” เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มลื่น 
ชุ่มชื้นผิว รักษาสมดุลของผิวหนัง ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจากความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 
“ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ เพื่อรองรับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ และพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ระหว่าง บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) กับ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ENFANT 100% Organic Cotton  (Healthy & Environmental Friendly)  
 ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากฝ้ายอินทรีย์ (Organic Cotton) ที่ปลอดภัยจากสารพิษตลอดวงจรการผลิตและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Eco Friendly Product & Renewable Fiber) ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว 
การปั่นทอ การฟอกย้อมตกแต่ง และการผลิตเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูปท่ีท าให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสีและสารเคมี
อันตราย 
 
2.1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันด ารงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังน้ี 
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 ด้านมาตรฐานคุณภาพการผลิต 
- การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 

ภายใต้ขอบเขต “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)” 

 ด้านมาตรฐานการทดสอบ และควบคุมคุณภาพ 
-  การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล  ได้แก่  Wacoal Corp. Accreditation ด้าน

ความสามารถในการทดสอบ จาก  Wacoal Corp. (Japan)  และ ISO/IEC 17025 : 2005  จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
      ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล  
(ISO/IEC 17025 : 2005)  ให้ครอบคลุมการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทั้ง  4   ด้าน ดังน้ี 
 1.   ด้านการเปล่ียนแปลงขนาดรูปร่างต่อการซักล้าง (ป้องกันการหด ยืด ย้วยของผลิตภัณฑ์) 
 2.   ด้านความคงทนของสี (ป้องกันสีตก สีเปลี่ยน หรือซีดจางของผลิตภัณฑ์) 

 3.   ด้านความแข็งแรงและคงทนต่อแรงดึง  แรงฉีก  แรงดันทะลุ  การขึ้นขนของผ้า (ป้องกันการเปื่อย
ขาด ขึ้นขนของผลิตภัณฑ์) 

 4.   ด้านความปลอดภัยจากสี และสารเคมีอันตราย (ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

 ด้านมาตรฐานลดโลกร้อน ความปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
- การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้านความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย 

(มอก. 2346 : 2550) ส าหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูป (ชุดชั้นใน) เป็นรายแรกของประเทศไทย  
- การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี เป็นรายแรกของประเทศไทย  
- การรับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode) ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี  

 
 
 
 
 
 
     ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการลดสภาวะโลกร้อน โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับฉลาก
สิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป  ด้วยการเตรียมความพร้อมการจัดท าฉลากแสดงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในรูปการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon  Footprint) 
 
 
 
 

 



 
 
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               

 

                               

หน้า    13 
 

 

2.1.3 ด้านผลิตภัณฑ์ 

 1.  ชุดชั้นในสตรี 
 ในปี  2553   บริษัทฯ  ได้ออกสินค้าชุดชั้นในสตรี  Collection  ใหม่ที่ส าคัญ  ดังน้ี 

- Wacoal ping    
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับสาวใสวัย Teen อายุระหว่าง 15 - 21 ปี พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ

วัยรุ่นในการค้นหาชุดชั้นในที่สวมใส่แล้วรู้สึกสบายไม่อึดอัด กดเจ็บ ชุดชั้นใน Wacoal ping ได้น าเอานวัตกรรม
การซ่อนโครงไว้ในฟองน้ า เพื่อไม่ให้เกิดการกดทับและรู้สึกสบายเวลาสวมใส่มาผสมผสานกับการพิมพ์ลายลงบน
ฟองน้ าด้านในด้วยดีไซน์เก๋ไก๋ สร้างความแปลกใหม่เฉพาะตัว ตาม Concept  สวยป๊ิงจากภายใน  ซึ่งเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยที่มีการพิมพ์ลายทั้งด้านนอกและด้านใน นอกจากน้ียังสามารถสลับสายของบรา เลือกลายได้ตาม
ต้องการอีกด้วย 

- Beside the Sea 
 เป็นผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกลุ่ม Wacoal Campus ผลิตจากเส้นใยผ้าที่มีส่วนผสมของ Anti-Bacteria ช่วย

ปกป้องบราตัวโปรดจากจุลินทรีย์และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ให้สาววัยใส วัย Campus ปราศจากกลิ่น
เหง่ือและความอับชื้นตลอดวัน 

- Wacoal COOL 
 ปรากฏการณ์ความเย็นโปร่งสบาย เป็นบราที่ดีไซน์เพื่ออากาศเขตร้อนโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติ 

Cool Cup ฟองน้ าฉลุ ฉาบผ้า Cool Quick ด้านใน ช่วยระบายความร้อนและแห้งเร็ว Cool Line ด้วยเทปตาข่าย โปร่ง
บางและยืดหยุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและเหง่ือบริเวณฐานเต้า  

- Chill & Bloom 
 Chill Chill เป็นบราไร้โครงส าหรับสาววัย Teen เบาสบาย ไปกับความรู้สึกที่นุ่มนวล 

   Bloom Bloom เป็นบราเสริมอกอิ่ม ส าหรับสาววัย Teen  ท าให้อกอิ่ม ดันทรงมาก แต่ใส่สบาย ไม่กดเจ็บ 

- Beloved 
 เผยเสน่ห์เต็มๆ คัพกับความเซ็กซี่ใหม่ที่เพรียวบาง แต่โอบกระชับ ม่ันใจเต็มที่เพื่อสาวคัพ C ขึ้นไป 

หลากหลายดีไซน์ ตอบสนองสาวที่ชื่นชอบความหวาน ด้วยลูกไม้แนบเน้ือ บางเบา สวยธรรมชาติ และสาวท่ีชอบ
ความเนียนเรียบ บางเบา เย็นสบายสุดๆ ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจาก Wacoal โปร่งสบายด้วย Air Flow Pad ระบาย
อากาศขณะสวมใส่ เย็นทุกอณูผิวด้วยผ้า Dry Max ระบายความชื้นและความร้อน ให้รู้สึกสบายทุกสัมผัส 

- WACOAL SPORTS AIR 
 เทคโนโยลีล่าสุดของการระบายอากาศและความชื้นจากการเล่นกีฬา ลิขสิทธ์ิเฉพาะวาโก้ ฟองน้ าฉลุ 

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ ผ้าทอพิเศษแบบ Double Step ไร้ตะเข็บและการตัดต่อแถบตาข่ายฐานเต้า  
ยืดหยุ่นและระบายเหง่ือท าให้แห้งสบายขณะออกก าลังกาย 
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- Collagen wear  
 ผลิตภัณฑ์กางเกงใน และ บังทรง ที่ใหค้วามรู้สึกนุ่มสบายเหนือกว่าที่คุณเคยสัมผัส กับ Collagen 

wear  คอลเลคชั่นใหม่ในการดูแลผิวด้วย Collagen จากปลาทะเลน้ าลึก เพื่อทุกผิวสัมผัสเนียนนุ่มชุ่มชื้นตลอดเวลา 

- PRINCESS COLLECTION 
 เป็นชุดชั้นในคอลเลคชั่นพิเศษเพื่อน ารายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็ง

แห่งชาติ คอลเลคชั่นน้ีประกอบไปด้วยชุดชั้นในประมาณ 30 ชุด ที่โดดเด่นด้วยการตัดเย็บด้วยเทคนิคชั้นสูง และ
วัสดุท่ีน ามาตัดเย็บ อาทิ ผ้าลูกไม้ซีทรู ผ้าซาตินชั้นเยี่ยม ริบบ้ิน และคริสตัลจาก Swarovski 

- Secret Love 
 สวยชิด ชัด ลึก ความลับของเนินร่องอก เซ็กซี่ทุกคัพ ด้วยบราลูกไม้ และบราเต้าเรียบ ไร้ตะเข็บ เนียน

เรียบด้วยนวัตกรรมเพื่อร่องอกสวย  Side Fit  คัตติ้งพิเศษโอบเน้ือข้างอก เพื่อความชิดสวย  Lift Sheet กระชับล าตัว
ด้านข้างให้เนียนเรียบ และ  Miracle Pad ฟองน้ า 2 ระดับ เพิ่มเน้ือเนินอกอวบอ่ิมสุดเซ็กซี่ 

  2.  ชุดชั้นนอกสตรี 
 ในป ี 2553  ที่ผ่านมา   สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ ดังน้ี 
 -   บริษัทฯ ได้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า POSTMODE ส าหรับผู้หญิงยุค
ใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  seaquin   ส าหรับผู้ที่รักความอิสระเป็นธรรมชาติ  in 9  และ  bouillonner  เสื้อผ้าส าหรับ
คุณแม่ยุคใหม่  
 -   บริษัทฯ เปิดร้าน  seaquin เพื่อจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น และร้าน  in nine เพื่อจ าหน่ายสินค้าแม่และ
เด็ก ที่  K-VILLAGE ซอยสุขุมวิท 26 โดยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดสินค้า Lifestyle ซึ่งประกอบด้วยสินค้าตั้งแต่ชุด
ชั้นในจนถึงชุดชั้นนอกใน Style เดียวกันในอนาคตต่อไป 

 3.  ชุดเด็ก 
  ในป ี 2553   สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ ดังน้ี 

 -  ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ยังคงมุ่งเน้นและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการคิดค้นสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยต่อยอดจากกลุ่ม Bambies ที่ใช้เส้นใยไผ่มาพัฒนาเป็นวัตถุดิบ และ ENFANT GOLD ที่พัฒนาจาก
รังไหมที่ไม่ใช้แล้วน ามาก่อให้เกิดประโยชน์  ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
สินค้าเด็กอ่อน ภายใต้ Concept “ENFANT Green Product” ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

  

2.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดย
มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี  ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมี
สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 28 ตามล าดับ 
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 การจัดจ าหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่าย    
รายใหญ่ของบริษัทฯ  ส าหรับตลาดต่างประเทศได้จ าหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออก
ไปประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ 
 
2.2.1    โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการด าเนินงานในกลุ่มบริษัท 

บริษัทย่อย 
% การถือหุ้น 

การประกอบธุรกิจ 
ผู้ซื้อ/
ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น     
รายอื่น 

% 
ของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย      
1. บจก. วาโก้ล าพูน 99.99 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - - 
2. บจก. วาโก้กบินทร์บุรี 99.99 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - - 
3. บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - - 
4. บจก. ภัทยากบินทร์บุรี (ถือหุ้นโดย 3.) 99.93 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - - 

 

2.2.2 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 บริษัทฯ  ท าหน้าที่วิจัย  ออกแบบ  พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับผู้จัด
จ าหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความช านาญของแต่ละ
โรงงานให้ท าการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน 
บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตสินค้าโดยบริษัทฯ เองด้วย 

 บริษัทย่อย  ท าหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก 
บริษัทย่อยสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ 
 

2.3   โครงสร้างรายได้  

 ในปี 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็น 
ร้อยละ  72   และ ร้อยละ  28  ตามล าดับ 
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โครงสร้างรายได้จ าแนกตามผลิตภัณฑ์  
 หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 2553 2552 2551 

ของบริษัทฯ รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้ในประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 1,996.78 60.40 2,066.11 62.68 2,098.93 60.32 

 บจก. วาโก้ล าพูน 99.99 0.03 0.00 - - 0.03 0.00 
 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี 99.99 5.37 0.16 5.40 0.16 6.48 0.19 
 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 48.82 1.49 48.88 1.49 83.42 2.40 
 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 99.93 9.73 0.29 11.01 0.33 12.06 0.35 

ชุดชั้นนอกสตร ี บมจ. ไทยวาโก้ - 74.65 2.26 71.54 2.17 84.92 2.44 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้ - 244.87 7.41 255.91 7.76 277.08 7.96 

 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 0.34 0.01 - - 0.39 0.01 
รวม 2,380.59 72.01 2,458.85 74.60 2,563.31 73.67 

รายได้ต่างประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 917.00 27.74 827.00 25.09 907.46 26.08 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้  - 8.22 0.25 10.23 0.31 8.69 0.25 

รวม 925.22 27.99 837.23 25.40 916.15 26.33 

 รายได้รวม        
         ชุดชั้นในสตรี  2,977.73 90.08 2,958.40 89.76 3,108.38 89.34 
         ชุดชั้นนอกสตร ี  74.65 2.26 71.54 2.17 84.92 2.44 
         ชุดเด็ก  253.43 7.67 266.14 8.07 286.16 8.22 

 รวมรายได้จากการขายและบริการ  3,305.81 100.00 3,296.08 100.00 3,479.46 100.00 

 
2.4   การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้
ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”  ข้อ 14 
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การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทอื่น 

บริษัทอื่นถือ
หุ้นบริษัทฯ 

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

     บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น 

- - 

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%  
     บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ 

  

 1.  บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด                          99.99 - 
 2.  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด                   99.99 - 

 3.  บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด  (SR.W.) 99.94 - 
 4.  บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด  (ถือหุ้นโดย  SR.W.  = 99.99%) 99.93 - 

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

- - 

2.  กรณีการถือหุ้นเกินกว่า  25%    แต่ไม่เกินกว่า  50 %   
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%  

    บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% 

  

 1.  Wacoal Corporation - 33.61 
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50%  

     บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 
- - 

3.  กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า  25%*   
(ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%  

     บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% 

  

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%   
     บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 

  

 1.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 0.45 21.26 
 2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 3.71 4.77 
 3.  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.01 3.90 
 4.  บริษัท วีน จ ากัด 17.90 0.92 
 5.  บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี  จ ากัด 17.80 1.15 
 6.  บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด      14.67 0.21 

 หมายเหตุ :   * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
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3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 

3.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป สามารถจ าแนกออกได้เป็น  3  ประเภท ดังน้ี 

3.1.1. ชุดชั้นในสตรี 
 ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายมากที่สุด คือ ร้อยละ 90 ของมูลค่าการ
จ าหน่ายทั้งหมด โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีให้ตัวแทนจ าหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดังน้ี 
 1. Wacoal  จัดจ าหน่ายในร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าชุดชั้นในสตรีส าหรับ
ทุกวัย ดังน้ี 
 - กลุ่ม FIRST Bra  อาย ุ     8 - 12   ปี    ส าหรับวัยท่ีเริ่มมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระ 
 - กลุ่ม Campus   อายุ 13 - 15   ปี  ส าหรับเด็กหญิงและเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 
 - กลุ่ม Young   อายุ  16 - 22    ปี  ส าหรับวัยรุ่น วัยท่ีชอบสิ่งแปลกใหม่ แฟชั่น มีความ

หลากหลายและมีความเป็นตัวของตัวเอง 
 - กลุ่ม Missy          อายุ 23  ปี ขึน้ไป ส าหรับสาววัยท างานท่ีมีความคล่องตัว ชอบการแต่งกาย

แบบน าสมัย รักความก้าวหน้า  
 - กลุ่ม Beauty Cup อายุ 23 ปี ขึ้นไป ส าหรับสาวท่ีมีคัพ บี  ขึ้นไป 
 - กลุ่ม Bottom (Body Suit, Girdle, Hips, Pants)    
   อายุ 18 ปี ขึ้นไป  ส าหรับวัยสาว และวัยท างานท่ีต้องการความกระชับรูปร่างที่

สวยงามได้สัดส่วน 
 - กลุ่ม Maternity     ส าหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด 
 - กลุ่ม Sports  ส าหรับผู้หญิงที่รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่ต้องการ

ความทะมัดทะแมง คล่องแคล่วว่องไว 
 - กลุ่ม gold      ส าหรับผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้น

นวัตกรรมการดูแลสรีระ  และการสวมใส่ท่ีสบาย 
 -  กลุ่ม Beauty night  ส าหรับดูแลเต้าทรงแม้ในยามนอนและยามพักผ่อน 
  - Wacoal Body Clinic   เป็นบริการสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้มีโครงสร้างสรีระพิเศษและ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับด้านศัลยกรรมตกแต่งเก่ียวกับสรีระ  
  Exclusive Foundation  บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลส าหรับผู้มี

โครงสร้างสรีระพิเศษ อาทิ ยกทรง สเตย์ บอดี้สูท กางเกง
เสริมสะโพก ฯลฯ 

  Clinical Wear Service  บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล หลังการ
รักษาบาดแผล Burn เพื่อกระชับรอยแผลเป็นนูน (Keloid) 
ให้เนียนเรียบ 
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  Surgical Wear  เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้สวมใส่หลังท าศัลยกรรมตกแต่งเพื่อ
กระชับแทนผ้าพันแผลให้ได้รูปทรงสมส่วน อาทิ ปลูกผม 
ดึงหน้า เพิ่มหรือลดขนาดทรวงอก ดูดไขมันเอว หน้าท้อง 
สะโพก และต้นขา ฯลฯ 

  Healthy Care   ชุดชั้นในใช้สวมใส่เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกันการบาดเจ็บของ
ร่างกายและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี อาทิ เสื้อกระชับทรง 
แผ่นกระชับเอว และเข่า 

  Balancing Bra  ยกทรงส าหรับผู้สูญเสียเต้านมข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง ที่
ช่วยให้ดูมีบุคลิกภาพสมส่วนและสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ 

 - Nightwear  สินค้าชุดนอนสตรี 
 - Lingerie  เสื้อบังทรง สลิป 

 2. POP Line เป็นชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยรุ่นและวัยท างานกลุ่ม Mass Market ทีมี่ครบทุกกลุ่มสินค้า 
ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน สเตย์ บังทรง ฯลฯ ระดับราคาปานกลาง เน้นเรื่องความกระชับในการสวมใส ่ และวาง
จ าหน่ายในช่องทาง Discount Store   และร้านค้าทั่วไป 

 3. WIENNA   เป็นชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยท างาน โดยมีครบทุกกลุ่มสินค้า ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน สเตย์ 
บอดี้สูท บังทรง ชุดนอน และรับสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้ที่หาซื้อ Cup Size ปกติไม่ได้ และผู้ผ่าตัดมะเร็งเต้านม จัด
จ าหน่ายผ่านช่องทางขายตรง (Direct Sale) 

3.1.2 ชุดชั้นนอกสตรี 
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า melody*, 5. up, Racé,        

WB lines II,  B.fly BUTTERFLY,  in 9,  bouillonner,  POSTMODE  และ seaquin ซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องหมาย
การค้าของบริษัทฯ และภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต  WACOAL BLOUSE  ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรี  มี
มูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2  ของมูลค่าจ าหน่ายทั้งหมด 

3.1.3 ชุดเด็ก  
 บริษัทฯ ผลิตชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Trombone และ De bon ซึง่เป็นเครื่องหมาย
การค้าของบริษัทฯ และภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต Little Wacoal, ELLE PETITE, ELLE POUPON,    
bsc  และ  ST. ANDREWS   ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก มีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 8  ของมูลค่าจ าหน่ายทั้งหมด 
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3.1.4      สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯ  ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี  1035/2534   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2534   ส าหรับการลงทุน
ในกิจการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการ ทีไ่ด้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา  5 ปี  บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีก าหนด
ไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนและได้เริ่มด าเนินการตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมดังกล่าวในเดือนมีนาคม  2535  
สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้น้ีได้สิ้นสุดลงเม่ือเดือนมีนาคม 2540 

 บริษัทย่อย  ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย
สรุปดังน้ี 

รายการ 
ชื่อบริษัท 

บจก. วาโก้ล าพูน บจก. วาโก้กบินทร์บุรี บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 

โครงการที่ 1 
   

     - ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ป ี 1 ม.ค. 2537 – 31 ธ.ค. 2544 1 ม.ค. 2537 – 31 ธ.ค. 2544 1 ม.ค. 2537 – 31 ธ.ค. 2544 
     - ลดหย่อนภาษีเงินได้  50%    
 ของอัตราปกติ 5 ป ี 1 ม.ค. 2545 – 31 ธ.ค. 2549 1 ม.ค. 2545 – 31 ธ.ค. 2549 1 ม.ค. 2545 – 31 ธ.ค. 2549 
     - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 22 ต.ค. 2536 – 22 ต.ค. 2540 22 ต.ค. 2536 – 22 ต.ค. 2540 22 ต.ค. 2536 – 22 เม.ย. 2541 

ยกเลิกโครงการ 10 ส.ค. 53 22 ก.ค. 53 22 ก.ค. 53 

โครงการที่ 2 
   

     - ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ป ี 1 ก.ค. 2544 – 30 มิ.ย. 2552 1 มิ.ย. 2544 – 31 พ.ค. 2552 1 ม.ค. 2546 – 31 ธ.ค. 2553 
     - ลดหย่อนภาษีเงินได้  50%    
 ของอัตราปกติ 5 ป ี 1 ก.ค. 2552 – 30 มิ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2552 – 31 พ.ค. 2557 1 ม.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2558 
     - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 24 ม.ค. 2544 – 24 ม.ค. 2547 24 ม.ค. 2544 – 24 ก.ค. 2546 11 ต.ค. 2544 – 11 ต.ค. 2547 

3.1.5 สิทธิอื่น ๆ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้รับสิทธิอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจ 

3.1.6 ข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
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3.2  การตลาดและภาวะการแขง่ขัน 

3.2.1 ลักษณะของลูกค้าของบริษัท 
 ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทจัดจ าหน่าย การจ าหน่ายภายในประเทศ บริษัทฯ ได้จ าหน่ายให้แก่ บริษัท 
ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อกระจายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า และ Discount Store  
 ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “WIENNA” จัดจ าหน่ายผ่านบริษัท วีน จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจขายตรง  
 การจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินการส่งออกโดยตรง โดยมีลูกค้าหลัก คือ 
Wacoal Corporation  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ Wacoal America, Inc. 

