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ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด และ
Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี
ระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด
ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสาเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอก
สตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี
การจัดจาหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เป็นผู้จัด
จาหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ สาหรับตลาดต่างประเทศได้จาหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal
Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนาของโลก

พันธกิจ (Mission)
ไทยวาโก้จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เราจะนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่าง
พิถีพิถันถึงคุณภาพ การเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย ความรวดเร็ว ทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ค่านิยม (Value)
W ork in Team and Be Professional
A chievement and Positive Attitude
C reative and Initiative
O pen to Experience
A ctive and Dynamic to Change
L ove and Mutual Trust
1.2

ทางานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ ใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ
มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ คิดบวก มั่นใจ เราทาได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อลูกค้า
เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ทางานและดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของความรักและความเชื่อมั่นต่อกัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ตลอดระยะเวลา 43 ปี ของการดาเนินธุรกิจ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นศึกษา วิจัย
พัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสวมใส่
สบาย เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระเพื่อสร้างความงาม และความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกช่วงวัย


ปี 2513 •
ปี 2514 •
ปี 2515 •
ปี 2516 •
ปี 2517 •
ปี 2522 •

ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522)
เริ่มการผลิตชุดชั้นในสตรี
ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
เริ่มส่งสินค้าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี
ตามลาดับ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท
เริ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก จาหน่ายในประเทศ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมทั้งด้านสินค้า
และบริการที่แปลกใหม่ เช่น การจัดให้มีพนักงานขายคอยแนะนาการสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้องตาม
สรีระให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นผู้ริเริ่มใช้คาเรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชั้นในว่า
“Proportion
Consultant” หรือ “PC” จนกลายมาเป็นคาที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้มี “ห้อง
ลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การนาระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก การกาหนดราคาชุดชั้นใน
แบบ Fixed Price และการส่งเสริมการตลาดด้วยการนาภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของ
ประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรี
ไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง
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ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)



ปี 2523 •

•
•
ปี 2527 •
•

ปี 2528 •
ปี 2529 •
ปี 2530 •

เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก
มาเป็นรูป
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความ
เจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกาหนดสีประจาบริษัทฯ คือ สีไวน์แดง และสีชมพู
นาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก
ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่ง โดยทาการศึกษา พัฒนาวัตถุดิบแปลกใหม่ที่มี
คุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ จนสามารถทดแทนการนาเข้าได้มากกว่า 90%
ก่อตั้ง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.
ชลบุรี
จัดทา “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการวัดสัดส่วนแก่ลูกค้า ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสม
กับสรีระ
จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าโซโก สี่แยกราชประสงค์ เพื่อ
บริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลและผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้าน
ต่างๆ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อตั้ง บริษัท วีน จากัด เพื่อจัดจาหน่ายชุดชั้นใน
WIENNA ในระบบขายตรง ซึ่งปัจจุบันพัฒนาจนเป็นผู้นาระบบขายตรงที่มีสมาชิกมากที่สุด
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในปี 2554

ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่ง
วัตถุดิบใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น


ปี 2533 •
ปี 2534 •

ปี 2535 •
ปี 2536 •

ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
นาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง
Sihouette Analyzer เครื่อง Moire และ เครื่อง Sketched Outlines
จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research & Development Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ
และวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard)
พร้อมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่
เพิ่มบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical Wear Service) เพื่อช่วยให้แผล
แห้งเร็วพร้อมทั้งรักษาและบรรเทาแผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น้าร้อนลวก
ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด ตามลาดับ
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ปี 2537 •
ปี 2540 •

ปี 2541 •
ปี 2542 •

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาก
ขึ้น ด้วยการจัดงาน “Sahagroup Export & Trade” ซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีมา
จนถึงปัจจุบัน
จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร

ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ทาให้
สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนาข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยายกาลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการ
กระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค


ปี 2543 •
ปี 2548 •
ปี 2549 •

ปี 2551 •

ทศวรรษที่ 4 ลาหน้าด้วยนวัตกรรม (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552)
ริเริ่มโครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแล
ป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
นาระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function Deployment และ Kansei
Engineering มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นใน
สาหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม และได้มอบ Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่
ขาดทุนทรัพย์อย่างสม่าเสมอ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมี่ยม
ฉีกเส้นกั้นระหว่างชุดชั้นในกับชุด
ชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond Intimacy” ซึ่งนาคริสตัล Swarovski มาประดับบน
ชุดชั้นในเป็นครั้งแรก

ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ทาการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความ
แตกต่างด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
วางรากฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจภายใต้ข้อจากัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ


ปี 2553 •

ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงาน Princess
Collection ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนารายได้สมทบทุนการ
สร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
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•

ปี 2554 •
•
•
ปี 2555 •
•
ปี 2556 •
•

1.3

เริ่มผลิตและจาหน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสาหรับผู้หญิงสูงวัย ซึ่งถือเป็นการ
ขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัย เหมาะสมกับ
ลูกค้าทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิดหลักของบริษัทฯ “40 ปีแห่งความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง”
ก่อตั้ง บริษัท โทรา 1010 จากัด เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามแนวคิด Lean Organization เพื่อให้การทางานมีความ
คล่องตัวสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop” และใช้ Social Network เพื่อ
เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile” เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งทอเชิงลึก
สร้างแบรนด์ B’me และพัฒนาช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายให้เหมาะกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคยุคใหม่
ร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุ่ม
CLMV
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ ทาหน้าที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดย
ประสานงานกับผู้จัดจาหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและ
ความชานาญของแต่ละโรงงานให้ทาการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการ
บริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตและ
จาหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทย่อย ทาหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการ
ส่งออก บริษัทย่อยสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบริษัทฯ
บริษัทร่วม เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กับพันธมิตร
ทางธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ ความชานาญของพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละฝ่าย อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 5

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการดาเนินงานในกลุ่มบริษัท
บมจ. ไทยวาโก้

บริษัทย่อย

99.99%

WLC

99.99%

WKC

บริษัทร่วม

99.94%

SR.W.

99.97%

TORA

20.00%

PM

99.93%

PKC
หมายเหตุ : สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
WLC = บจก. วาโก้ลาพูน
WKC = บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
SR.W. = บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
PKC
= บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
TORA = บจก. โทรา 1010
PM
= Pattaya Myanmar Co., Ltd.

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือ
หุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551
เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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ชื่อบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ
1. บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
3. บริษัท โทรา 1010 จากัด
4. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด (SR.W.)
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด (ถือหุ้นโดย SR.W. = 99.99%)
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตังแต่ 2 บริษัทขึนไป
บริษัทอื่นเหล่านันต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
1. Wacoal Corporation
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% *
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%
บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
3. ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
5. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จากัด
6. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ ถือ บริษัทอื่นถือ
หุ้นบริษัทอื่น หุ้นบริษัทฯ
-

-

99.99
99.99
99.97
99.94
99.93
-

-

-

33.61
-

-

-

0.68
3.82
0.01
17.90
17.80
14.67

21.26
4.93
3.90
0.92
1.15
0.21

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษทั ที่มีการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน
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1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า “Wacoal” ซึ่งได้รับอนุญาต
จาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยการจัดจาหน่ายสินค้าชุดชั้นใน
สตรีไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องดาเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation เพื่อจัดจาหน่ายใน
ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มีการทาธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อีกรายหนึ่ง โดยการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสาเร็จรูป อย่างครบวงจร ตั้งแต่
การซื้อวัตถุดิบและให้จัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 70 และ ร้อยละ 30 ตามลาดับ

โครงสร้างรายได้จาแนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
รายได้ในประเทศ
ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก

รายได้ต่างประเทศ
ชุดชั้นในสตรี
ชุดเด็ก

2.1

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

2556
รายได้
%

2555
รายได้
%

หน่วย : ล้านบาท
2554
รายได้
%

บมจ. ไทยวาโก้
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
รวม

99.94
99.99
99.99
99.93
99.97
99.94

2,162.55
52.83
0.40
0.34
10.08
0.16
85.44
228.86
2,540.66

59.58 2,366.65
1.46
48.95
0.01
0.01
2.49
0.28
11.71
0.30
2.35 106.24
6.31 287.24
0.11
70.00 2,823.69

57.80 2,152.81
1.20
53.07
0.06
0.06
4.51
0.29
9.70
0.01
2.59
93.77
7.01 286.81
1.07
68.96 2,601.80

58.36
1.44
0.00
0.12
0.26
2.54
7.78
0.03
70.53

บมจ. ไทยวาโก้
บจก. โทรา 1010
บมจ. ไทยวาโก้
รวม
รายได้รวม
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวมรายได้จากการขายและบริการ

99.97
-

1,033.11
47.77
7.97
1,088.85

28.46 1,203.34
1.32
59.40
0.22
8.26
30.00 1,271.00

29.39 1,050.50
1.45
22.82
0.20
13.70
31.04 1,087.02

28.48
0.62
0.37
29.47

3,307.24 91.12 3,692.84 90.19 3,293.47 89.28
85.44
2.35 106.24
2.59
93.77
2.54
236.83
6.53 295.61
7.22 301.58
8.18
3,629.51 100.00 4,094.69 100.00 3,688.82 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเสื้อผ้าสาเร็จรูป สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 9

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

2.1.1 ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจาหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจาหน่ายคิดเป็น
ร้อยละ 91 ของมูลค่าการจาหน่ายทั้งหมด โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีให้ตัวแทนจาหน่าย ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ดังนี้
1. Wacoal จัดจาหน่ายในร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าชุดชั้นใน
สตรีสาหรับทุกวัย ดังนี้
- กลุ่ม First Bra อายุ 8 - 12 ปี สาหรับวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
- กลุ่ม Campus อายุ 13 - 15 ปี สาหรับเด็กหญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น
- กลุ่ม Young

อายุ 16 - 22 ปี สาหรับวัยรุ่น วัยที่ชอบสิ่งแปลกใหม่ แฟชั่น มีความ
หลากหลายและมีความเป็นตัวของตัวเอง

- กลุ่ม Mood

สาหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางานตอนต้น มีรูปแบบและ
สีสันที่สดใส
มีความหลากหลายของรูปแบบเพื่อ
ตอบสนองวัยรุ่นซึ่งมีหลายบุคลิก หลายอารมณ์

- กลุ่ม Braberry

สาหรับกลุ่มวัยเพิ่งเริ่มทางาน เป็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งชอบ
ความหรูหรา แต่แฝงไว้ด้วยความเท่ห์ หวาน และกลิ่น
อายของความเซ็กซี่ ทาให้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าค้นหา
ยิ่งขึ้น

- กลุ่ม Missy

อายุ 23 ปี ขึ้นไป สาหรับสาววัยทางานที่มีความคล่องตัว ชอบการแต่งกาย
แบบนาสมัย รักความก้าวหน้า

- กลุ่ม Glam

อายุ 23 ปี ขึ้นไป

สาหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ชอบความสง่าหรูหรา
และมีรสนิยมที่โดดเด่นอย่างมีสไตล์

พิถีพิถัน

- กลุ่ม Beauty Cup อายุ 23 ปี ขึ้นไป สาหรับสาวที่มี Cup B ขึ้นไป
- กลุ่ม Shapewear (Body Suit, Girdle, Hips, Pants)
อายุ 18 ปี ขึ้นไป สาหรับวัยสาว
และวัยทางานที่ต้องการความกระชับ
รูปร่างที่สวยงามได้สัดส่วน
- กลุ่ม Maternity
- กลุ่ม Sports

สาหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด
สาหรับผู้หญิงที่รักการออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่
ต้องการความทะมัดทะแมง คล่องแคล่วว่องไว

- กลุ่ม Swimwear

สาหรับสาวที่ต้องการความสวยมั่นใจในการที่จะโชว์
สัดส่วนรูปร่างในการว่ายน้า
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- กลุ่ม Gold

สาหรับผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้น
นวัตกรรมการดูแลสรีระและการสวมใส่ที่สบาย

- กลุ่ม Beauty night

สาหรับดูแลเต้าทรงแม้ในยามนอนและยามพักผ่อน

- Wacoal Body Clinic

เป็นบริการสั่งตัดพิเศษสาหรับผู้มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
และผลิตภัณฑ์สาหรับด้านศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับสรีระ
บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลสาหรับผู้มี
โครงสร้างสรีระพิเศษ อาทิ ยกทรง สเตย์ บอดี้สูท กางเกง
เสริมสะโพก ฯลฯ
บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล หลังการ
รักษาบาดแผล Burn เพื่อกระชับรอยแผลเป็นนูน
(Keloid) ให้เนียนเรียบ
เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้สวมใส่หลังทาศัลยกรรมตกแต่ง
เพื่อกระชับแทนผ้าพันแผลให้ได้รูปทรงสมส่วน อาทิ
ปลูกผม ดึงหน้า เพิ่มหรือลดขนาดทรวงอก ดูดไขมันเอว
หน้าท้อง สะโพก และต้นขา ฯลฯ
ชุดชั้นในใช้สวมใส่เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกันการบาดเจ็บ
ของร่างกายและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี อาทิ เสื้อ
กระชับทรง แผ่นกระชับเอว และเข่า
ยกทรงสาหรับผู้สูญเสียเต้านมข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง
ที่ช่วยให้ดูมีบุคลิกภาพสมส่วนและสวยงามใกล้เคียง
ธรรมชาติ

 Exclusive Foundation

 Clinical Wear Service

 Surgical Wear

 Healthy Care

 Balancing Bra

- Nightwear

สินค้าชุดนอนสตรี

- Lingerie

เสื้อบังทรง สลิป

2. POP Line ชุดชั้นในสตรีสาหรับวัยรุ่นและวัยทางานกลุ่ม Mass Market ที่มีครบทุกกลุ่มสินค้า
ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน สเตย์ บังทรง ฯลฯ ระดับราคาปานกลาง เน้นเรื่องความกระชับในการสวมใส่ และ
วางจาหน่ายในช่องทาง Discount Store และร้านค้าทั่วไป
3. WIENNA ชุดชั้นในสตรีสาหรับวัยทางาน โดยมีครบทุกกลุ่มสินค้า ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน
สเตย์ บอดี้สูท บังทรง ชุดนอน และรับสั่งตัดพิเศษสาหรับผู้ที่หาซื้อ Cup Size ปกติไม่ได้ และผู้ผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม จัดจาหน่ายผ่านช่องทางขายตรง (Direct Sale)
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4. B’me ชุดชั้นในสตรีที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับทรวงอกของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง
วัย ซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่แลดูอ่อนเยาว์ และรู้สึกประทับใจ จัดจาหน่ายใน Special Shop, Discount Store และ
ร้านสะดวกซื้อ

2.1.2 ชุดชั้นนอกสตรี
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูปสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, Race’, WB
Line II, in 9, seaquin, RICCO และ 1 mile ซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้
เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต WACOAL BLOUSE ชุดชั้นนอกสตรีมีมูลค่าการจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2
ของมูลค่าจาหน่ายทั้งหมด

2.1.3 ชุดเด็ก
บริษัทฯ ผลิตชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Trombone และ De bon ซึ่งเป็น
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต Little Wacoal, ELLE PETITE,
ELLE POUPON, bsc และ ST. ANDREWS ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กมีมูลค่าการจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 7
ของมูลค่าจาหน่ายทั้งหมด