3.2.2 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย                           

จัดจ าหน่ายผ่าน มูลค่า (ล้านบาท) % ช่องทางจ าหน่าย 

บริษัทจัดจ าหน่าย 1,956.26 59.18  ห้างสรรพสินค้า Discount Store 
ลูกค้าในและต่างประเทศรายอื่น 1,349.55 40.82    ขายตรง และส่งออกไปยัง   

   สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น อาเซียน 
รายได้จากการขาย 3,305.81 100.00  

 ลูกค้ารายใหญ่ท่ีบริษัทฯ ขายสินค้าให้มากกว่าร้อยละ 50   คือ  บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่ายที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า และ 
Discount Store  

3.2.3 สัดส่วนการจ าหน่ายภายใน/ต่างประเทศ 

สัดส่วนการจ าหน่าย มูลค่า (ล้านบาท) % 
ภายในประเทศ 2,380.59 72.01 
ต่างประเทศ 925.22 27.99 

รายได้จากการขาย 3,305.81 100.00 

 
3.2.4 กลยุทธ์การแข่งขันท่ีส าคัญ ช่องทางการจ าหน่าย และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

    ชุดชั้นในสตรี   

 Customer Focus   บริษัทฯ ตั้งม่ันในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเรียนรู้ความ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภค แล้วน ามาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละ
กลุ่มอย่างต่อเน่ือง จนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้อย่างม่ันคง คือ ตลาดของสตรีวัยท างานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่
คาดหวังในเรื่องของความงาม ความสะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อ
แบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด  ส าหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบ
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สินค้าให้มีความหลากหลาย มีสีสันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทนจัดจ าหน่ายในการจัดกิจกรรม
ส าหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น อาทิเช่น Wacoal ping  “ปิ๊ง ใส่ก็สบาย ลายก็สเป็ค” เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น
ในการค้นหาสินค้าสวมใส่สบาย ดีไซน์เก๋ไก๋ด้วยลายพิมพ์ทั้งด้านนอกและด้านใน นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรม “Wacoal Show Bra Show Case ปลดตะขอดีไซน์ ท้าทายความคิดไปกับวาโก้” ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในโดยนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ  

 ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าทีมี่การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ 
จึงมีการปรับเปล่ียนสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกสินค้าหลากหลายรูปแบบ และมี Lead 
Time ในการส่งมอบสินค้าสั้นลง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า”  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ท้ังแฟชั่น คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า คุณภาพในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์
ความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี รวมถึงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ท าให้บริษัทฯ สามารถยกระดับราคาสินค้าไปพร้อมกับการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริการ และ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน  

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจุบันมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่ายมากขึ้น โดยแต่ละช่องทาง
ใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอเพื่อให้เกิดความแตกต่างท่ีโดดเด่น และสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้  โดยในปี 2553  
บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ตัวแทนจัดจ าหน่าย ในการรุกพื้นที่การขาย
ไปยัง Discount Store โดยการเปิด POP UP STUDIO ขยายพื้นที่การขายพิเศษในกลุ่ม Modern Trade, Discount 
Store  อาทิเช่น Big C,  Lotus เป็นต้น  นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในให้มีความหลากหลาย ทั้งใน
ด้านคุณภาพ วัตถุดิบ ดีไซน์ ราคา หรือการส่งเสริมการขาย เพือ่ให้ผลิตภัณฑ์สามารถครอบคลุม Segment หลักของ
ตลาดในแต่ละช่องทาง และที่ส าคัญท่ีสุดต้องสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใตแ้นวคิดหลัก “40 ปี แห่งความเข้าใจ มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อผู้
หญิงไทย” จึงเป็นที่มาของทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบ การออกแบบ การบริการ นโยบายราคา 
คุณภาพและผลิตภาพ (Productivity) ด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง ประกอบกับ
เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ท าให้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ เป็นที่ครองใจของสตรีไทยมายาวนาน
กว่า 40 ปี  

 ชุดชั้นนอกสตรี 

 Customer Focus ชุดชั้นนอกสตรีได้แบ่งตาม Lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายเป็นเกณฑ์ ซึ่งลักษณะ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละสไตล์ก็แตกต่างกัน ลูกค้าในปัจจุบันมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้ามาก
ขึ้น อีกทั้งมีพฤติกรรมการเลือกสินค้าตามรสนิยมโดยไม่ยึดตามเกณฑ์อายุเหมือนที่ผ่านมา ดังน้ันกลยุทธ์ในการ
แข่งขันจึงต้องเปลี่ยนไปตามแนวโน้มของผู้บริโภค และกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็วขึ้น 
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 ช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษัทฯ เน้นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายนอกเหนือจาก
ห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ร้าน in nine และร้าน seaquin  ซึ่งเป็นร้านจ าหน่ายสินค้าที่ K-
VILLAGE  ซอยสุขุมวิท 26    การขายใน Shop ของโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาล บี.แคร ์เมดิคอลเซ็นเตอร์  และ
ร่วมงานกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เป็นต้น   การขายตรงควบคู่กับการบริการ  เช่น  กลุ่มสินค้า 
Uniform  เป็นต้น ในขณะเดียวกันมีการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านทาง Internet 
         การพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัทฯ ได้ปรับทิศทางในการขายไปพร้อมกับการปรับและพัฒนาผลติภัณฑ์
เพื่อให้ทันต่อแนวโน้มของตลาดเสื้อผ้าแฟชั่น  

 ชุดเด็ก 

 Customer Focus    บริษัทฯ ได้แบ่งตลาดเสื้อผ้าเด็กออกเป็น  2  กลุ่ม โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1  ตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก อายุแรกเกิด – 6 ปี แบ่งเป็น 

- ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม Apparel   ประเภทเสื้อผ้า ผ้าอ้อม เครื่องนอน ถุงเท้า ถุงมือ 
หมวก ผ้ากันน้ าลาย เครื่องเล่นประเภท Soft Toy 

- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel  ประเภทขวดนม อุปกรณ์การรับประทานอาหารเด็ก 
Toiletries รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด เครื่องประดับ และ
ของเล่นเสริมทักษะ 

กลุ่มที่ 2  ตลาดเด็กโต อายุ 6 - 12 ปี แบ่งเป็น 
-     ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม Apparel  ประเภทเสื้อผ้า ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ 
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel  ประเภทรองเท้า กระเป๋า เข็มขดั และเครื่องประดับ  

  ช่องทางการจัดจ าหน่าย   
                     ตลาดในประเทศ  

         -   ระดับบน   เฉพาะห้างสรรพสินค้าชั้นน าในตัวเมือง เช่น ห้างสรรพสินค้าในบริเวณถนน
สุขุมวิท เพื่อมุ่งเน้นนโยบายในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า  การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และการให้บริการ 

 - ระดับกลาง ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความครบครันของสินค้า และความ
สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า 

 -  ระดับล่าง  ร้านค้าย่อยและ Discount Store โดยมุ่งเน้นเรื่อง “ราคา” เพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ค านึงถึงราคาของสินค้าเป็นหลัก 
 นอกจากช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า (Customer Relationship) โดยผ่านทางช่องทาง Social Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”,  “Enfant Family 
Member” และ “Enfant Momclub” เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้เป็น
อย่างดี  
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ตลาดต่างประเทศ 
                      ในปี 2553 จากปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาค
เอเชียแข็งค่าขึ้น ประกอบกับความต้องการบริโภคสินค้าได้ปรับตัวไปตามความผันผวนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ภาพรวมของตลาดต่างประเทศอยู่ในทิศทางที่ทรงตัว ดังน้ันผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้ปรับทิศทางการตลาดโดย
มุ่งเน้นตลาดในภูมิภาคเอเชียและเอเชียอาคเนย์ท่ียังมีศักยภาพดี   โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ENFANT  ได้จ าหน่ายไป
ในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินเดีย   
 นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะกับภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่ 
(Bamboo Fiber) และ ฝ้ายอินทรีย์ที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (Organic Cotton) ซึ่งได้รับการ
ตอบสนองจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี    

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสนองตอบตามความต้องการของ
ลูกค้าในทุกระดับ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและท าการวิจัยตลาดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งเพิ่ม Product Line 
และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรงกับลูกค้าทุกระดับ 

3.2.5 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
  อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปของไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และจัดเป็น
อุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานในการผลิตเป็นหลัก แม้จะใช้เงินลงทุนต่ ากว่าเม่ือ
เทียบกับอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ าที่มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่การผลิตของอุตสาหกรรม
เหล่าน้ีจะต้องมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันทั้งระบบ ซึ่งการที่จะพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวต้องใช้
เวลา ฉะน้ันหากผู้ผลิตมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด าเนินนโยบายบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ าจนถึงปลายน้ า อาทิ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ การคิดค้นเทคนิคการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ฯลฯ ก็จะสามารถ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ม่ันคง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีท่ีผ่านมา  
แรงงานที่มีฝีมือไม่เพียงพอกับความต้องการ ในขณะที่เกิดความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ราคาสินค้าเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตได้ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ฝ้าย และการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบ
กับดอล์ล่าร์สหรัฐอเมริกา ท าให้ความได้เปรียบในการส่งออกของประเทศไทยลดลง 

 ในปัจจุบัน ตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป ทั้งตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก มีภาวะการแข่งขัน 
ดังน้ี 

ชุดชั้นในสตรี 
ตลาดชุดชั้นในสตรียังคงมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านสินค้าและบริการ ราคา รวมถึงช่องทางจัดจ าหน่าย

เน่ืองจากชุดชั้นในสตรีเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงและยากที่สินค้าอื่นจะทดแทนได้ ประกอบกับผู้บริโภคมี
ลักษณะความต้องการทีห่ลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุดชั้นในสตรีระดับกลางถึงระดับบนและตลาดระดับล่างที่มีการ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ง่ายและเร็วขึ้น  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  ส าหรับการแข่งขัน
ในตลาดระดับกลางถึงระดับบน จะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ ดว้ยการคิดค้นวิจัยพัฒนา
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เพื่อน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้า 
ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  ส่วนตลาด
ระดับล่าง จะเน้นแข่งขันกันในด้านราคา มากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามาเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีก าลัง
ซื้อน้อย 

ชุดชั้นนอกสตรี 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรีได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว เป็นแบบ

บูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ขายวัตถุดิบและผู้ผลิต โดยมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันด้านราคา โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Outsource ด้านการผลิตสินค้าส าเร็จรูปและยังคงคุณภาพสินค้าให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

ชุดเด็ก 
ตลาดเสื้อผ้าเด็กระดับบนมีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งภายในประเทศและผู้แทนน าเข้าจาก

ต่างประเทศเข้ามาในตลาดอย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การตลาด 

ส าหรับธุรกิจชุดเด็กของบริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก โดยมีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณครึ่งหน่ึงของตลาดระดับบน และด้วยคุณแม่สมัยใหม่ค านึงถึงคุณภาพและใส่ใจในกระแสของส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น นโยบายด้านการตลาดของกลุ่มน้ีจึงเป็นการพัฒนาสินค้าโดยให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้า 
ควบคู่ไปกับการเป็นผลติภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Concept “ENFANT Green 
Product” 

3.2.6 จ านวนคู่แข่งและขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 บริษัทฯ ได้จัดแบ่งตลาดชุดชั้นในสตรี  ตามกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น  5  ระดับ ดังน้ี 

Grade & Status Brand Price % Market Size 
A – Premium Wacoal, Guy Laroche, Vanity fair, Morgan, bsc, 

Triumph, Valisere, La Perla, Boudoir by Disaya, 
Mark&Spencer, Viora, Maidenform, Calvin Klein,  
La Senza, Marlies Dekkers, Pierre Cardin 

> 1,000 บาท 5% 

B1 - Higher price  Wacoal, bsc, WIENNA, Guy Laroche, Vanity fair, 
Morgan, VANEZZA, Triumph, Sloggi, Raphaela 
Megica, Viora, Maidenform, Jockey, Spacegal, 
Playboy, La Senza, Kyra, Jaspal, Pierre Cardin, 
PAVO 

700 – 1,000 บาท 20% 
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Grade & Status Brand Price % Market Size 
B2 – High price Wacoal, Elle, Triumph, Sloggi, Sabina, Avise/, Elfe/, 

VR, S@SS, Trance, Undergear, Modern K,  
Pierre Cardin, PACHA, 3 Angels, Braletta 

400 – 700 บาท 25% 

C1 - Middle price POP Line, AMO, Sabina, Jintana, Kullastri, S@SS, 
Anne Bra, Onono, Disney, F&F, Fantasia, 
UNDERCOVER 

200 - 400 บาท 10% 

C2, D, E - Low price Import product from China, Local Brand, No’s Bra < 200 บาท 40% 

 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในระดับกลางถึงบน ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาด ช่องทางจัดจ าหน่าย
หลัก คือ ห้างสรรพสินค้า   ส่วนตลาดระดับกลางลงมา ซึ่งจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง Discount Store บริษัทฯ มี
เครื่องหมายการค้า “POP Line” เข้าไปท าตลาด 

3.2.7 สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี เน่ืองจากมีความพร้อมและความสามารถ

ในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ด้านการตลาด 
1) ด้านผลิตภัณฑ์  ชุดชั้นในสตรีภายใตแ้บรนด ์ “Wacoal” มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมา

ตลอด 40 ปี ทั้งในด้านคุณภาพที่ดีและการเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทย ดังสโลแกน “40 ปีวาโก้ 40 ปีแห่งความเข้าใจ
ผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง” (The Way of Expert)  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับความต้องการที่แตกต่างในทุกช่วงวัย โดยสามารถจัดผลิตภัณฑ์ออกเป็น  3  กลุ่มหลัก ดังน้ี 
 - สินค้ากลุ่ม FUNCTION  เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น 

ด้านสรีระ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือเทคนิคการตัดเย็บ ฯลฯ  
 - สินค้ากลุ่ม FASHION   เป็นสินค้าที่ออกแบบให้เข้ากับ Lifetime และ Lifestyle ของผู้บริโภค

โดยค านึงถึงสมัยนิยม และความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา 
 - สินค้ากลุ่ม SERVICE   เป็นบริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น ชุดชั้นในส าหรับ

ผู้ป่วยสตรีที่สูญเสียเต้านม บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะ
บุคคลที่สามารถช่วยกระชับแผลเป็นนูน (Keloid) ให้เนียนเรียบ
ส าหรับผู้ป่วยหลังการรักษาแผลจากการผ่าตัด อุบัติเหตุ น้ าร้อนลวก 
ฯลฯ ซึ่งการลงทุนส่วนน้ีมิได้มุ่งหวังผลก าไร แต่ถือเป็นการตอบแทน
แก่ผู้บริโภคและสังคม 

2) ด้านการบริการ  ด้วยนโยบายการเสริมสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เปิดบริการลูกค้า
สัมพันธ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถส่งความเห็นหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ตลอด 24 
ชั่วโมงที่โทร. 0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ)  หรือส่งผ่านเคาน์เตอร์จุดจ าหน่ายตาม
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ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  หรือผ่านทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th และอีกบริการหน่ึงที่บริษัทฯ มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความม่ันใจและพึงพอใจให้กับลูกค้าก็คือ การรับบริการดูแลและให้ค าปรึกษาในสินค้า
ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ “Body Perfection” ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยแนะน าสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระรูปร่างของลูกค้า และน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา เสมือนมีที่ปรึกษาระดับมืออาชีพอยู่ใกล้ตัว 

3) การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Center) โดยการท าวิจัยเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าอย่าง
แม่นย าและต่อเน่ือง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า บริการ และการจัดกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้อง
และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  

4) ด้านการวิจัยและพัฒนา  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้
เก่ียวกับสรีระวิทยาของสตรีไทยอย่างต่อเน่ืองมาเกือบ 4 ทศวรรษ และสิ่งน้ีนับเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาสินค้า
ของบริษัทฯ ทีไ่ด้มาตรฐานและเหมาะสมกับสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง  

 ด้านการผลิตและการด าเนินงาน 
 1) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจ าหน่ายในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและการขาย 
โดยการเก็บข้อมูลจากร้านค้าโดยตรง แบบ Real Time ท าให้บริษัทฯ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในด้านการ
วางแผนผลิตสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด 
 2) บริษัทฯ มุ่งสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรม (Supply Chain) อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก โดยการร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นพันธมิตรธุรกิจท าให้มีแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี
ในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งจากการร่วมทุนกับผู้ผลิตในการจัดตั้งโรงงาน ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดจ าหน่าย  
 3) บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สถาบันชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008 จาก 
Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025 : 2005  และด้านความสามารถการทดสอบจาก Wacoal Corporation : Laboratory    นอกจากน้ี สินค้าของ
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป (ชุดชั้นใน) ในเรื่องความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชดุ
ชั้นในสตรีตามมาตรฐาน "Green Label" หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)  โดยผ่านการ
ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Wacoal ที่ท าจากผ้าฝ้าย ไนล่อน และไนล่อนผสมยางยืดมีความปลอดภัยจาก
สารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4)   บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดชุดชั้นใน ท าให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economy of Scale) 
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 ด้านการเงิน 
บริษัทฯ มีการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายให้

สอดคล้องเหมาะสมกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
มาโดยตลอด ทั้งน้ีบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที ่ Profitability growth มากกว่าเน้นที่ Sales growth โดยอาศัยการบริหาร
จัดการลูกค้าในกลุ่ม Profitability Customer  อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมและยอมรับในคุณภาพจากผู้บริโภค ประกอบกับนโยบายการตลาด
ที่ให้ความส าคัญกับลูกค้า การผลิตและการด าเนินงานที่มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ Supplier ผู้จัดจ าหน่าย 
ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ความร่วมใจของพนักงาน ประกอบกับสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นน้ัน ฝ่ายบริหารเชื่อม่ันว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันไม่ด้อยกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ  

3.2.8 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต   
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากประเทศไทยมีโครงข่ายอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือ
แรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่ส าคัญ
อีกแห่งหน่ึงของโลก โดยเฉพาะส าหรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้าของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ตลาดระดับล่างมีการแข่งขันกันสูงจากการน าเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน 
ฮ่องกง และเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตท่ีต่ ากว่า รวมถึงจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
และอาเซียน–จีน (ACFTA)     ที่ท าให้การน าเข้าสินค้าที่มีราคาถูกกว่าจากจีนและเวียดนามเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อผู้ผลิตในประเทศในตลาดระดับกลางและล่างที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ท าให้ผู้ผลิตของไทยต้อง
เร่งปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว 

ด้านตลาดส่งออก จะได้รับปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่ค่าเงินบาทเม่ือ
เทียบกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง จะเป็นปัจจัยลบท่ีส่งผลให้ราคาสินค้าของ
ไทยสูงเม่ือเทียบกับ จีน เวียดนาม อย่างไรก็ดีจีนยังคงมีปัญหาด้านการส่งมอบสินค้าไม่ตรงเวลาและประสบปัญหา
ด้านมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTB) อาทิ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก สารเคมี
ตกค้าง และปัญหาสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการผลิต จึงส่งผลให้มีค าสั่งซื้อสินค้าย้ายไปยังประเทศที่ไม่มีปัญหา 
รวมถึงประเทศไทยซึ่งก็ได้อานิสงส์จากค าสั่งซื้อดังกล่าว 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ ์

3.3.1 จ านวนโรงงานและท่ีตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ด าเนินการโดย ที่ตั้ง 
พนักงาน 

(คน) 
อาคาร 
(หลัง) 

พื้นที่รวม 
 (ตร.ม.) 

จักรเย็บผ้า 
(คัน) 

บริษทัฯ  กรุงเทพฯ              2,546 6          40,492 4,549 
 อ.ศรีราชา       จ.ชลบุรี             - 2 10,080        - 

บจก. วาโก้ล าพูน  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน                 393 2      10,152 1,207 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุร ี                 349 2  6,840 1,281 
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์  อ.ศรีราชา       จ.ชลบุรี              1,015 1 7,560 1,821 
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุร ี                 480 2 6,656 995 

รวม 4,783              15 81,780 9,853 

 

3.3.2 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม        

หน่วย : ชิ้น 

ก าลังการผลิตจ าแนกตามผลิตภัณฑ์ 2553 2552 2551 

ก าลังการผลิตเต็มที่    
     ชุดชั้นในสตรี 21,600,000 22,000,000 24,000,000 
     ชุดชั้นนอกสตรี 200,000 100,000 60,000 
     ชุดเด็ก 2,200,000 3,000,000 2,500,000 

รวม 24,000,000 25,100,000 26,560,000 

ปริมาณการผลิตจริง    
     ชุดชั้นในสตรี 21,088,230 21,261,085 22,822,803 
     ชุดชั้นนอกสตรี 114,797 98,262 43,520 
     ชุดเด็ก 2,032,092 3,018,293 2,090,104 

รวม 23,235,119 24,377,640 24,956,427 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 96.81% 97.12% 93.96% 
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน 95.31% 97.68% 101.81% 

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ  
    วัตถุดิบของบริษัทฯ   สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ  2  ประเภท คือ 
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 วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ผ้าผืน ผ้าแถบ ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ส่วนใหญ่จัดซื้อจากโรงงานทอผ้าและโรงงานถัก
ผ้าลูกไม้โดยตรง เช่น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด และน าเข้าจาก
ต่างประเทศ   
 วัตถุดิบรอง  ได้แก่  ฟองน้ าปั๊มขึ้นรูป (MOLD) สายบ่า ชิ้นส่วน กระดุม ด้าย ซิป  จัดซื้อจากโรงงานใน
ประเทศ  เช่น   บริษัท ที.ยู.ซ.ีอีลาสติค จ ากัด  บริษัท สหยูเนีย่น จ ากัด (มหาชน)   บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี 
จ ากัด 

3.3.4 สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ   
 ในปี 2553  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่จัดซื้อภายในประเทศ  คิดเป็นร้อยละ  
77  และ ร้อยละ  23   เป็นการน าเข้าผ้าและลูกไม้ส่วนใหญจ่ากประเทศญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส ฮ่องกง  จีน สหรัฐอเมริกา  

3.3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้ 
 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับเศษวัตถุดิบท่ี
เหลือจากการผลิต เช่น เศษผ้า   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อเศษวัตถุดิบ 
    

3.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

  ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

5.1  ลักษณะของทรัพยส์ินถาวรหลักท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1.1 ท่ีดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ด าเนินธุรกิจ  

ที่ตั้งที่ดินมีกรรมสิทธิ์ ตร.ม. 
มูลค่าตามบัญช ี     (หน่วย : พันบาท) 

บริษัทฯ WLC WKC SR.W. PKC 
กรุงเทพฯ 31,367.28 293,541.25     
อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 29,660.00 4,061.50     
อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 25,618.00  13,827.00    
อ. กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี 38,228.00   11,541.31  11,780.44 

รวม 124,873.28 297,602.75 13,827.00 11,541.31 - 11,780.44 

5.1.2 อาคารท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ที่ตั้งอาคาร ตร.ม. 
มูลค่าตามบัญช ี     (หน่วย : พันบาท) 

บริษัทฯ WLC WKC SR.W. PKC 
กรุงเทพฯ 40,492.00 25,886.29     
อ. ศรีราชา   จ. ชลบุรี 17,640.00 6,964.95   1,221.71  
อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 6,696.00  16,713.00    
อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 11,986.00   9,640.50  9,945.97 

รวม 76,814.00 32,851.24 16,713.00 9,640.50 1,221.71 9,945.97 

5.1.3 เครื่องจักร  

จักรเย็บผ้า หน่วย บริษัทฯ WLC WKC SR.W. PKC 
 มูลค่าตามบัญชี พันบาท 10,813.28 4,155.00 2,853.93 2,772.91 2,013.38 
 

จักรเย็บผ้า หน่วย บริษัทฯ WLC WKC SR.W. PKC 
 อายุไม่เกิน 5 ปี คัน   362 66 56 129 240 
 อายุเกิน 5 ปี คัน 4,187 1,141 1,225 1,692 755 

รวม คัน 4,549 1,207 1,281 1,821 995 

หมายเหตุ :  WLC   =  บจก. วาโก้ล าพูน                                      WKC    =   บจก. วาโก้กบินทร์บุร ี
                     SR.W.  =  บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์   PKC   =   บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
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5.1.4 ภาระผูกพันหรือการน าทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเจ้าของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ที่ดิน อาคาร และ
เครื่องจักร โดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันหรือน าไปเป็นหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น  
 

5.2  ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือบริษทัย่อยมีทรัพย์สินไมม่ีตัวตนท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจ     
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
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6. โครงการในอนาคต 

  ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้ 
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7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

7.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ   5    ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือค ู ่กรณีในคดี
ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

7.2 คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
เป็นตัวเลขได้ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือค ู ่กรณีในคดี
ที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 
 

7.3 คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือค ู ่กรณีในคดี
ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 
 

8.1  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีโครงการออก
และเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพี่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)   

 

8.2        ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ % 
  1. Wacoal Corporation 40,331,250  33.61 
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 25,512,500  21.26 
  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 9,084,750  7.57 
  4. บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 5,724,520  4.77 
  5. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  4,679,400  3.90 
  6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด  4,492,000  3.74 
  7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน  3,907,800  3.26 
  8. บริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด  1,990,850  1.66 
  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  1,684,900  1.40 
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)  1,670,200  1.39 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก      99,078,170        82.57 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด    120,000,000      100.00 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wacoal.co.th/
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  การกระจายการถือหุ้นจ าแนกตามประเภทบุคคลที่ถือ 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 39 60,893,020 50.74 
     สัญชาติต่างด้าว 5 40,524,750 33.77 

รวมนิติบุคคล 44 101,417,770 84.51 

บุคคลธรรมดา    
     สัญชาติไทย 779 18,047,210        15.04 
     สัญชาติต่างด้าว 5 535,020 0.45 
     รวมบุคคลธรรมดา 784 18,582,230 15.49 

รวมทั้งส้ิน 828 120,000,000 100.00 

 

 8.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีตราไว)้ 
แตท่ั้งน้ีขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  
   ทั้งน้ีบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ตามสัดส่วนของ
ก าไรสุทธิในงบเดี่ยว (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยมีรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผล ดังน้ี 
   

บมจ. ไทยวาโก้  2553* 2552 2551 

เงินปันผลต่อหุ้น                       (บาท) 2.00 1.50 1.50 

อัตราการจ่ายเงินปันผล             (%) 
        (งบการเงินรวม) 

67.33 50.67 40.68 

อัตราการจ่ายเงินปันผล             (%) 
        (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

59.86 46.25 38.85 

   หมายเหตุ : *     ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท และน าเสนอต่อทีป่ระชมุ 
              สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2554 

 

  บริษัทย่อย   บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล ซึ่งเงินสดส่วนที่เกินจากความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ 
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9.  การจัดการ 
 

9.1    โครงสร้างการจัดการ 

9.1.1      โครงสร้างองค์กร 

a 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 
5 ชุด เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานที่มีความส าคัญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร  

9.1.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)    
  ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวน  15   คน  ประกอบด้วย 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน   10   คน   (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ   5   คน) 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน          5   คน 
 
 

ฝ่ายส านักงาน
กลาง 

 

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ 

 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
ชุดชั้นใน 

 

ฝ่ายออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน 

 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์

Junior Fashion 
 

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดช้ันนอก 

 

ฝ่ายผลิต 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

 

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 

คณะกรรมการสรรหา 
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รายช่ือของคณะกรรมการบริษัท    

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายโยชิคาตะ     ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา 
2. นายมนู               ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 
3. นายทาดาช ิ  ยามาโมโต้ รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวศิริกุล     ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ 
5. นายบุญดี            อ านวยสกุล กรรมการบริษัท 
6. นายอะกิฮิสะ                 นากาโน กรรมการบริษัท 
7. นายอ านวย         บ ารุงวงศ์ทอง กรรมการบริษัท 
8. นายธรรมรัตน์           โชควัฒนา กรรมการบริษัท 
9. นายยูโซะ   อิเดะ กรรมการบริษัท 

10. นายอิคูโอะ  โอตาน ิ กรรมการบริษัท 
11. นางอรดี              รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการอิสระ 
12. นายธนวัฒน์  ปูคะวนัช กรรมการอิสระ 
13. รศ. นเรศร ์  เกษะประกร กรรมการอิสระ 
14. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
15. นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ 

เลขานุการบริษัท       :  นางอรอนงค์     แสงพุ่มพงษ์  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
 กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้ในการ

ประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยที่กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ 

และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ 
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
3. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ  หรือบุคคลอ่ืนใด

ท าการแทนได้  
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอ านาจคณะ

กรรมการบริหาร 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    
1.  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ 
2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้

เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์

อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด าเนิน
ธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจว่าการท ารายการต่างๆ ได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ มีการสอบทานและจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถ
ป้องกันการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ 

5. การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทาง
ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น   โดยก าหนด  วัน  เวลา  สถานที ่  และระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น    

ตลอดจนก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
เรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น   
บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได ้
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 
วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ ก าหนดวันเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record 
Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น 1 วันในวันท าการถัดจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 
225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งน้ีเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   
และสิทธิในการรับเงินปันผล 

10. จัดท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อความ 
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสาร
อื่นใดของบริษัทฯ 
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12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น 
13.  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจ านวน 6 ครั้ง  โดยมีการก าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 
 กรรมการสองในหกคนน้ี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  
 1.   นายมนู   ลีลานุวัฒน์ 
 2.    นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ 
 3.  นายบุญดี    อ านวยสกุล 
 4.    นายอ านวย    บ ารุงวงศ์ทอง 
 5.    นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา 
 6.    นายอะกิฮิสะ    นากาโน 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554  โดยกรรมการตรวจสอบทุก
คนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

  รายช่ือของคณะกรรมการตรวจสอบ    

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นางอรดี             รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
2. รศ. นเรศร ์ เกษะประกร กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านกฎหมาย 
3. นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชี 
         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ     :     นางนวลจันทร์    ตวงเจริญทิพย์    

 โดยมีนางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์  และนางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัตกิารศึกษาและประสบการณ์การท างาน
ของกรรมการท่านดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ) 

 ทั้งน้ีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
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 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ

บริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
3.     มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม

ประชุม หรือให้สง่เอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของ
องค์กร 

4.  มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้อง และเรื่องที่เก่ียวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1.    สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2.     สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control)     และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

4.   สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5.      พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี   โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.   พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

7.   จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   
(ก)     รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)     การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.    ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

 11.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบรษิัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน โดยได้ก าหนดวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  ในการสอบทานงบการเงิน
ทุกไตรมาส 
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9.1.4 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ซึ่ง

กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง  1  ปี  ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 

 รายช่ือของคณะกรรมการสรรหา  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.    นายมนู ลีลานุวัฒน์           ประธานกรรมการสรรหา 
2.    นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์   กรรมการสรรหา 
3.    นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง     กรรมการสรรหา 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา 
1.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม

ประชุม ตลอดจนใหส้่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา    
1. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท  
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย

ค านึงถงึความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เพื่อให้ได้
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบ
ก าหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. จัดท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา     และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยในปี 2553 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
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9.1.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท จ านวน 2 คน 

ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง  1  
ปี  ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 

รายช่ือของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม

ประชุม ตลอดจนใหส้่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 1.     พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถท าความเห็นหรือ

เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทน
มีความเหมาะสม  

      2.  พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากบริษทัอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีท่ีผ่านมา เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

 3.  พิจารณาจัดสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

 4.     พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน (ที่มิได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน  

 5.     ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยในปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
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9.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  มีกรรมการจ านวน 3 คน  ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 –  พฤษภาคม 2554 

 รายช่ือของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.    รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.    นายธนวัฒน์  ปูคะวนัช   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.    นายมนัส องค์สรณะคม     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     :     นางนวลจันทร์    ตวงเจริญทิพย์    

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1.   จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง  
2.  บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
3.     จัดท าแผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร 
4.  จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.    ให้การสนับสนุนและแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 
6.  เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยในปี 2553  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจ านวน 11  ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหาร จ านวน 2 ครั้ง และเนื่องจากมีการเปล่ียนโครงสร้างคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจากเดิมที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร เป็นภายใต้คณะกรรมการบริษัท ดังน้ันในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท จ านวน 2 
ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

9.1.7 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)    
 คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวน 12 คน ทีไ่ด้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ในเดือนพฤษภาคมภายหลังจากมีการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 

ในปี 2553  คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ านวน 12 ครั้ง โดยได้ก าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 
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 รายช่ือของคณะกรรมการบริหาร    

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายบุญดี  อ านวยสกุล กรรมการผู้จัดการ       
4. นายอะกิฮิสะ นากาโน กรรมการรองผู้จัดการ 
5. นายอ านวย  บ ารุงวงศ์ทอง กรรมการบริหาร 
6. นายมนัส  องค์สรณะคม  กรรมการบริหาร 
7. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร กรรมการบริหาร 
8. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร 
9. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร 

10. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร         
11. นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริหาร         
12. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหาร         

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ

แก่พนักงานระดับต่างๆ 
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษัทฯ 
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/

หรือ พนักงานผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ 
5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่ก าหนดในแต่ละ

ประเภทธุรกรรม 
6. พิจารณาอนุมัติระเบียบการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับเรื่องต่างๆ  ข้างต้น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ 
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้น

นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
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4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เก่ียวข้อง 

5. ดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบ  และ/หรือสอบทาน 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ 

6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป  
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร   และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

2. สั่งการหรือด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ  1.  ส าเร็จลุลว่งไป
ได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องส าคัญให้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ 
มาตรการทางวินัย ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งน้ีการด าเนินการ
ต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  

6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม 
และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7. การใช้อ านาจดังกลา่วข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้   หากกรรมการผู้จัดการ
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ 

8. ในการใช้อ านาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ านาจหน้าที่ตามก าหนดน้ี 
ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

9. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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9.1.8      ผู้บริหาร 
 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ านวน 6 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้
นโยบายที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 รายช่ือของผู้บริหาร    

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุญดี              อ านวยสกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
2. นายอะกิฮิสะ             นากาโน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
3. นายมนัส              องค์สรณะคม ผู้จัดการฝ่ายส านักงานกลาง และ

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
4. นายสุวิทย์             วงศ์เจริญวุฒภร ผู้จดัการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Junior Fashion 
5. นางสาวณัฐชรินธร   พงศ์สุภาจนิตภา ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 
6. ดร.สุรัตน์                  วงศ์รัตนภัสสร ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ :  ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

9.1.9 ผู้มีอ านาจควบคุม   
บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือด าเนินงานของบริษัทฯ

อย่างมีนัยส าคัญ 

9.1.10 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ  
ในปี 2553 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ   โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชุมของ

กรรมการแต่ละคน  ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                                                 หน่วย : ครั้ง 

 
 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 
รวม 6 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 11 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ปี 

  1. นายบุณยสิทธิ์    โชควัฒนา 2/2 
(ม.ค.– เม.ย.) 

  2/2   1/1 

  2. นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต 1/6      0/1 
  3. นายมนู              ลีลานุวัฒน์ 6/6  2/2 2/2  11/12 1/1 
  4. นายทาดาชิ ยามาโมโต้ 1/6      0/1 
  5. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ 5/6  2/2 2/2  12/12 1/1 
  6. นายบุญดี           อ านวยสกุล 6/6    5/5 

 (ม.ค.– พ.ค.) 
12/12 1/1 
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                หน่วย : ครั้ง 
 
 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 
รวม 6 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 11 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ปี 

  7. นายอะกิฮิสะ นากาโน 6/6     12/12 1/1 
  8. นายอ านวย        บ ารุงวงศ์ทอง 6/6  2/2   12/12 1/1 
  9. นายธรรมรัตน์                โชควัฒนา 6/6      1/1 
10. นายโชอิจิ  สุเอซาว่า 0/3 

(ม.ค.– พ.ค.) 
     0/1 

11. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ 1/3 
(ม.ค.– พ.ค.) 

     0/1 

12. นายยูโซะ  อิเดะ 0/3 
(ตั้งแต่ พ.ค.) 

      

13. นายอิคูโอะ  โอตานิ 0/3 
(ตั้งแต่ พ.ค.) 

      

14. นางอรดี             รุ่งเรืองโรจน์ 6/6 12/12     1/1 
15. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช 6/6 5/5 

(ม.ค.– พ.ค.) 
  6/6 

(ตั้งแต่ พ.ค.) 
 1/1 

16. รศ. นเรศร์ เกษะประกร 6/6 12/12     1/1 
17. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม 3/4 

(ตั้งแต่ เม.ย.) 
   5/6 

(ตั้งแต่ พ.ค.) 
  

18. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 4/4 
(ตั้งแต่ เม.ย.) 

7/7 
(ตั้งแต่ พ.ค.) 

     

 19. นายมนัส           องค์สรณะคม 2/2 
(ม.ค.– เม.ย.) 

   9/11 12/12 1/1 

9.1.11 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์หลักเกี่ยวกับธุรกิจของกรรมการและผู้บริหาร 
 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด 
(มหาชน) 

9.1.12 การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหุ้นบริษัทฯ   ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2553   ดังน้ี 
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 52 เพิ่ม (ลด)  
 1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต             -    - - 
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์    800,970  800,970 - 
 3. นายทาดาช ิ ยามาโมโต้             -    - - 
 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์    772,840  772,840 - 
 5. นายบุญดี อ านวยสกุล      30,050  30,050 - 
 6. นายอะกิฮิสะ นากาโน             -    - - 
 7. นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง    483,860  483,860 - 
 8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา      77,000  77,000 - 
 9. นายยูโซะ  อิเดะ             -    - - 
10. นายอิคูโอะ โอตาน ิ             -    - - 
11. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์             -    - - 
12. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช    218,920  218,920 - 
13. รศ. นเรศร ์ เกษะประกร             -    - - 
14. รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม             -    - - 
15. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต             -    - - 
16. นายมนัส องค์สรณะคม 166,150 164,650 1,500 
17. นายสุวิทย ์ วงศ์เจริญวุฒภร      57,400  57,400 - 
18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก             -    - - 
19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา      53,290  53,290 - 
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ 148,970 148,970 - 
21. นางสาวการุณี สุหร่าย 5,000 5,000 - 
22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ - - - 
23. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร        9,600  9,600 - 

รวม 2,824,050 2,822,550 1,500 

       หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

9.1.13 ประวัติการกระท าผิดของกรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง 
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9.2   การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

9.2.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒทิีมี่คุณสมบัตเิหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
เลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการ
ออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลอืกบุคคลที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งน้ีบุคคลทีเ่ข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

ทั้งน้ีในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนว
ทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิท่ีมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใส รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

 ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา
จากคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น 

9.2.2 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 

 การเสนอรายช่ือกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการ
บริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสามารถดูได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ   
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 20  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 

 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง   
 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้     แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการทีท่ี่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้ง
น้ัน  ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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9.2.3 จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ท่ีมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
  ฝ่ายไทย     5    คน 
  ฝ่ายญี่ปุ่น    5    คน 
  กรรมการอิสระ     5    คน 

9.2.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 
  บริษัทฯ เริ่มการสรรหาบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร
ในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพใน
การท างานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต าแหน่งงานว่างลง  

 
9.3   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร 

9.3.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดวงเงิน
และหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การ
ขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม  และค่าตอบแทนประจ าปี แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตวิงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 
 ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

9.3.2 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการ
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   

ในปี 2553  กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 15 คน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงิน 
14,334,000  บาท 

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท  ค่าตอบแทนประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ าปี ซึ่งในปี 2553  
บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับครั้งละ 
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10,000 บาท  และกรรมการบริษัทได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน   ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสรรค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัท ดังน้ี คือ 

 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 548,000   บาท 
 - ค่าตอบแทนประจ าปี  12,000,000  บาท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุม ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 688,000 บาท  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าเบี้ยประชุม  ดังน้ี 

     ค่าเบี้ยประชุม กรรมการตรวจสอบ 

ประธาน กรรมการ 
1.  พิจารณางบการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี 

ประจ าไตรมาส และประจ าปี 
60,000    บาท / ครั้ง 30,000    บาท / ครั้ง 

2.  ประชุมกับ Internal Audit และให้ความเห็น 
     ด้านการควบคุมภายในและอื่นๆ  

10,000    บาท / ครั้ง 8,000    บาท / ครั้ง 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     กรรมการสรรหา หรือกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนประจ าปี  ซึ่งป ี 2553 บริษัทฯ 
ได้จัดสรรค่าตอบแทนประจ าปีแก่คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   โดยมีรายละเอียด  
ดังน้ี คือ 

 - ค่าตอบแทนประจ าปีคณะกรรมการสรรหา     500,000  บาท 
 - ค่าตอบแทนประจ าปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 500,000 บาท  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ 
จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับครั้งละ 10,000 บาท  และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน  ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน  98,000  บาท 

(ข)   ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจาก
ผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จ านวนทั้งสิ้น 13 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน โดยในปี 2553 ได้รับค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน  46,208,831  บาท 

9.3.3 ค่าตอบแทนอื่น  
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่ง

ได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ 
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(ก)  กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่
ทุกราย มีจ านวนทั้งสิ้น 13 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในปี 2553  เป็นจ านวนเงิน 
342,510   บาท 

 (ข) จ านวนหุ้นสามัญท้ังหมดของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีที่ผ่านมา    
 

ปี 
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น % 
2553 2,824,050 2.3534 
2552 2,822,550 2.3521 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)         1,500 0.0013 

    หมายเหตุ  :   ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและ 
                                                                ผู้บริหารรายบุคคลได้ที่หวัข้อ 9.1.12 การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 

9.4   การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งม่ันที่จะยกระดับ

มาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ม่ันคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความม่ังคั่งในระยะยาวให้แก่
ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี 
 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
   คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ     จึงก าหนด 

นโยบายในการก ากับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น     ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียม
กันและเป็นธรรม   ตามที่ก าหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ      

 1.1   สิทธิขั้นพื้นฐาน  ได้แก่   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรในรูปของ
เงินปันผลตามสัดส่วนจ านวนหุ้น  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ าเสมอ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่ส าคัญ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน   
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  นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริษัทยังค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและด าเนินการ
ในเรื่องต่างๆ  โดยไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น   ดังน้ี 

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ   
   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการด าเนินงาน ข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ
ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น    

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน  4  เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี

บัญชีของบริษัทฯ  โดยวัน  เวลา  และสถานท่ีประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม   โดยในปี 2553  มีรายละเอียดดังน้ี 

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
   (1)   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2554 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553  โดยบริษัทฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีในช่วง
เวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด 

  (2)   แจ้งมติก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง  54 วัน  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
วางแผนตารางเวลาในการเข้าประชุมได้ อีกทั้งได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 31 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว  และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น หลังจากน้ัน บริษัทฯ ได้
จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 17 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้  และได้
ประกาศค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3  วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 7 วัน 

  (3)   เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมี
รายละเอียดวาระการประชุมท่ีมีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ  พร้อม
กับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ  ร ายงานประจ าปี  
ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและ
กรรมการที่ลาออก ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  แผนที่สถานที่การจัดประชุม เอกสารและหลักฐานที่
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 
แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้  หรือ
จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึงก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
ทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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 วันประชุมผู้ถือหุ้น 
            (1)  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2553 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553  เวลา  
15.00 นาฬิกา  ณ   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 
    (2)  เปิดใหผู้้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่
น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอส าหรับ
การลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
แทน  อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง  
    (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส าคัญหรือเจ็บป่วย   
                   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553  มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการผู้จัดการ นอกจากน้ีผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้เขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เก่ียวข้องได้ และจัดให้มี Inspector โดยเชิญ
ตัวแทนจากส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ  เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย  
    (4) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานท่ีประชุมได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบาย
วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯ   ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ท่ียังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นต้นไป  
    (5) ในการประชุม ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมเรียงตามล าดับวาระที่ก าหนดในหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะได้อย่างเต็มที่ทุกวาระ  
   ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553  มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุม จ านวน 1 ราย  โดยกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
             (1)    จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่
ส าคัญและค าชี้แจงไว้โดยสรุป และได้น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น   และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป        
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            (2)   จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    ซึ่งให้บริการเผยแพร่
แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ 

 
หมวดท่ี 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังน้ี 

2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
                          (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553    โดยบริษัทฯ ได้จัดท า
หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 
 (2)  การก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม   เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมี
สิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง และไม่มีหุ้นใดท่ีมีสิทธิพิเศษที่จะจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น 

(3)    ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ    

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้  พร้อมกันน้ียังได้แจ้งรายละเอียด
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบท่ีให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้ ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

       ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553 มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 12,200 หุ้น ได้มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กระท าโดยเปิดเผย  โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือ
หุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้ง
กรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ 
Barcode ในการนบัคะแนนเสียงแต่วาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

2.2 การป้องกันการใชข้้อมูลภายใน    
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  โดยก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและก าหนด

ไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท   ผู้บริหาร และพนักงานไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ  และห้ามกระท าการอันเป็นการ
สนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ    ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท  
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด าเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท างาน และ
ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ     
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นอกจากน้ีในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดในเรื่องดังกล่าว 
พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  

 2.3    การก าหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ  มีการก าหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้  
กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วง  1  เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียน
แจ้งให้รับทราบทุกไตรมาส  โดยในปี 2553  กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่
ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว        

 2.4    การดูแลเรื่องการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทฯ ดูแลการท ารายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน อีกทั้งยังได้ก าหนดเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายหน่ึงในหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  ทั้งน้ีในการท ารายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  ได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  จากน้ันบริษัทฯ ได้แจ้งมติ
ที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบายในการก าหนดราคา มูลค่าของรายการ และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

 2.5    การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์ 
บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  โดยในการท ารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

หมวดท่ี 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย  

 3.1 ผู้ถือหุ้น 
           บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ  อีกทั้งยังมีกลไกที่ท าให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อม่ันว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุม
การท ารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ  
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            ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  46.25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ    นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับ
ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีท่ี 37  ทั้งน้ีผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ในวาระส าคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากน้ี
ยังได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในเง่ือนไข
ที่เสมือนท ากับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีก
ด้วย  

 3.2 พนักงาน 
         คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่

ส าคัญที่จะน าพาองค์กรมุ่งไปสู่ความส าเร็จ จึงก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งม่ันส่งเสริมการอบรม การพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
พัฒนา  ควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม 
เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน   (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 9.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน)  
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่เคยล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  เช่น การไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การต่อต้านใช้แรงงานเด็ก 
เป็นต้น    

           ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน   
โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน        พร้อมจัดตั้ง
คณะกรรมการและหน่วยงานที่ดูแลงานด้านน้ีโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการติดตามผลด าเนินงานอยู่เป็นประจ า โดยในปี 
2553 จัดให้มีการรณรงค์กิจกรรม 5 ส.   การฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และ “การ
ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ”  รวมถึงการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยภายในอาคารเดือนละ 1 ครั้ง  ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย เช่น ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิง ประตู
ทางหนีไฟ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ “รักษ์พลังงาน รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต”  การรณรงค์และ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ เช่น  โรคไข้หวัดใหญ่ 2009  โรคระบาดตามฤดูกาล  รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล “โทร
ไม่ขับ เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ”  รณรงค์งดสูบบุหรี่  รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  ฯลฯ   

              นอกจากน้ีบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น  เช่น  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ห้องพยาบาล  ห้องสมุด  การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ
ซื้อสินค้าราคาพิเศษ  เครื่องแบบพนักงาน  โครงการเงินกู้ยืมเพื่อท่ีอยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน  ฯลฯ อีกทั้งยัง
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมี
การส่งเสริมจัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี  การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ  ตลอดจนเปิด
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โอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท างานผ่านทางระบบ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ  

 3.3 ลูกค้า 
           คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก าหนดนโยบายให้

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า โดยค าร้องเรียนของลูกค้าพึง
ได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนา
สินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า "สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล"  
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ)  รวมทั้งรักษา
ความลับทางการค้าของลูกค้า   

           นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดง
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง  ได้แก่  ทางโทรศัพท์โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทร. 0-2689-8515-6, 
1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ) หรือทางอีเมล ์: service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านจุดจ าหน่ายสินค้าของบริษัท
ฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ   

  ส าหรับปี 2553 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส าคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯได้
น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามท้ังระบบ  มิให้ข้อบกพร่องน้ันเกิดขึ้นอีก 

 3.4 คู่ค้า 
         บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า  และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  มีการสร้าง

สัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ ตลอดจนรักษาค าม่ันที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ) 

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ โดยไม่เรียก  รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า   ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด 

 3.5 เจ้าหนี ้
            บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้ีการค้าสามารถวาง

บิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน   
            ในปี 2553  บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ีการค้าตรงตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า  

โดยไม่มีการผิดนัดช าระแต่อย่างใด  และปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหน้ีเงินกู้ใดๆ  ส่วนในอดีต บริษัทฯ ได้จ่ายช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามก าหนดเวลากับเจ้าหน้ีมาโดยตลอด 
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 3.6 คู่แข่งทางการค้า  
          คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด  จึงได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็น
ธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า และไม่มีการล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 3.7 ชุมชนและสังคม 
          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงก าหนดนโยบายให้มี

การปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการ
สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
อยู่ในเอกสารแนบ 3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) 

 3.8 ส่ิงแวดล้อม 
          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหน่ึงในการด าเนิน

ธุรกิจ และได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ โดยให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังน้ันบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่อง
ปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
2346-2550 รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน "Green Label" หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) นอกจากน้ีบริษัทฯ ยัง
มีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดนอนลดโลกร้อน คอลเลคชั่น "I love cotton" และ
ชุดชั้นนอกสตรีลดโลกร้อนภายใต้ตราสินค้า "POSTMODE" ตามมาตรฐานเสื้อผ้าลดโลกร้อน "CoolMode" จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) 

 ในปี 2553  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการลดสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง โดยเข้าร่วม
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ
ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป ด้วยการเตรียมความพร้อมการจัดท าฉลากแสดงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในรูปการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon  Footprint) 

 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งม่ันและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมี
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ต่ ากว่า 10% ต่อหน่วยผลผลิต”  ซึง่ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา บริษัทฯ ได้รณรงค์การสร้างจิตส านึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เก่ียวกับมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจัดท าป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ และผ่าน
ระบบอินทราเน็ต  ตลอดจนจัดท าบอร์ดรณรงค์ “หยุด! โลกร้อนด้วยมือเรา” ท าให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน
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ประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานภายในบริษัทฯ ลดลงต่อเน่ืองอย่างเห็นได้ชัด ได้ถึง 1,557,000 
Kwh  เม่ือเทียบปี 2546 ทีบ่ริษัทฯ ยังไม่มีการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน 
 ในขณะเดียวกัน พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยใน
ปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่ส าคัญ เช่น  
 - มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนด ISO 14001:2004  
 - ECO PRODUCT  นวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
 - FROM GREEN TO GOLD : จุดประกายความคิดเพื่อโลกสีเขียว 

3.9      ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
          บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่

อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายในที่บกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อสื่อสารผ่านแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 331 และผ่านทางอีเมล์ : invest@wacoal.co.th  หรือส านักงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์  0-2289-3100-9 ต่อ 207 และผ่านทางอีเมล์ : 
audit@wacoal.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ   

            ในปี 2553 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด 
 
  หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่
ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (http://www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  
 ในปี 2553 บริษัทฯ ไดด้ าเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ียังมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญใน
เรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ี  

4.1 การก ากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
พนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ   

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม      บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับรายละเอียดการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

mailto:invest@wacoal.co.th
mailto:audit@wacoal.co.th
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4.3 โครงสร้างการถือหุ้น    มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น  10  อันดับแรก ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อประชุมสามัญประจ าปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน   คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง   มีความน่าเชื่อถือ    เพื่อให้
นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ  จึงได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี   นอกจากนี้ในปี 2553 งบการเงินของ
บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชี และน าส่งงบการเงินต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตรง
ต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

4.5 การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย   จ านวนครั้งของการประชุม  จ านวนครั้งที่
กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา  ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.1 โครงสร้าง
การจัดการ  

4.6 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.1.12  
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน 

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร  รวมทั้งรูปแบบ    ลักษณะ และจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย    ตามรายละเอียดในหัวข้อ  9.3   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

4.8 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ    คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายดังกล่าว 
โดยกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตนและของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานดังกล่าว  โดยในปี 2553 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในวาระส าคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4.9 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน        บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้อง  
โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 
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About Us และ Investor Relations และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ทั้งน้ีผู้ลงทุน
และผู้ที่ เก่ียวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่   คุณอรอนงค์   แสงพุ่มพงษ์     
โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331 หรือ อีเมล ์: invest@wacoal.co.th       

ส าหรับกิจกรรมในปี 2553 ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดงาน “นักวิเคราะห์ 
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” เป็นครั้งที่  2 ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เม่ือวันศุกร์ที่ 2 
กรกฎาคม 2553 โดยบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้จัดงานดังกล่าวในรูปแบบเสวนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชน 
ได้รับฟังมุมมองเก่ียวกับธุรกิจ นโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ จากผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ  พร้อมรับหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ ที่
จัดท าและมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน  นอกจากน้ียังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม         
ต่อผู้ถือหุน้   นักลงทุน  และผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย 

 
        หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการชี้แนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ การติดตาม
ดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

 5.1   โครงสร้างคณะกรรมการ 

  (1)  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
         คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน   15  คน ประกอบด้วย 
              -   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    10  คน  (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  5   คน) 
                              -   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร           5  คน  
  โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท  

                     (2)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ดังน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่    

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งน้ีให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ  ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง   พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

mailto:invest@wacoal.co.th
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อิสระ ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  คูส่มรส  พี่น้อง   และบุตร   รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย    บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ   หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน  รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน  ซึ่งเป็นผล
ให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งน้ี
การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 
ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี   ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่   เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน   ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ    
บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่   หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

ทั้งน้ีหากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  (collective decision)  ได้ 

  (3)   กระบวนการสรรหากรรมการ 
      คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

  (4)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 
          คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก แต่ทั้งน้ี
บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการอิสระ เน่ืองจากอ านาจในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทน้ัน เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าท าหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ แทนตน 

  (5)   จ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่ง 
    บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืนไว้ในเอกสาร
แนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้
ก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่ง เน่ืองจากเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของ
กรรมการแต่ละคนน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนน้ันมีความสามารถและ
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 
          ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 1  คน ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 
5 บริษัท แต่บริษัทฯ ม่ันใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เน่ืองจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด 
    นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  (6)  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
    ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอ านาจ
การด าเนินงาน  โดยบริษัทฯ ได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน 
    อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร  

  (7)  เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการส่วน
บัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
   เลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ  

2.  ประสานงานระหว่างกรรมการ และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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6.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 
 -   ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
7.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
8.  ด าเนินการอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 5.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม ดูแล
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร   
  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ 
กรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ  และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีประธาน 1 คน 
คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 9.1 
โครงสร้างการจัดการ)  

 5.3   บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  (1) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้น าและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแล 
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความ
ม่ังคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  (2) การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้จัดท านโยบาย
ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (รายละเอียดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการฉบับ
เต็มดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 
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  (3) การจัดท าจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
  อีกทั้งยังได้จัดท าจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของ
ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตส านึกที่ดี โดยมีการจัดท าคู่มือเผยแพร่
ให้กับพนักงานพร้อมลงนามรับทราบและให้ถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่พึงปฏิบัติ (รายละเอียดจริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณพนักงานฉบับเต็มดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

  (4) การจัดท านโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์  
    คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้ง ของ
ผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งสามารถดู
รายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ส าหรับในปี 2553 บริษัทฯ ได้ เปิดเผยรายละเอียดรายการที่
อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 11. รายการระหว่างกัน 

  (5) การก ากับดูแลระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

  ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิด
ความม่ันใจว่าได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 
   คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท าหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ 10. การควบคุมภายใน) 

   ด้านการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและ
ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และความผิดปกติที่มีนัยส าคัญ   
   คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมจัดท ารายงานประเมินผล
ความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย (รายละเอียด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงอยู่ในหัวข้อ 1. ปัจจัยความเสี่ยง)  
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  5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยก าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
  กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจ
ส าคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ก าลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และ
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  
  ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยูใ่นหัวข้อ 
9.1.10 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ) 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2553 
ซึ่งได้จัดเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ในภาพรวม  ทัง้น้ีเพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อช่วยให้การท างานของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ ในการพิจารณาและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการเป็น
ประจ าทุกปี 

5.6   ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
อยูใ่นหัวข้อ 9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร) 

  5.7    การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

      การเข้ารับการอบรมของกรรมการ 
           คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ
งานที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง (รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่
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เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อยู่ในเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหารบริษัท 
ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)) 
 ในปี 2553 กรรมการได้ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยเข้าสัมมนาหลักสูตร “The Board’s Role on 
Fraud Prevention and Detection” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ในขณะเดียวกัน กรรมการและผู้บริหาร ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีการปรับปรุงแก้ไข  หรือประกาศใช้ใหม่ จึงได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร 
“เตรียมพร้อมรับมือกับ IFRS และการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชีไทย” นอกจากน้ี กรรมการได้เข้าอบรม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตร “Textile Marketing”   หลักสูตร “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ” เป็นต้น 

      การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  ในปี 2553 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการน าพาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมน าเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวม
ธุรกิจและนโยบายธุรกจิ ให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่ง
ประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จ ากัด และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ 
นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขณะด ารงต าแหน่งกรรมการ  

  5.8   แผนการสืบทอดการบริหารงาน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้บริหาร จึงเปิดโอกาส
ผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งในสายงานระดับที่สูงยิ่งขึ้น       
ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ  

9.5   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยก าหนดไว้ใน

จรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระท า
การเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 
หากไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ  ทั้งน้ีในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่
รับทราบข้อมูลภายในห้ามท าการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา  กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ไม่มีการกระท าผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ 
ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  
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และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ    
ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  
  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละ
ระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้ 

9.6   บุคลากร  

9.6.1 จ านวนพนักงานท้ังหมด จ าแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน   

ข้อมูล 2553 2552 2551 
จ านวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.  (คน) 4,783 4,883 5,251 
   - ฝ่ายผลิต  (คน) 3,055 3,788 3,464 
   - ฝ่ายส านักงานและสนับสนุนการผลิต  (คน) 1,728 1,095 1,787 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน   (ล้านบาท) 1,124 1,059 1,066 
ข้อพิพาทแรงงานที่ส าคัญ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ  
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

9.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ย่ิงเยี่ยม” บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันในการ

พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ รองรับกับการ
เติบโตทางธุรกิจและทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ได้แก่ การฝึกอบรมภายใน  การฝึกอบรมภายนอก การฝึกอบรมในงาน (On The Job Training) 
การศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ การพัฒนาคนเก่งและบุคลากรทดแทน (Talent & Successor Management) 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ  

ปี 2553 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับสาย
อาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจัดการฝึกอบรมภายใน และภายนอก รวม 155 หลักสูตร ครอบคลุมทุกหมวด
วิชาชีพ ได้แก่  บริหารจัดการ  ออกแบบ/ธุรกิจ/จัดซื้อ  ผลิต  วิจัยพัฒนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  บัญชี/ตรวจสอบ
ภายใน/กฎหมาย  บริหารทรัพยากรบุคคล  บริการ/ความปลอดภัย/อนุรักษ์พลังงาน  ทัศนคติ/พฤติกรรมการท างาน  
ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรม   

ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ และตัวอย่างหลักสูตรการอบรม ดังน้ี 
  ระดับบริหาร  มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป   



 
 
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               
          

                 

หน้า    74 

                 

  -  หลักสูตร “โอกาสทางการค้าการลงทุนในธุรกิจสิ่งทอกับข้อตกลงการค้า AFTA”  
  -  หลักสูตร “ผลกระทบทางธุรกิจจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
                       ระหว่างประเทศ (IFRS)”  
  -  หลักสูตร “การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน”  
-  หลักสูตร “หลักการบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์”  

 ระดับจัดการ มุ่งพัฒนาความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้อง
กับนโยบายขององค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีมที่ดี 
-  หลักสูตร “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย Lean Production” 
-  หลักสูตร “Speedy Revolution : คิด ท า ปรับเปลี่ยนเร็วเพื่อลูกค้า” 
-  หลักสูตร “พิชิตงาน ประสานใจ...To Be One Body”                               

 ระดับปฏิบัติการ  มุ่งเสริมสร้างความรู้  ความเชี่ยวชาญตามสายงาน การตระหนักถึงความต้องการของ
ลูกค้า โดยได้ก าหนดหลักสูตรเพื่อตอบสนองเป้าหมายธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขัน รวมทั้ง Training Needs ตามต าแหน่งงาน และได้ด าเนินการฝึกอบรม
ในรูปแบบ หลากหลาย ได้แก่ Classroom Training , Public Training และ On the 
Job Training  
กลุ่มออกแบบและแพทเทิร์น  
  -  หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail , Merchandising & Trend” 
  -  หลักสูตร “สิ่งทอกับการออกแบบแฟชั่น” 
  -  หลักสูตร “สรีระวิทยาและโครงสร้างสัดส่วน”  
กลุ่มธุรกิจ การตลาดและจัดซื้อ 
  -  หลักสูตร “Eco Product การสร้างนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์” 
  -  หลักสูตร “การจัดการสินค้าแฟชั่น และการปรับใช้ Trend” 
  -  หลักสูตร “ท าสินค้าอะไร อย่างไรให้โดนใจลูกค้า และขายได้” 
  -  หลักสูตร “การตลาดบน Facebook” 
กลุ่มงานผลิต  
  -  หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบยืนเย็บ” 
  -  หลักสูตร “บริหารการผลิตด้วยเทคนิค One Unit  Work Flow” 
  -  หลักสูตร “Kaizen & Suggestion : ลดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างก าไร” 
กลุ่มส านักงาน  
หลักสูตร “การบริการที่สร้างความประทับใจ” 
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดท าฉลาก 
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์”  
หลักสูตร “5 ส กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน” 
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ภาพรวม ปี 2553   บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมรวม 73%  โดยแยกตามกลุ่มงานได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยได้มอบทุนการศึกษา ทั้ง

ระดับปริญญาโท และทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรให้แก่พนักงาน นอกจากน้ีได้ให้ความส าคัญต่อความคิด
สร้างสรรค์ภายในองค์กร โดยปี  2553 มีผลงาน Kaizen & Suggestion ที่น าไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน จ านวน 93 ผลงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกให้น ามาจัดแสดงในนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” 
และเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ฯ อย่างต่อเน่ือง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
บริษัทฯ ได้น าแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข “Happy Workplace” ของส านักงานกองทุนสนับสนุน

และเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยได้
ด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังน้ี  

ด้านสุขภาพ  (Happy Health) 
• เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ร่วมกับกับมูลนิธิถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช 

ตรวจเอกซเรย์เต้านม ให้กับพนักงานหญิงจ านวน 400  คน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
• ตรวจสุขภาพประจ าปีผู้บริหารและพนักงาน 
• กิจกรรม “สัปดาห์สุขภาพเพื่อคนท างาน” ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล

สุขภาพของตนเอง โดยส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยการแข่งขันฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพและกิจกรรม 
ค้นหาสุดยอดนักกินผัก และบริการตรวจสุขภาพ 

• โครงการ “วาโก้ รู้ทันโรค” โดยเชิญแพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคต่างๆ ที่ส าคัญให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง 

ด้านจิตใจ (Happy Heart) 
• กิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวติเพื่อนมนุษย์” ให้กับสภากาชาดไทย ปีละ 3 ครั้ง 
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• จัดโครงการ “๑ ปณิธานความดี ถวายในหลวง” ส่งเสริมให้พนักงานท าความดี ลด ละ เลิกสิ่งไม่ดี 
เสริมสร้างสิ่งดีงาม โดยบริษัทฯ สนับสนุนความตั้งใจท าดี บริจาคเงินท าบุญ 9 บาทต่อ 1 ปณิธาน 
มอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ   

ด้านความสุขสงบภายใน (Happy Soul)     
•  กิจกรรม “ตักบาตร...เติมบุญ” โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันท าบุญ ตักบาตร เดือนละ 1 ครั้ง  
•  กิจกรรมเวียนเทียนและฟังธรรมในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  

ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)  
• กิจกรรม “เที่ยวละไม ไปกับไทยวาโก้” พาพนักงานและครอบครัวไปไหว้พระท าบุญ 5 วัด จ. นครปฐม  
• กิจกรรม “Music Factory” ค้นหาสุดยอดนักร้องลูกทุ่งไทยวาโก้ โดยร่วมกับรายการ  FAN TV เปิด

โอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถในการร้องเพลง 
• กิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงในวันคริสต์มาสและปีใหม่ 

ด้านครอบครัว (Happy Family) 
• มุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
• ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรในระหว่างการท างานล่วงเวลา และ

การท างานในวันเสาร์  
• ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน จ านวน 40 ทุน 
• อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สัมผัสแห่งรัก จากแม่สู่ลูก ” ส าหรับพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด  
• กิจกรรม “เพื่อแม่ ด้วยดวงใจ” ส่งเสริมให้บุตรพนักงานได้แสดงความรัก ความกตัญญู เน่ืองในวันแม่ 
• กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” ส าหรับบุตรพนักงานเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

 ด้านความมั่นคงในชีวิต (Happy Money) 
• กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยจัดให้ธนาคารต่างๆ เข้ามารับฝากเงินเป็นประจ าทุกเดือน  
• โครงการ “บริหารเงิน บริหารชีวิต พิชิตหน้ี” แนะน าแนวทางการบริหารจัดการเงินและการแก้ปัญหา

หน้ีสิน    และมีท่ีปรึกษาในการแก้ปัญหาหน้ีให้กับพนักงาน  
• อบรมให้ความรู้ หัวข้อ  “การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต” ส าหรับพนักงาน  
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10.  การควบคุมภายใน  
  

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อ
มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ การ
ป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต และได้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553  เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554  คณะกรรมการบริษัทซึ่ง
รวมกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านได้ท าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2553 โดยใช้
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว จึงมีความเห็น
ร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน โดยมี
สาระส าคัญดังน้ี 

 

 ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม   
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย

ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน  ลูกค้า  คูค่้า  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการ
ทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่เป็นประจ าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น  

นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ อ านาจหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน ซึ่งช่วยให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  อีกทั้งได้มีการวางระเบียบ
วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปท่ีรัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอ านาจที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทฯ  

  

ด้านการบริหารความเสีย่ง  
 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยได้มีการก าหนดประเภทของความ
เสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนมีการประเมินถึงโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท า
แผนการจัดการความเสี่ยง  เพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง  
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 ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้มีการประชาสมัพันธ์ให้พนักงานที่เก่ียวข้องทราบ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ 
 

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร 

 บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน   

 ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้กระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมน้ันๆ และ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 นอกจากน้ีในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ  ได้มี
การติดตามใหมี้การปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ  
 

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ 
Software SAP และระบบ OLAP (On-Line Analytical Processing) มาใช้ ท าให้มีประสิทธิภาพในการวางแผน  การ
ใช้ทรัพยากร และการบริหารงาน อีกทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ท่ีปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ย้อนหลังได้ (Audit Trail) พร้อมท ั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความ
ปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศ  (IT Infrastructure) โดยด าเนินการทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

  ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทฯ มีข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจ
อย่างเพียงพอ และได้จัดส่งให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มี
สาระส าคัญครบถ้วน  
 

ด้านระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
หากมีความแตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการน้ีส านักงาน
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมี
การประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน หากตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
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รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าใน
การปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 

 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจ
รับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดได้ทั้งหมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อม่ันในระดับท่ี
สมเหตุสมผล  
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11.  รายการระหว่างกัน 
 

11.1   การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 
 ปี 2553 ทีผ่่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 11.1.1  รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) 
และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น 

หน่วย : พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 

ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 
มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรช่ัน A - 33.61 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 

291,189.24 
917,075.37 
35,843.21 

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง A 0.45 21.26 
 
 

- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 

262.62 
1,200.00 
9,041.46 

3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล B 3.71 4.77 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

1,956,258.41 
2,326.56 
410.92 

1,412.96 
940.47 
405.00 

 
4. บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี B 17.80 1.15 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
194,480.30 
23,003.59 

5. บจก. วีน B 17.90 0.92 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

193,163.90 
2,640.00 
4,960.00 

 
 
 
 
 
 



 
 
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               
 

                         
หน้า    81 

 

                        หน่วย : พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 

ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 
มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
 

B 14.67 0.21 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

32,353.70 
21,214.20 
3,960.00 
1,342.38 

 
7. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) B 18.72 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 3,312.73 

8. บจก. อินเตอร์เนช่ันแนล คอมเมอร์เชียล  
          โคออร์ดิเนช่ัน (ฮ่องกง) 

B 18.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 

5,317.82 
7,232.39 

9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ B 16.91 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 

294,937.82 
1,225.29 

10. บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย) B 11.63 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 2,684.41 
11. บจก. ราชาอูชิโน B  4.47 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 1,117.83 
12. บมจ. ธนูลักษณ์ B - 1.39 - ค่าที่ปรึกษาจ่าย 600.00 
13. บจก. ไหมทอง B - - - ค่าจ้างท าของจ่าย 13,356.96 
14. บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) B - - - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 358.56 

15. บจก. ไทยกุลแซ่ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 

10,196.41 
13,544.43 

16. บมจ. เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนช่ันแนล 
         เอนเตอร์ไพรส์ 

B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

3,706.37 
177.66 

1,992.00 
17. บจก. พิทักษ์กิจ B - - - ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย 6,210.00 
18. บจก. โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) B 10.34 - - ค่าสาธารณูปโภครับ 

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
42.00 

2,743.20 
19. บจก. จาโนเม่ (ประเทศไทย) B   7.73 - - ค่าสาธารณูปโภครับ 

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
15.38 

1,288.96 
20. บจก.ไทยแน็กซิส B 16.46 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 10,790.41 
21. บจก. เอส.ที.จี.ซี. B 13.00 - - ค่าวิจัยและพัฒนาสินค้า 

  และวัตถุดิบจ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

2,550.00 
 

93.60 
36.00 

22. บจก. ไทยทาเคดะเลซ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 36,631.44 
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                        หน่วย : พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 

ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 
มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

23. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 4,056.98 
 24.   บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 3,917.13 
25. บจก. เอราวัณส่ิงทอ B 15.18 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 5,807.95 
26. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ B - - - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 26,106.57 

ลักษณะความสัมพันธ ์     A   =    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ     B   =   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%    

  
นโยบายราคา   บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจ าหน่ายก าหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่าย
ในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย  ปริมาณการขาย  ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ  ซึ่งเม่ือ
สามารถก าหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว  จึงก าหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้
จัดจ าหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกน้ีจะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละ
ฝ่าย    

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน  เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับท่ีก าหนดให้กับบุคคลอ่ืน
หรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน  

รายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน 
-  ค่าบริหารคลังสินค้า   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนสินค้าที่จัดส่ง 
-  ค่าสาธารณูปโภค  ก าหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดย

ค านวณจากจ านวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง 
-  ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินน้ัน 
-  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากท าเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการ 

ใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินน้ัน 
-  ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวน Hardware, Software และ Man-day 

ที่ให้บริการ 
-  ค่าวิจัยและพัฒนา  ก าหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ 
-  ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ   ก าหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ 
-  ค่ารักษาความปลอดภัย  ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ 

ละกะ และระบบรักษาความปลอดภัย 
 
 



 
 
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                             แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               
 

                         
หน้า    83 

 

 
11.1.2     รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

หน่วย :  พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ให้กู้ยืม ค  าประกัน 

คงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 53 

คงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 52 

เพิ่มขึ น ลดลง 
คงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 53 
อัตรา 
ดอกเบี ย 

1. บจก. ไหมทอง 10,000.00 - (6,400.00) 3,600.00 4.50% - 
2. บจก.  เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) 50,000.00 - (45,000.00) 5,000.00 3.25% - 
3. บจก. เอราวัณส่ิงทอ 80,000.00 20,000.00 (10,000.00) 90,000.00 3.50% - 
4. บจก.  อินเตอร์เนช่ันแนล  
                คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนช่ัน  

(ฮ่องกง) 

- - - - - 5,742.45 

รวม 140,000.00 20,000.00 (61,400.00) 98,600.00  5,742.45 
 

การให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน  ณ วันที่  31  ธันวาคม 
2553  มียอดคงค้างเป็นเงิน 98.60 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)  ภายใต้นโยบาย
ดอกเบี้ยไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนด และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2553  

การค  าประกัน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้ าประกันกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  มียอดคง
ค้างรวมทั้งสิ้น 5.74  ล้านบาท  (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ข้อ 27)  
 

11.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการท่ีท ากับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทาง
ธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ าเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง แต่ในการท า
รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญาหรือท า
ความตกลงน้ันๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ส าหรับการก าหนดราคาซื้อขายเป็นไป
ตามปกตทิางการค้า มิได้กระท าเพื่อจ าหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 
4)  พ.ศ.  2551 มาตรา 89/12  โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ทีมี่ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
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อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 

11.3   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการท่ีเกิดขึ น 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันในปี 2553 แล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

11.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อ

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ันรายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน” 
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12.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

12.1   ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

12.1.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  
  หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 2553  %  2552  %  2551  %  

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 527,883,817 9.39 233,211,994   4.42   207,808,172   4.02  
 เงินลงทุนชั่วคราว 836,656,972 14.89 1,154,019,724   21.86  1,148,411,853   22.20  
 ลูกหน้ีการค้า       
             กิจการที่เก่ียวข้องกัน 501,375,539 8.92  435,739,764   8.25   492,059,401   9.51  
        กิจการอื่น 18,638,229  0.33   17,298,504   0.33   10,348,952   0.20  
  520,013,768 9.25  453,038,268   8.58   502,408,353   9.71  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ       

         ที่เก่ียวข้องกัน 98,600,000   1.75  140,000,000   2.65  324,150,000   6.27  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 3,200,000 0.06  4,600,000   0.09   35,000,000   0.68  
 สินค้าคงเหลือ 733,104,031 13.05  760,885,149   14.41   823,554,030   15.92  
 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5,325,998 0.09     

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       

 ภาษีซื้อรอขอคืน - - - -  753,442   0.01  
 วัสดุสิ้นเปลือง 19,203,418 0.34  19,719,609   0.37   20,650,921   0.40  
             รายได้ค้างรับ 8,164,359 0.15  4,796,596   0.09   7,288,144   0.14  
             เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - - - - 42,548,100   0.82  
 อื่น ๆ 5,048,762   0.09  3,883,594   0.07  5,282,770   0.10  
         32,416,539 0.58  28,399,799  0.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               76,523,377  1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       2,757,201,125 49.07   2,774,154,934  52.54  3,117,855,785   60.27  
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล (ต่อ) 

 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  
  หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ (ต่อ) 2553  %  2552  %  2551  %  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
      เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน  5,742,450   0.10   6,380,550   0.12  - - 
      เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน - -  85,000,000   1.61   50,000,000   0.97  
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  2,059,360,534  36.65   1,586,128,109   30.04   1,246,154,213   24.09  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   758,043,591  13.49   785,892,830   14.88   715,468,748   13.83  
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 15,372,150 0.27  17,499,211   0.33   17,493,828   0.34  
      สิทธิการเช่า-สุทธิ 11,280,542 0.20 12,500,136 0.24 13,718,526 0.27 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  12,456,664   0.22   12,315,683   0.23   12,695,690   0.25  
 รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน     2,862,255,931 50.93  2,505,716,519  47.36  2,055,531,005  39.73  
รวมสินทรัพย์      5,619,457,056   100.00      5,279,871,453   100.00      5,173,386,790   100.00  
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  (ต่อ) 

 ณ วันที่  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2553 % 2552 % 2551 % 

หน้ีสินหมุนเวียน       

 เจ้าหน้ีการค้า        
 กิจการที่เก่ียวข้องกัน  157,273,909   2.80   157,842,084   2.99   188,574,034   3.65  
 กิจการอื่น  118,976,870   2.12   101,754,107   1.93   104,856,088   2.03  
  276,250,779   4.92   259,596,191   4.92   293,430,122   5.67  
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
       ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 53,674,866 0.96  35,547,197  0.67   50,749,873   0.98  
             โบนัสค้างจ่าย 113,316,090 2.02 88,775,261   1.68  105,732,169   2.04  
             ค่าลิขสิทธ์ิค้างจ่าย 35,982,689 0.64  37,854,303   0.72   39,414,229   0.76  
 ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน 58,000,000 1.03 45,000,000   0.85   52,000,000   1.01  
             อื่น ๆ     45,734,046 0.81  35,763,332   0.68   37,832,161   0.73  
 306,707,691 5.46  242,940,093   4.60   285,728,432   5.52  
                      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 582,958,470 10.37  502,536,284   9.52   579,158,554   11.19  
  รวมหนี้สิน 582,958,470 10.37  502,536,284   9.52   579,158,554   11.19  
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  (ต่อ) 

 ณ วันที่  31  ธันวาคม   
       หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 2553 % 2552 % 2551 % 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุน้        
 ทุนจดทะเบียน       
          หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น       
              มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท   120,000,000   2.14   120,000,000   2.27   120,000,000   2.32  

  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว       
     หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น        
         มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ช าระครบแล้ว  120,000,000   2.14   120,000,000   2.27   120,000,000   2.32  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  297,190,000   5.29   297,190,000   5.63   297,190,000   5.74  
ก าไรสะสม       
 จัดสรรแล้ว       
  ทุนส ารองตามกฎหมาย  12,000,000  0.21   12,000,000   0.23   12,000,000   0.23  
  ส ารองทั่วไป  247,401,939   4.40   227,941,260   4.32   204,775,930   3.96  
 ยังไม่ได้จัดสรร    3,727,339,309   66.33     3,570,341,784   67.62     3,418,281,450   66.07  
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า       
    ของหลักทรัพย์เผื่อขาย  632,339,996   11.25   549,619,887   10.41   541,729,162   10.47  
      รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่    5,036,271,244   89.63     4,777,092,931   90.48     4,593,976,542   88.80  
 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  227,342   0.00   242,238   0.00   251,694   0.01  
 รวมส่วนของเจ้าของ    5,036,498,586   89.63     4,777,335,169   90.48     4,594,228,236   88.81  

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     5,619,457,056   100.00     5,279,871,453   100.00     5,173,386,790   100.00  
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
  หน่วย : บาท 

 2553  %  2552  %  2551  %  

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 3,305,813,327 100.00 3,296,081,653  100.00 3,479,455,099  100.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (2,496,220,292)  (75.51) (2,442,643,759)  (74.11) (2,552,230,373)  (73.35) 
ก าไรขั้นต้น 809,593,035 24.49  853,437,894  25.89   927,224,726  26.65  
เงินปันผลรับ  45,498,624 1.38  47,155,895   1.43   59,827,242   1.72  
รายได้อื่น  209,928,621 6.35 109,150,467   3.31  170,808,500   4.91  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,065,020,280 32.22 1,009,744,256  30.63  1,157,860,468  33.28  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (58,316,095) (1.76)  (46,915,202)  (1.42)  (48,231,061)  (1.39)  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (501,312,112)  (15.16)  (458,996,896)  (13.93)  (497,554,451)  (14.30)  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (61,823,370)  (1.87)  (57,084,401)  (1.73)  (54,979,008)  (1.58)  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ 5,430,000  0.16  (9,714,487)  (0.29)  (10,930,000)  (0.31) 
รวมค่าใช้จ่าย (616,021,577)  (18.63)  (572,710,986)  (17.38)  (611,695,069)  (17.58)  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้  448,998,703   13.58   437,033,270   13.26   546,165,399   15.70  
ต้นทุนทางเงิน  (73)   (0.00)   (33)  (0.00)   (155)   (0.00)  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  448,998,630   13.58   437,033,237   13.26   546,165,244   15.70  
ภาษีเงินได้  (92,501,304)  (2.80) (81,762,126)  (2.48) (103,639,952)  (2.98) 
ก าไรส าหรับปี  356,497,326 10.78   355,271,111 10.78   442,525,292  12.72  

       
การแบ่งก าไร       
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 356,458,204 10.78 355,225,664 10.78        442,480,144 12.72 
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  39,122 0.00  45,447 0.00  45,148 0.00 
  356,497,326  10.78   355,271,111  10.78   442,525,292  12.72  

       
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่
    ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                            (บาท) 

 

2.97 
  

2.96 
  

3.69  
 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก   (หุ้น)  120,000,000    120,000,000    120,000,000   
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บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

 2553 % 2552 % 2551 % 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรสุทธกิ่อนภาษีเงินได้  448,998,630 145.53 437,033,237 90.90  546,165,244  142.59  
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิ        
   เป็นเงินสด        
 ค่าเส่ือมราคา 73,220,175 23.73 75,216,144 15.65  84,464,453   22.05  
   ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์อื่น  5,496,569 1.78 5,064,456 1.05  4,564,088   1.19  
     ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคาร 
         และอุปกรณ์ 

 
138,707 

 
0.04 

 
43,730 

 
0.01 

 
5,868  

 
 0.00  

     ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (103,452,559) (33.53) (548,519) (0.11)  (1,781,738)  (0.47) 
     หนี้สงสัยจะสูญ - - 177,631 0.04 - - 
     ก าไรจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า 
        ของสินทรัพย์อื่นระหว่างรอการโอน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 (20,948,400) 

  
(5.47) 

         ก าไรจากการขายสินทรัพย์อื่นระหว่าง 
             รอการโอน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(42,949,638) 

 
(11.21) 

     (ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  684,330 0.22 3,224,166 0.67  (315,852)  (0.08)  
      เงินปันผลรับจากเงินลงทุน  (45,498,624) (14.75)  (47,155,895) (9.81)  (59,827,242)  (15.62) 
      ค่าตอบแทนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 
          ก่อนครบก าหนด 

 
(1,000,000) 

 
(0.32) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป (5,430,000) (1.76) 9,714,487 2.02  10,930,000   2.85  
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน(โอนกลับ) 13,000,000 4.21 (7,000,000) (1.46)  13,000,000  3.39 
     ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  59,643,457 19.33 56,173,838 11.68  80,565,544   21.03  
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  (6,351,381) (2.06) (3,871,871) (0.81)  (5,699,285)  (1.49) 
      ดอกเบี้ยรับ (46,169,158) (14.96) (52,127,988) (10.84)  (55,318,897)  (14.44) 
     ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  73 0.00 33 0.00  155   0.00  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง        
   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน  393,280,219 127.47 475,943,449 99.00  552,854,300  144.34  
 สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่ม) ลด        
  ลูกหนี้การค้า   (66,975,500) (21.71) 49,192,454 10.23 26,371,353   6.88 
    สินค้าคงเหลือ  (31,862,339) (10.33) 6,495,043 1.35  (112,291,516)  (29.32) 
    ภาษีซ้ือรอขอคืน - - 753,442 0.16  (753,442)  (0.20)  
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

                                                               ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
                                                           หน่วย : บาท 

 2553 % 2552 % 2551 % 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)       
      วัสดุสิ้นเปลือง 516,191 0.17 931,312 0.19 1,213,480  0.32 
      รายได้ค้างรับ 458,735 0.15 1,067,312        0.22 - - 
      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,165,168) (0.38) 45,268,267 9.42 (42,680,986)  (11.14)  
หนี้สินด าเนินงานเพิ่ม (ลด)        
  เจ้าหนี้การค้า  16,654,588 5.40 (33,833,931) (7.04)  (32,916,156)  (8.59) 
  โบนัสค้างจ่าย  24,540,829 7.95 (16,956,908) (3.53)  30,676,869  8.01 
  ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย  1,871,614 (0.61) (1,559,926) (0.33)  584,546  0.15 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,991,158 2.27 (1,800,261) (0.37)  (2,651,978)  (0.69) 
      เงินสดรับจากการด าเนินงาน  340,567,099 110.38 525,500,253 109.30  420,406,470   109.76  
      ดอกเบี้ยรับ 42,342,660 13.72  53,552,223  11.14  56,479,387  14.75 
  จ่ายดอกเบี้ย (73) (0.00) (33) (0.00)  (155)  (0.00) 
  จ่ายภาษีเงินได้  (74,373,635) (24.11) (98,285,793) (20.44)  (93,858,914)  (24.50) 
      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  308,536,051 100.00  480,766,650   100.00   383,026,788   100.00  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

 เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง  414,558,265 249.38 57,683,938 (21.18)  (72,300,487)  21.07 
      เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 85,000,000 51.13 (35,000,000) 12.85  (50,000,000) 14.57 
 เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะส้ันแก่        
         กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 61,400,000      36.94 273,150,000 (100.28)  60,000,000   (17.49)  
 เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการ       
         ที่เกี่ยวข้องกัน  (20,000,000) (12.03) (89,000,000) 32.67  (329,150,000) 95.94 
 เงินสดรับจากการรับช าระให้กู้ยืมระยะส้ันอื่น 1,400,000 0.84 30,400,000 (11.16)  8,500,000   (2.48)  
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
          เผื่อขาย 

            
114,881,930      69.11 

 
- - 

 
- - 

      เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (582,698,896) (350.52) (59,490,998) 21.84  (18,048,150)  5.26 
      เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือ 
           จนครบก าหนด 

 
21,000,000 

 
12.63 

 
- - 

 
- - 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป  20,000 0.01 - -  7,400,723   (2.16)  
 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนทั่วไป  (10,379,300) (6.24) (57,731,300) 21.19  (26,926,863) 7.85 

 



 
 
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               

                         
หน้า    92 

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

 ส าหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่  31  ธันวาคม  
           หน่วย : บาท 

 2553 % 2552 % 2551 % 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ) 

       เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป 
 

2,250,000 

      

       1.35 

 

6,820,244 

 

2.50 
 

- 
 

- 
 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้       
            ที่จะถือจนครบก าหนด (20,000,000) (12.03) (297,506,568) 109.22  (44,993,431)  13.11 
      เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื่นระหว่าง       
           รอการโอน 
       เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

- - - -  112,777,638  (32.87) 

          และอุปกรณ์   107,834,955  64.87 1,638,762 (0.60)  2,382,984   (0.69)  

      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (52,238,481) (31.42) (147,042,767) 53.98  (49,968,163) 14.56 

      เงินปันผลรับ 45,498,624      27.37 47,155,895 (17.31)  59,827,242   (17.44)  

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (2,290,894) (1.38) (3,471,442) 1.27  (2,573,027)  0.75 

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 166,236,203 100.00 (272,394,236) 100.00  (343,071,534) 100.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (180,000,000) 99.97 (180,000,000) 99.97  (156,000,000)  99.97 

 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (54,201) 0.03 (54,176) 0.03  (54,172)  0.03 

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (180,054,201) 100.00 (180,054,176) 100.00  (156,054,172)  100.00 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและ        
   รายการเทียบเท่าเงินสด  (46,230)  (2,914,416)  56,202  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
   (ลดลง) สุทธ ิ 294,671,823 

  
25,403,822 

  
(116,042,716) 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         
   ณ วันที่ 1 มกราคม  233,211,994  207,808,172  323,850,888  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        
   ณ วันที่  31  ธันวาคม  527,883,817  233,211,994    207,808,172  
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12.1.2 อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

 หน่วย 2553 2552 2551 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.73 5.52 5.38 
  2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 3.23 3.66 3.21 
  3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.57 0.89 0.67 
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 6.79 6.90 6.75 
  5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 53.02 52.17 53.33 
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 5.65 5.29 5.44 
  7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 63.72 68.05 66.18 
  8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 9.32 8.83 8.24 
  9. ระยะเวลาช าระหน้ี วัน 38.63 40.77 43.69 
10. Cash Cycle วัน 78.11 79.46 75.82 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability Ratio) 
  1. อัตราก าไรขั้นต้น % 24.49 25.89 26.65 
  2. อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 5.69 8.81 9.38 
  3. อัตราก าไรอื่น % 7.32 4.25 5.92 
  4. อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 163.99 165.53 117.33 
  5. อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม % 10.01 10.29 11.93 
  6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 7.26 7.58 9.88 
 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
  1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.54 6.80 8.76 
  2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 55.66 57.34 71.90 
  3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.65 0.66 0.73 
 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio) 
  1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เทา่ 0.12 0.11 0.13 
  2. อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า     5,493,663.40  17,046,327.55  3,139,786.42 
3. อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 0.35 0.52 0.49  
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล %  67.33  50.67 40.68 

  หมายเหตุ : *    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
   ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2554 

 

* 



 
 
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                   แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               

                         
หน้า    94 

12.2  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   

12.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปี 2553 เปรียบเทียบปี 2552 

ภาพรวมของการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2553 ฝ่ายจัดการเห็นว่าฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ฯ อยู่ในเกณฑด์ีเม่ือเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโต
ของสินทรัพย์รวมอย่างต่อเน่ือง โดยภาพรวมในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 0.30% ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น0.35%   
และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 6.43% ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปล่ียนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่ส าคัญได้ 
ดังน้ี 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ   
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,305.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.30% เม่ือ
เทียบกับปี 2552 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,296.08 ล้านบาท โดยมียอดขายสินค้าในประเทศลดลง 3.18% และ
ยอดขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10.51% ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเน่ืองจากค าสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 
 

รายได้จากการขาย

3,3063,2963,4793,387
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ล้านบาท

 

รายได้อื่น   
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 209.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.78 ล้านบาท หรือ 92.33%  
เน่ืองจากในปี 2553 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายที่ดิน รับชดเชยการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สิน
อื่น จ านวน 103.45 ล้านบาท นอกจากน้ีรายได้อื่นส่วนใหญข่องบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 46.17 ล้านบาท 
ค่าเช่ารับ 20.59 ล้านบาท  
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ต้นทุนขาย   
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 75.51% ของรายได้จากการขาย เม่ือเทียบกับปี 2552 ซึ่งเท่ากับ 
74.11%  เพิ่มขึ้น 2.19% เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราต้นทุนขายสูงขึ้นจากการแข็งค่าของเงินบาท  เม่ือแปลงค่าเป็น
ยอดขายมีมูลค่าลดลง  ในขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าเท่าเดิม  เม่ือเทียบเป็นอัตราต้นทุนขายจึงมีอัตราสูงขึ้น
ดังกล่าว 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 58.32 ล้านบาท  ปีก่อนเท่ากับ 46.92 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 24.30%  
จ านวนเงิน 11.40 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขายและค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น  เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 40 ปี ในการก่อตั้งบริษัทฯ และโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าพิเศษ PRINCESS COLLECTION 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น 15.16% ของรายได้จากการขาย  ปีก่อนเท่ากับ 13.93%  
เพิ่มขึ้นปีก่อน 1.23%  เน่ืองจากบริษัทฯ มีการตั้งส ารองผลขาดทุนจากสินค้ารับคืนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท มี
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ ากว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.99 ล้านบาท  

ก าไรสุทธิ   
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 356.46 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 355.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.35% ซึ่ง
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.97 บาท อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม 10.01% อัตราผลตอบแทน  
ผู้ถือหุ้น 7.26%  และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.54%  
 บริษัทฯ มีคุณภาพของก าไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 308.54 ล้านบาท จาก
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บช าระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก าหนดเวลา 
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2.972.96
3.69

2.933.293.103.103.24
2.622.62

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

2544* 2545* 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

บาท

 
                    หมายเหตุ   *    บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  ข้อมูลต่อหุ้นใน ปี 2544-2545   
   จึงได้มีการค านวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value)  ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น   
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ
ผลการด าเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงิน
ปันผลติดต่อกันเป็นปีท่ี 37 นับจากป ี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2553 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 356.46 ล้านบาท  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.97 บาท   และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
6/2553 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2553   ในอัตราหุ้นละ  
2 บาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
เทียบกับก าไรสุทธิ 67.33%   และมกี าหนดจ่ายในวันที่  23  พฤษภาคม   2554 

เงินปันผลต่อหุ้น
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12.2.2 ฐานะการเงิน 
 ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,619.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 339.59 ล้านบาท หรือ 
6.43% ซึ่งเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 16.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 356.54 ล้าน
บาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า     
เงินสด 9.39%  เงินลงทุนชั่วคราว 14.89%  ลูกหน้ีการค้า 9.25%  สินค้าคงเหลือ 13.05%  เงินลงทุนระยะยาว 
36.65%  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 13.49%  และอื่นๆ 3.28% 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
 ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,757.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.95 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการย้ายเงินสดคงเหลือที่อยู่ในเงินลงทุนระยะสั้นไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

 

 

 หมายเหตุ   *      บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  ข้อมูลต่อหุ้นใน ปี 2544-2545   
      จึงได้มีการค านวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value)  ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ 

  **     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งก าหนด                                         
                       ให้มีขึ้นในวันท่ี 25 เมษายน 2554 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 356.54 ล้านบาท จากการน าก าไรที่เป็นเงินสดของกิจการไป
ลงทุนในตราสารหน้ีและหุ้นกู้   เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 527.88 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 233.21 
ล้านบาท ส่วนหน่ึงเป็นเงินฝากระยะสั้นน้อยกว่า 3 เดือน  เพื่อรอการลงทุนในตราสารหน้ี หรือเงินฝากระยะยาวที่มี
ผลตอบแทนที่ดีกว่า 

ลูกหน้ีการค้า   
 ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีลูกหน้ีรวมทั้งสิ้น 520.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66.98 ล้านบาท โดยแยกเป็น
ลูกหน้ีที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 500.50 ล้านบาท คิดเป็น  96.25% ของลูกหน้ีรวม   ลูกหน้ีที่เกินก าหนดช าระภายใน 
3 เดือน จ านวน 12.79 ล้านบาท คิดเป็น 2.46% ของลูกหน้ีรวม เกิดจากนโยบายการช าระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบ
การช าระเงิน และลูกหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 6.72 ล้านบาท คิดเป็น 1.29% ของลูกหน้ีรวม  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

    ณ สิ้นป ี2553 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 101.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42.80 ล้านบาท
 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วนซึ่งรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมวดสินทรัพย์
หมุนเวียน 

สินค้าคงเหลือ   
 ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 733.10 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 27.78 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือทั้งวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าส าเร็จรูปให้คงเหลือน้อยท่ีสุดใน
ระดับท่ีเหมาะสม 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ณ สิ้นปี 2553  บริษัทฯ  มีทีด่ิน อาคาร  และอุปกรณ์สุทธิ  เท่ากับ 758.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.85 
ล้านบาท   ซึ่งเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ   73.22   ล้านบาท   มีการต่อเติมอาคารเพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
ซื้อเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอื่นๆ เท่ากับ 55.22 ล้านบาท มีการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จ านวนเงิน 4.52 
ล้านบาท  และโอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5.33 ล้านบาท 

หนี้สินรวม   
 ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 582.96 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80.42  ล้านบาท หรือ 16%  
เน่ืองจากเจ้าหน้ีการค้าและหน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,036.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 259.16 ล้านบาท หรือ 
5.42% เน่ืองจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2553 จ านวน 356.50 ล้านบาท  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น จ านวน 82.72 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2552 จ านวน 180 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 41.97 บาท เม่ือ
เทียบกับปี 2552 ซึ่งเท่ากับ 39.81 บาท เพิ่มขึ้น 2.16 บาทต่อหุ้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2.3 คุณภาพของสินทรัพย์ 

ด้านเงินลงทุนระยะยาว   
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวรวมทั้งสิ้น 2,059.36 ล้านบาท ปีก่อน 1,586.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
473.23 ล้านบาท  เงินลงทุนระยะยาวประกอบไปด้วยเงินลงทุนในบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 912.10 ล้านบาท เงินลงทุน
ในบริษัทอื่น 415.40 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารหน้ีและหุ้นกู้ 731.86 ล้านบาท เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในตราสารหน้ีและหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ
ตราสารทุน ท าให้บริษัทฯ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น
จ านวน 632.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 82.72 ล้านบาท เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปร
ตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากน้ียังมี
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร 

มลูค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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                   หมายเหตุ      * บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท    ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2544-2545                                  
จึงได้มีการค านวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value)  ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หมายเหตุ       บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท 
                ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2541- 2545 จึงได้มีการค านวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value) 
               ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ 
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 บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์  ส าหรับเงินลงทุนใน
กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการที่ลงทุนมีราคาตามบัญชีดีขึ้นท าให้มีการโอน
กลับรายการการด้อยค่าของเงินลงทุนในปี 2553 จ านวน 5.43 ล้านบาท นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนในกลุ่มน้ี จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับ
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าอีกด้วย 

ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีปรากฏในงบการเงินซึ่ง
แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ส าหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบ ารุงรักษาอยู่อย่างสม่ าเสมอ  
ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายออกจากบัญชี  
 

12.2.4 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด   
 ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวนเงิน 527.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
294.67 ล้านบาท ทั้งน้ีเป็นการบริหารเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ   
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 308.54 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากก าไรจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 166.24 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับเงินจาก
การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 107.83 บาท     และเงินปันผลรับ 45.50 ล้านบาท 
 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 180.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 
2553 เท่ากับ 4.73 เท่า  ปี 2552 เท่ากับ 5.52 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2553 เท่ากับ 3.23 เท่า ปี 2552
เท่ากับ 3.66 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต 
นอกจากน้ีบริษัทฯ มีหน้ีสินที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ เช่น เจ้าหน้ีการค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จึงมีอัตราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ ามาก โดยในปี 2553 เท่ากับ 0.12 และปี 2552 เท่ากับ 0.11 เท่า ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงความม่ันคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
 บริษัทฯ ใช้เงินทนุในการด าเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและก าไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหน้ีสินที่
มีดอกเบี้ย หน้ีสินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งจากงบ
การเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2553 มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 582.96 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,036.50 ล้านบาท   
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12.3 ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ

การเงินในอนาคต 
 

12.4     ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

12.4.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit  fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบ

บัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี คือ 

                                                                                                   หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี 2553 2552 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,795,000 1,795,000 
บริษัทย่อย 4 บริษัท 2,195,000 2,195,000 
รวม 3,990,000 3,990,000 

 
12.4.2   ค่าบริการอื่น (Non audit fee) 
 ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
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13.  ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ 
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ   นอกจากน้ี บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยแล้ว  

(2)   บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายบุญดี  อ านวยสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื่อของ นายบุญดี อ านวยสกุล ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
ชื่อ – สกุล          ต าแหน่ง                     ลายมือชื่อ 

    
1.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ ....................................................…… 

    
2.  นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง กรรมการบริษัท ............................................................ 

    

ผู้รับมอบอ านาจ    

    
1.  นายบุญดี อ านวยสกุล กรรมการผู้จัดการ ........................................................…. 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

  เอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

1. นายโยชิคาตะ      ซุกาโมโต 
    กรรมการที่ปรึกษา 

62 ปริญญาตร ี คณะ Education 
วิชาเอก  Industrial Education 
Ashiya University, Japan 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2549 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 

Representative    
Director  
Representative    
Director & President & 
Corporate Officer 
Chairman 

Wacoal Holdings Corp. 
 
Wacoal Corp. 
 
 
Wacoal America, Inc. 

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  3 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  11 แห่ง 
2. นายมนู       ลีลานุวัฒน์* 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 

65 ปริญญาตร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเอก  เครื่องกล 
Chiba University, Japan 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.67% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2549 - ปัจจบุัน 
 

 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ            
ประธานกรรมการ     
กรรมการ               

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 
บจก. แกรนด์สตาร ์อินดัสตร ี
บจก. ไทยแน็กซิส 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Director Certification Program  (DCP) 68/2005    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  6 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  32 แห่ง 



 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               

                  

หน้า    106 
 

 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

3. นายทาดาชิ      ยามาโมโต้ 
    รองประธานกรรมการ 

58 
 

ปริญญาตร ี คณะ Economics 
วิชาเอก  Economics 
Doshisha University, Japan 
 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2551 - ปัจจบุัน 
 
 

2549 - ปัจจบุัน 

Director & Senior  
Corporate Officer 
Director 

 Director 

Wacoal Corp. 
 
Wacoal America, Inc. 

Wacoal Holdings Corp. 

       จ านวนกิจการทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  19 แห่ง 
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์* 
    รองประธานกรรมการ และ 
    รองประธานกรรมการบริหาร  

 

63 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board and CEO Assessment 2/2003 

0.64% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

พี่สาวของ 
นางศิริวรรณ 
วิลาสศักดานนท ์

2553 - ปัจจบุัน 
 
2549 - ปัจจบุัน 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 

บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  18 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

5. นายบุญดี    อ านวยสกุล* 
    กรรมการบริษัท  
    กรรมการผู้จัดการ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

55 ปริญญาตร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเอก  วิศวอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

0.03% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2549 - ปัจจบุัน 
 

 
 

 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท ์

  - Understanding the Fundamental of  Financial       จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
     Statements (UFS) 2/2006    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
  - Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  6 แห่ง 
  - DCP Refresher Course in Directors’ Legal      

   Liabilities (RE DCP) 1/2008 
   

 6.  นายอะกิฮิสะ นากาโน* 
      กรรมการบริษัท  
      กรรมการรองผู้จัดการ และ 
      ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

51 ปริญญาตร ี คณะ Jurisprudence 
วิชาเอก  Jurisprudence 
Nanzan University, Japan  

 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2550 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี

      จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  7 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

7. นายอ านวย    บ ารุงวงศ์ทอง* 
    กรรมการบริษัท และ 
    กรรมการบริหาร 

60 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนสยามธุรกิจ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

0.40% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2553 - ปัจจบุัน 
 
2549 - ปัจจบุัน 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท ์
บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตร ี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - DCP Refresher Course in Directors’ Legal        กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
     Liabilities (RE DCP) 1/2008    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  19 แห่ง 
8. นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา* 
    กรรมการบริษัท 

41 ปริญญาตร ี คณะศิลปศาสตร ์
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
วิชาโท  คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

0.06% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2549 - ปัจจบุัน 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  34 แห่ง 

 
  
 



 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               

                  

หน้า    109 
 

 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

  9. นายยูโซะ  อิเดะ 
      กรรมการบริษัท 

56 ปริญญาตร ี คณะ Economics 
วิชาเอก  Economics 
Kobe University of  Commerce, Japan 
 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2553 - ปัจจบุัน 
2551 - ปัจจบุัน 
 
 

Chairman 
Director & Senior  
Corporate Officer   
Director 
Director 

Lecien Corp. 
Wacoal Corp. 
 
Torica Co., Ltd. 
Taiwan Wacoal Co., Ltd. 

               จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
                             กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน       1 แห่ง 
             กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน        6 แห่ง 
10. นายอิคูโอะ  โอตานิ 
      กรรมการบริษัท 

57 ปริญญาตร ี คณะ Economics 
วิชาเอก  Economics 
Rikkyo University, Japan  
 
 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2553 - ปัจจบุัน 
2551 - ปัจจบุัน 
2549 - ปัจจบุัน 
 
 

Director  
Director 
Director 
Director 
Director 
 

Wacoal Holdings Corp. 
Wacoal Corp. 
Wacoal Service Co., Ltd. 
Wacoal China Co., Ltd. 
Wacoal International 
Hong Kong Co., Ltd. 

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  12 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ  
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

11. นางอรด ี   รุ่งเรืองโรจน ์
      กรรมการอิสระ และ      
      ประธานกรรมการ            
      ตรวจสอบ 

60 ปริญญาโท  คณะเศรษฐศาสตร ์
วิชาเอก  การคลัง 
วิชาโท  การค้าระหว่างประเทศ 
California State University, Long Beach , USA 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2552 - ปัจจบุัน 
2550 - ปัจจบุัน 
 
2549 -  ปัจจบุัน 
 
  

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ 
และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 
บมจ. โอซีซี 
 

  - Director Certification Program (DCP) 5/2001    จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Effective Audit Committee 1/2001                         กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน  2 แห่ง 
  - Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006 

- Chartered Director Class (CDC) 3/2008 
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities 
  (RE DCP) 1/2008 

                         กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               

                  

หน้า    111 
 

 
 

ชือ่ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

12. นายธนวัฒน ์   ปูคะวนัช 
  กรรมการอิสระ 

 

65 ปริญญาตร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเอก  Radio Engineering 
University of  Electro - Communications, Japan 
 

0.18% 
 

เพิ่ม (ลด) 

- 
 
 

2552 - ปัจจบุัน 
 
2549 - 2552 

กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ 
 
บมจ. เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - หุ้น   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Director Accreditation Program (DAP) 38/2005    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
  - Audit Committee Program (ACP) 8/2005 

- Director Certification Program (DCP) 79/2006 
- Improving the Quality of Finance Reporting (QFR) 1/2006 

 
 

  กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 

13. รศ. นเรศร์   เกษะประกร 
กรรมการอิสระ และ                 
กรรมการตรวจสอบ 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006 
- Director Certification Program (DCP) 77/2006 
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006 
- Understanding the Fundamental of  Financial Statements      
   (UFS) 1/2006 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2553 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
2552 - ปัจจบุัน 
 
2550 - ปัจจบุัน 
 

รองศาสตราจารย ์
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การอุทธรณ์ค าส่ังทาง
ปกครอง 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

คณะนิตศิาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 
บมจ. ธนูลักษณ์ 
 

  - Finance for Non-Finance Director (FND) 28/2006    จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk              กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
     Management (MIR) 2/2008 

- Chartered Director Class (CDC) 5/2009 
   กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

14.  รศ.ดร. กุลภัทรา   สิโรดม      
       กรรมการอิสระ 

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

- % 
 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

- 2553 - ปัจจบุัน 
 
2552 - ปัจจบุัน 
 
2549 - ปัจจบุัน 

คณบด ี
 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์
 
บมจ.  เพรซิเดนท์เบเกอรี ่
 

      จ านวนกิจการทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  4 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2553               

                  

หน้า    113 
 

 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

15.  นางพรรณี     วรวุฒิจงสถิต        
       กรรมการอิสระ และ                  
       กรรมการตรวจสอบ 

58 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 
- Director Certification Program (DCP) 38/2003 
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004 

- % 
 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

- 2553 - ปัจจบุัน 
 

2549 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการภาษี 
 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านบัญชีภาษีอากร 

สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน 
 
บมจ. บรุค๊เคอร์ กรุ๊ป 
 
สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 1/2006    จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007     กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 3 แห่ง 
  - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007  

- Monitoring the System of Internal Control and Risk                              
  Management (MIR) 2/2008 
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 
- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009 

    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

16. นายมนัส     องค์สรณะคม 
     กรรมการบริหาร และ 
      ผู้จัดการฝ่ายส านักงานกลาง 

 

57 ปริญญาตร ี คณะบัญชี 
วิชาเอก  การบัญช ี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 27/2003 

0.14% 
 

เพิ่ม (ลด) 
1,500 หุ้น 

- 
 
 

2553 - ปัจจบุัน 
2549 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการ 
กรรมการผู้ช่วย
ผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. บางกอกไนล่อน 
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์
 
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 

       จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  24 แห่ง 
17. นายสุวิทย์   วงศ์เจริญวุฒภร 
      กรรมการบริหาร และ 
  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์  

      Junior   Fashion 

59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิชาเอก  เทคนิคอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

0.05% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2553 - ปัจจบุัน 
2549 - ปัจจบุัน 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ         
 
กรรมการ 

บจก. รอยัล การ์เมนท ์
บจก. อินเตอรเ์นช่ันแนล คอมเมอร์-     
          เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) 
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 
  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  6 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

18. นางนงลักษณ์   เตชะบุญเอนก 
      กรรมการบริหาร 

56 ปริญญาตร ี คณะนเิทศศาสตร ์
วิชาเอก  ส่ือสารมวลชน 
วิชาโท  ประชาสัมพันธ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ปริญญาตร ี คณะบรหิารธุรกิจ 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2551 - ปัจจบุัน 
2549 - ปัจจบุัน 
 

 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร และ 
ผู้อ านวยการฝ่าย 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 

บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย) 
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
 
บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง 
บจก. เอส.ที.จี.ซี. 

  วิชาเอก  การตลาด     จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 
  

 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005 

   กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  5 แห่ง 

19. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา 
      กรรมการบริหาร และ 

58 ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร ์
วิชาเอก  รัฐศาสตร์ 

0.04% 
 

- 
 

2549 - ปัจจบุัน กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. วีน 

  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพิ่ม (ลด)   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
   - หุ้น   กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

   กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  3 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

20. นางศิริวรรณ     วิลาสศักดานนท ์
      กรรมการบริหาร  

56 ปริญญาโท   
วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0.12% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

น้องสาวของ 
นางสาวศิริกุล 
ธนสารศิลป์ 

2549 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วีน 
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบ ี
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. ภัทยาล าพูน 

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003     กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  8 แห่ง 
21. นางสาวการุณี    สุหร่าย         
      กรรมการบริหาร  

55 ปริญญาโท  คณะครุศาสตร ์
วิชาเอก  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

0.004% 
 

เพิ่ม (ลด) 

- 2549 - ปัจจบุัน กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจก. รอยัล การ์เมนท ์
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท ์

   - หุ้น   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน - แห่ง 
  - Board and CEO Assessment  2/2003     กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

22.  นางอรอนงค์    แสงพุ่มพงษ์        
       กรรมการบริหาร และ 
       เลขานุการบริษัท 

48 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 

- 2549 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. รอยัลการ์เมนท ์
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง 

   - หุ้น   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน - แห่ง 
  - Company Secretary Program (CSP) 9/2005 

- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006 
    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  6 แห่ง 

23.  ดร.สุรัตน์    วงศ์รัตนภัสสร 44 ปริญญาเอก  คณะ Business Administration 
 

0.008% - 2549 - ปัจจบุัน กรรมการ บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย) 

       ผู้จัดการศนูย์เทคโนโลย ี  วิชาเอก  Management    จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
 สารสนเทศ  วิชาโท   Marketing เพิ่ม (ลด)                   กิจการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน              -     แห่ง 
  Nova Southeastern University, Florida, USA - หุ้น                   กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน           1     แห่ง 

 
หมายเหตุ :      *  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ ตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรอง 
                      **  รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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เอกสารแนบ 1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรอืบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. 

ไทยวาโก้ 
 

บจก. 
 วาโก้ล าพูน 

 

บจก.  
วาโก้กบินทร์บุรี 

 

บจก.   
เอสอาร์. ดับบลิว. 

การ์เมนท์ 

บจก.  
ภัทยากบินทร์บุรี 

 

Wacoal 
Corporation 

 

บมจ. 
สหพัฒนา

อินเตอร์โฮลดิ้ง 

บจก. 
 ไทย อาซาฮี 

คาเซอิ  สแปนเด็กซ์ 

บมจ.  
ไอ.ซี.ซี. 

อินเตอรเ์นชั่นแนล 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต /     XXX    
นายมน ู ลีลานุวัฒน์ XXX      /  / 
นายทาดาชิ                    ยามาโมโต้ XX     /    
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ XX XXX XXX XXX XXX     
นายบุญดี   อ านวยสกุล / / / / /     
นายอะกิฮิสะ             นากาโน / / / / /   /  
นายอ านวย   บ ารุงวงศ์ทอง / / / /      
นายธรรมรตัน์  โชควัฒนา / / /  /    / 
นายยูโซะ อิเดะ /     /    
นายอิคูโอะ                      โอตาน ิ /     /    
นางอรดี                        รุ่งเรืองโรจน ์ /         
นายธนวัฒน์                 ปูคะวนัช /         
รศ. นเรศร์                      เกษะประกร /         
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม /         
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต /         
นายมนัส      องค์สรณะคม  / / / /     
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร    /      
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก          
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา          
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท ์          
นางสาวการุณ ี สุหร่าย          
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์     /        
ดร.สุรัตน์                      วงศ์รัตนภัสสร          

 

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท  
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กรรมการและผู้บริหาร 
บจก. 

 แกรนด์สตาร์ 
 อินดัสตร ี

บจก. 
วีน 

 

บจก. 
ภัทยาอุตสาหกิจ 

 

บจก.  
ภัทยาล าพูน 

 

บจก.  
เอสเอสดีซี  

(ไทเกอร์เท็กซ์) 

บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล 
คอมเมอร์เชียล 

โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) 

บมจ. 
เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

 

บจก.  
 เพรสทีจพลัส 

 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต         
นายมน ู ลีลานุวัฒน์ XXX XXX XXX  XXX XXX XXX XXX 
นายทาดาชิ                    ยามาโมโต้         
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ / / / XXX  / /  
นายบุญดี   อ านวยสกุล   /                       
นายอะกิฮิสะ             นากาโน  /     /  
นายอ านวย   บ ารุงวงศ์ทอง XX / /  /    
นายธรรมรตัน์  โชควัฒนา   / /     
นายยูโซะ อิเดะ         
นายอิคูโอะ                      โอตาน ิ         
นางอรดี                        รุ่งเรืองโรจน ์         
นายธนวัฒน์                 ปูคะวนัช       /  
รศ. นเรศร์                      เกษะประกร         
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม         
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต         
นายมนัส      องค์สรณะคม  / /  /    
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร  /    /   
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก         
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา  / /      
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท ์  / / /     
นางสาวการุณ ี สุหร่าย         
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์         
ดร.สุรัตน์                      วงศ์รัตนภัสสร         

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท   
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กรรมการและผู้บริหาร 
บจก.  

มอร์แกน เดอ ทัว  
(ประเทศไทย) 

บจก.  
เบล เมซอง 

(ประเทศไทย) 

บจก. 
ที.ยู.ซี. 
อีลาสติค 

บจก. 
แชมป์เอช 

 

บจก. 
 แชมป์กบินทร์ 

 

บจก.  
ราชาอูชิโน 

 

บมจ.  
ธนูลักษณ์ 

 

บจก.  
ไหมทอง 

 

บจก.  
ไทยกุลแซ่ 

 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต          
นายมน ู ลีลานุวัฒน์  XXX XXX   XXX / XXX XXX 
นายทาดาชิ                    ยามาโมโต้          
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์   /       
นายบุญด ี อ านวยสกุล          
นายอะกิฮิสะ             นากาโน          
นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง XXX     /    
นายธรรมรตัน์  โชควัฒนา    / /     
นายยูโซะ อิเดะ          
นายอิคูโอะ                      โอตาน ิ          
นางอรดี                        รุ่งเรืองโรจน ์          
นายธนวัฒน์                 ปูคะวนัช          
รศ. นเรศร์                      เกษะประกร       /   
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม          
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต          
นายมนัส      องค์สรณะคม        /  
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร          
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก  /        
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา          
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท ์          
นางสาวการุณ ี สุหร่าย          
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์          
ดร.สุรัตน์                      วงศ์รัตนภัสสร  /        

    

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท   
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กรรมการและผู้บริหาร 
บจก. 

ไทยแน็กซิส 
 

บจก. 
เอส.ที.จี.ซี. 

 

บจก. 
ไทยทาเคดะเลซ 

 

บจก.  
แฮร ์เซอร์วิส 

(ไทย) 

บจก. 
ศรีราชา 

บีเอสซี โบว์ลิ่ง 

บจก. 
มิตรพัฒนา 
โฮมช้อปป้ิง 

บจก. โดม 
คอมโพสิต 

(ประเทศไทย) 

บจก. 
ไทย บุนกะ 
แฟชั่น 

บจก. วาเซดะ เอ็ด
ดูเคชั่น 

(ไทยแลนด์) 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต          
นายมน ู ลีลานุวัฒน์ XXX  /   XXX XXX  / 
นายทาดาชิ                    ยามาโมโต้          
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ /       / / 
นายบุญด ี อ านวยสกุล          
นายอะกิฮิสะ             นากาโน /         
นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง / XXX  /      
นายธรรมรตัน์  โชควัฒนา     /     
นายยูโซะ อิเดะ          
นายอิคูโอะ                      โอตาน ิ          
นางอรดี                        รุ่งเรืองโรจน ์          
นายธนวัฒน์                 ปูคะวนัช          
รศ. นเรศร์                      เกษะประกร          
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม          
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต          
นายมนัส      องค์สรณะคม   /       
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร          
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก  /    /    
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา          
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท ์  /      /  
นางสาวการุณ ี สุหร่าย          
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์    /      
ดร.สุรัตน์                      วงศ์รัตนภัสสร          

 

  

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท   
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กรรมการและผู้บริหาร 

บจก. 
ไทยคามาย่า 

บจก.  
จาโนเม ่

 (ประเทศไทย) 

บจก.  
ไทยซีคอม 
พิทักษ์กิจ 

บจก. ไทเกอร์  
ดิสทริบิวชั่น 

แอนด์ โลจิสติคส์ 

บจก. 
เอราวัณสิ่งทอ 

 

บจก.   
บางกอกโตเกียว 

 ซ็อคส์ 

บจก.  
กรีน ไลฟ์  

แมนเนจเมนท์ 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต        
นายมน ู ลีลานุวัฒน์  XXX /  /  XXX 
นายทาดาชิ                    ยามาโมโต้        
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์        
นายบุญด ี อ านวยสกุล        
นายอะกิฮิสะ             นากาโน        
นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง     /   
นายธรรมรตัน์  โชควัฒนา /   /   / 
นายยูโซะ อิเดะ        
นายอิคูโอะ                      โอตาน ิ        
นางอรดี                        รุ่งเรืองโรจน ์        
นายธนวัฒน์                 ปูคะวนัช        
รศ. นเรศร์                      เกษะประกร        
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม        
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต        
นายมนัส      องค์สรณะคม  /   / / / 
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร        
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก        
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา        
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท ์  /      
นางสาวการุณ ี สุหร่าย        
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์        
ดร.สุรัตน์                      วงศ์รัตนภัสสร        

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท   
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 

รายช่ือกรรมการของบริษัทย่อย WLC WKC SR.W. PKC 
 1. นางสาวศิริกุล     ธนสารศิลป์ XXX XXX XXX XXX 
 2. นายบุญดี          อ านวยสกุล X X X X 
 3. นายอะกิฮิสะ นากาโน / / / / 
 4. นายอ านวย         บ ารุงวงศ์ทอง / / /  
 5. นายธรรมรัตน์         โชควัฒนา / /  / 
 6. นายมนัส            องค์สรณะคม / / AM / 
 7. นายสุวิทย์  วงศ์เจริญวุฒภร   /  
 8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ /    
 9. นายสมบูรณ์      แสงสุวรรณเลิศ AM    
 10. นางสาวสินีนุช       วุฒิเจริญชัยพร /    
 11. นายชัยวิชิต        สุทธิพงศ์วรากุล  / / / 
 12. นางรุ่งทิพย์        โชคชัยธรรม  /  / 
 13. นายนิวัฒน์ เดชอ าไพ  /   
 14. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม  /   
 15. นายพีรทัศ          อุทัยวิวัฒนา   /  
 16. นางสาวอรุณี      สหกิจภิญโญ   /  
 17. นายวัฒนา ทองเอี่ยม   /  
 18. นางสาวดลยา  ชินะศิริกุล    / 
19. นายปริญญา ชาด ี    / 

 

หมายเหตุ : WLC   =  บจก. วาโก้ล าพูน                                     XXX  ประธานกรรมการ        
 WKC    =  บจก. วาโก้กบินทรบ์ุร ี                            X  กรรมการผู้จัดการ  
 SR.W.  =  บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์   AM กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ    
 PKC     =  บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี     /   กรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ 
 
 

เอกสารแนบ 3.1 :  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม  2553  มี
มติแต่งตั้ง นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนเรศร์ เกษะประกร และ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 
เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามกฎหมายและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การ
บัญชี กฎหมาย  

      คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง มีผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เก่ียวข้อง โดยมีสาระส าคัญในการ
ปฏิบัติงานดังน้ี 

1. อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ าปี และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 

2. พิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ เพื่อให้งบ
การเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

3. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2554  

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าการ
บริหารความเสี่ยงและผลการจัดการ ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง 

5. พิจารณาและให้ความเห็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลของรายการตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยพบว่า การท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

6. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บัญญัติไว้   
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน และมีความเป็นอิสระไม่มี
ข้อจ ากัดในการรับทราบข้อมูล ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติใดๆ ที่เป็นสาระส าคัญ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

                                                                                                                          อรดี  รุ่งเรืองโรจน์                                                                          

                                                                                                                      (นางอรดี    รุ่งเรืองโรจน์) 
             ประธานกรรมการตรวจสอบ     
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เอกสารแนบ 3.2 :รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าว
ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผลและประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ตลอดจนได้
แสดงค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งน้ีงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็น
ผู้บริหาร ได้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2553  ได้จัดท าและเปิดเผยโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

มนู  ลีลานุวัฒน์       บุญดี  อ านวยสกุล 
 (นายมนู     ลีลานุวัฒน์)                (นายบุญดี  อ านวยสกุล)  
    ประธานกรรมการ      กรรมการผู้จัดการ  
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เอกสารแนบ 3.3 : รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม  และสิง่แวดล้อม ในฐานะที่เป็นองค์กรหน่ึงในสังคม โดยใช้
แนวทางการสร้างสมดุลระหว่างมูลค่า หรือผลก าไรในการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า หรือ การสรา้ง
ความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพสูงในระดับ
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานการบริหารจัดการกระบวนการที่เน้นปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ในการด าเนินธุรกิจ   บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ และน าระบบมาตรฐานต่างๆ มาใช้เพื่อรับรอง
คุณภาพ สรา้งความเชื่อม่ันแก่ลูกค้า เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุด
ชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย   และ  “Green Label” (ฉลากเขียว) ส าหรับผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)  รวมทั้งผลักดันและ
พยายามลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง ด้วยการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  (Carbon Footprint) 

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม  โครงการที่ส าคัญ  ได้แก่  “วาโก้...โบว์ชมพู  สู้มะเร็งเต้านม”  ที่ได้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมากว่า 10  ปี โดยรณรงค์ให้ความรู้  และป้องกันให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม  
การจัดซื้อรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลมอบให้แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้บริการแก่สตรีทั่วประเทศ โครงการ “Balancing Bra Donation” มอบ Balancing 
Bra ให้สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์ รวมทั้งคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ “Balancing Bra” ชุดชั้นในที่คืนความ
ม่ันใจส าหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม  และ ผลิตภัณฑ์ “Surgical Wear” เสื้อผ้าทางการแพทย์ ที่ใช้ส าหรับผู้ประสบ
อุบัติเหตุ ไฟไหม้  น้ าร้อนลวก  พิษจากสารเคมี หรือหลังการผ่าตัดศัลยกรรม โดยช่วยให้แผลแห้งเร็ว และลดอาการ
แผลเป็นนูน เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับแพทย์ประจ าโรงพยาบาล
ต่างๆ  ซึ่งถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้  ความเชี่ยวชาญจากภายในเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) เชื่อม่ันว่าการด าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส  ควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการน าพาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  ซึ่งบริษัทฯ จะยึดม่ันด าเนินการอย่างจริงจังต่อเน่ืองตลอดไป 
 
 
 
            บุญดี  อ านวยสกุล 

(นายบุญดี อ านวยสกุล) 
กรรมการผู้จัดการ 
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เอกสารแนบ 3.4 : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นองค์กรหน่ึงในสังคม โดยยึดม่ัน
นโยบายการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อสรา้งสรรค์ พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านสังคม 
•  เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานชุด

ชั้นใน “PRINCESS COLLECTION”  โดยน ารายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2010” 
•    กิจกรรม  “Wacoal Cares Your Breasts… Mammogram  Saves Your Life” โดยร่วมกับสถาบันมะเร็ง

แห่งชาต ิ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช เชิญชวนหญิงไทยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วย
เครื่องแมมโมแกรม  

•     กิจกรรมโรดโชว์ ภายใต้ชื่อ  “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์...วาโก้โบว์ชมพู”  รณรงค์ให้แม่ลูกหม่ันตรวจ
เต้านมด้วยตนเองทุกเดือน และเข้ารับการตรวจโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญปีละ 1 ครั้ง  

•    โครงการ  “Balancing Bra Donation” มอบเต้านมเทียมกว่า 2,000 ชุด ให้กับสตรีทั่วประเทศที่สูญเสีย
เต้านมเน่ืองจากมะเร็งเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์  

•     โครงการ “Clinical Wear” ตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุจากไฟไหม้ 
น้ าร้อนลวก  สารเคมีต่างๆ และผู้ป่วยท่ีเป็นโรคบวมน้ าเหลือง แขนขาโต  

•    โครงการ “First Bra On Tour” เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสรีระร่างกายในวัยเริ่มสาวให้กับ
นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  

การป้องกันปัญหายาเสพติด 
•  บริษัทฯ เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2545 และยึดม่ันตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยด าเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ปีละ  2  ครั้ง  

การว่าจ้างผู้พิการเข้าท างาน 
•  บริษัทฯ  ตระหนักถึงความส าคัญในการมอบโอกาสทางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  จึง

ได้ว่าจ้างผู้พิการเข้าท างานอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี 2553  บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ให้การ
สนับสนุนการจ้างงานคนพิการจากกระทรวงแรงงาน  

การส่งเสริมการศึกษา 
•  โครงการ “Wacoal Show Bra Show Case ปลดตะขอดีไซน์ ท้าทายความคิดไปกับวาโก้”  จัดประกวด

ออกแบบชุดชั้นในวาโก้ เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา น าความรู้จากห้องเรียน
ในวิชาแฟชั่นดีไซน์ มาปรับใช้และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “Unframed Unseen” โดย     
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ผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และทุนการศึกษามูลค่ากว่า 
300,000  บาท 

•  การให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
การเยี่ยมชมสถานประกอบการ การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน สหกิจศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือ
โครงการด้านการศึกษาพิเศษ  เช่น โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  Work Integrated Learning 
(WIL)  ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวชิาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  จัดใหนั้กศึกษาเรียนรู้และท างานจริงด้านการออกแบบกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตลอดจนร่วม
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
•  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   บริษัทฯ ได้จัดให้

มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้พนักงานแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยในปี 2553  ได้จัดกิจกรรมพิธีท าบุญตักบาตร  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ๑ ปณิธานความดี ถวายในหลวง 
รณรงค์ให้พนักงานตั้งใจท าความดี ลด ละเลิกสิ่งที่ไม่ดี  และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน 
ปี 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล จ านวน 74 แห่ง 

ครอบคลุมทั้ง สถาบันการศึกษา ชุมชน วัด โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ  เช่น 
•  สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปีท่ี 2  
•  สนับสนุนกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
•  สนับสนุนทุน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
•  สนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ   และคณะวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เพื่อให้นักศึกษาใช้ศึกษา
และฝึกปฏิบัติด้านการเรียนการสอน                    

•  สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 19 เพื่อมอบให้ทหารที่
ปฏิบัติงานใน อ.ตากใบ จ. นราธิวาส  

•  สนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ INTERCOLOR BANGKOK 2010  จัดโดยสถาบันวิจัยแฟชั่น
แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

•  สนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว สาธารณรัฐเฮติ  
•  สนับสนุนเงินช่วยเหลือผ่านส านักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย

ในหลายจังหวัดของประเทศ 
•  มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานีต ารวจวัดพระยาไกร 
•  สนับสนุนทุนการศึกษา  วิจัยและพัฒนา มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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•  สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มอบให้กับองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศ
ไทย  เรือนจ าจังหวัดล าพูน   บ้านพักคนชราบางแค   และโรงเรียนประทีปศึกษา  

•  มอบเงินสนับสนุนโครงการล้อเล่ือนเพื่อคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย 
•  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่หน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชน 

ด้านส่ิงแวดล้อม    
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน   ดังน้ันจึงให้ความส าคัญต่อ
การเลือกใช้วัตถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และยังได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี  

•  กิจกรรม “Wacoal Sports Bike Rally” ปั่นจักรยานช่วยลดโลกร้อน และร่วมปลูกป่าเพิ่มโอโซน พร้อม
ทั้งให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  

การอนุรักษ์พลังงาน 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน คือ “เรามุ่งม่ัน และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของการใช้พลังงาน ลดการสูญเสีย
ทางอ้อมที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท าให้ปริมาณการใช้พลังงานภายในบริษัท
ฯ ลดลงอย่างต่อเน่ือง  โดยในปี 2553  สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 1,557,000 Kwh  เทียบกับปี 2546  ที่ยังไม่มี
การด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน และได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 2 จากการประกวดผลงานนวัตกรรมในเครือสหพัฒน์
ด้านการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขั้นสูงส าหรับเครือวาโก้กรุ๊ป ประเภท Energy Saving & Global Warming 
& Environment  

การสร้างจิตส านึกประหยัดพลังงาน 
•  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับ  นโยบายดา้นพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงานและเป้าหมายการ

อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
•  จัดท าป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีในการประหยัด

พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน   
•  รณรงค์ “หยุด! โลกร้อนด้วยมือเรา” โดยชี้ให้เห็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อน ที่มีผลกระทบมาถึง

ปัจจุบัน โดยให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันรณรงค์ประหยัดพลังงาน ทั้งที่บ้าน ที่ท างาน และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ  ให้ความส าคัญต่อสภาพการท างานที่ปลอดภัย โดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  เพื่อรับผิดชอบดูแล ส่งเสริม กิจกรรมความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในการท างานให้กับพนักงาน โดยมุ่งเน้นทั้งด้านการควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องจักร อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมในการท างาน  การฝกึอบรม  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ดังน้ี 
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การฝึกอบรมให้ความรู้  
•  จัดอบรมด้านความปลอดภัย เช่น “การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” และ “การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพ

หนีไฟ” 

การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงอุปกรณ์ 
•  ตรวจสภาพความปลอดภัยภายในอาคาร ได้แก่ ทางเดิน  เส้นทางหนีไฟ เครื่องจักร และอุปกรณ์การ

ผลิตระบบไฟฟ้า  เครื่องมือท างาน   อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)   เดือนละ 1 ครั้ง 
•  ตรวจสอบอาคาร และจัดท ารายงานวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (SF-03) และด าเนินการปรับปรุง

แก้ไข  
•  เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย (สัญญาณเตือนภัย ไฟฉุกเฉิน ประตูหนี

ไฟ ถังดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ)  ปรับปรุงเส้นทางหนีไฟในอาคาร และการซ้อมอพยพหนีไฟ  

การรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ 
•  จัดนิทรรศการ “รักษ์พลังงาน รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

ของพนักงาน ในการอนุรักษ์พลังงาน และการสร้างความปลอดภัย   
•  รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่พนักงาน ได้แก่ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ รณรงค์โรคเอดส์และโรคระบาดตามฤดูกาล รณรงค์งดสูบบุหรี่และการลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่างๆ  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 

ปี พ.ศ. รางวัลและประกาศเกียรติคุณทีไ่ด้รับ 

ปี 2529 -  ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บริษัทดีเด่นแห่งปี”  ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

-  ได้รับรางวัล  “ดีเลิศ”  ในฐานะ “โรงงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และถูกหลักอาชีวอนามัย” 

ปี 2533 -  ได้รับเลือกเป็น “โรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปขนาดใหญ่” 

ปี 2536 -  ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก Asia Pacific Awards  

-   ได้รับรางวัล “โรงงานดีเด่นด้านระบบป้องกันอัคคีภัย” ประเภท “ดี” จาก กองอนามัย        
     กรุงเทพมหานคร 

ปี 2545 -  ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2002”  

ปี 2546 -  ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2545  
    ในระดับ Top Quartile  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

-  ได้รับรางวัล “Disclosure Report  Award 2003” เป็นปีท่ี 2 

ปี 2547 -  ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2546  
    ในระดับ Top Quartile  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  
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ปี พ.ศ. รางวัลและประกาศเกียรติคุณทีไ่ด้รับ 

ปี 2548 -  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการให้ 
    ข้อมูลทางด้านราคาและสภาวะทางด้านธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

ปี 2549 -  ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดี”  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย   ร่วมกับ   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     และส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
    หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ปี 2550 -  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) จากผลงาน “Clinical Wear Service” นวัตกรรมด้าน 
    การบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์  
    ประจ าปี 2550  

ปี 2551 -  ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ   “ดีมาก”   จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย  ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทย   และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ปี 2552  -  ได้รับรางวัล   “Trusted Brands Award 2009”   ส าหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก 
      “ENFANT”  ด้วยผลโหวตจากความเชื่อม่ันของผู้บริโภคสูงสุดระดับ  Platinum  ประเภท 
      แฟชั่นเด็ก จัดโดยนิตยสาร Reader’s Digest  

 -  ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ  “ดีมาก”   เป็นปีท่ี  2  

ปี 2553  -  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม   (Chairman Award)  เป็นครั้งที่   2    จากการประกวดนวัตกรรม 
     เครือสหพัฒน์ ประจ าปี  2553  จากผลงาน “Wacoal Gold”  ชุดชั้นในสตรีเพื่อสุขภาพ  

 -  ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ  “ดีมาก”  ติดต่อกันเป็นปีท่ี  3   
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