2.1.4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดการประกอบธุรกิจ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1035/2534 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 สาหรับ
การลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนและได้เริ่มดาเนินการตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2535 สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2540
บริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยสรุปดังนี้
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รายการ

ชื่อบริษัท
บจก. เอสอาร์. บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้
ดับบลิว.การ์เมนท์
กบินทร์บุรี

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี

โครงการที่ 2
- บัตรส่งเสริมเลขที่
- วันออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
- ลดหย่อนภาษีเงินได้
50% ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

2876(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
ยังไม่มีรายรับ
14 ธ.ค. 2555 14 มิ.ย. 2558

1075/2544
24 ม.ค. 2544
1 ก.ค. 2544 30 มิ.ย. 2552
1 ก.ค. 2552 30 มิ.ย. 2557
24 ม.ค. 2544 24 ม.ค. 2547

1074/2544
24 ม.ค. 2544
1 มิ.ย. 2544 31 พ.ค. 2552
1 มิ.ย. 2552 31 พ.ค. 2557
24 ม.ค. 2544 24 ก.ค. 2546

1649(1)/2544
11 ต.ค. 2544
1 ม.ค. 2546 31 ธ.ค. 2553
1 ม.ค. 2554 31 ธ.ค. 2558
11 ต.ค. 2544 11 ต.ค. 2547

2904(2)/2555
20 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 30 มิ.ย. 2564
-

2877(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 30 มิ.ย. 2564
-

2878(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 30 มิ.ย. 2564
-

20 ธ.ค. 2555 20 มิ.ย. 2558

14 ธ.ค. 2555 14 มิ.ย. 2558

14 ธ.ค. 2555 14 มิ.ย. 2558

โครงการที่ 3
- บัตรส่งเสริมเลขที่
- วันออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี

-

- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

-

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้รับสิทธิอื่นๆ และไม่มีข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผูผ้ ลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป โดยมีการจาแนกผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ชุดชั้นในสตรี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดย
มุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภค แล้วนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบ การออกแบบ
การบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้
อย่างมั่นคง คือ ตลาดของสตรีวัยทางานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่คาดหวังในเรื่องของความงาม ความ
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สะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด
สาหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย มี
สีสันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทนจัดจาหน่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริงมายาวนานกว่า 40 ปี ผนวกกับการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งทางด้านแฟชั่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า คุณภาพในการ
บริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี รวมถึงการผลิตสินค้าที่
ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้ต่อยอดการเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และบริษัทคู่ค้าในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
และร่วมมือด้านกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ เป็นที่ครองใจของสตรีไทยมายาวนาน
ในปี 2556 บริษัท ฯ ได้ออกสินค้า Campaign ใหญ่ที่สาคัญ ดังนี้
Wacoal COOL
Cool Innovation 2013
Thermo Cool Eco นวัตกรรมเพื่อความเย็น เบาสบาย ไม่อับชื้น ด้วยฟังก์ชั่น Cool Cup ฟองน้า
เจาะรู น้าหนักเบา ทาให้แห้งเร็วขึ้น ระบายอากาศได้ถึง 50% และฟังก์ชั่น Cool Feel นวัตกรรมเทคโนโลยี
พิเศษที่มีผิวสัมผัสนุ่ม ให้ทรวงอกเย็นสบาย ไม่ระคายเคือง ลดการสะสมของแบคทีเรียและกลิ่นอับชื้น และ
ยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ด้วยนวัตกรรมด้านวัตถุดิบของเส้นใยที่ทอจากส่วนผสมของข้าวโพด ซึ่งทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติจากปิโตรเลียมน้ามันดิบได้ถึง 30%
Cool Free นวัตกรรมจาก WACOAL Shapewear ทาจากเนื้อผ้า Nylon–Spandex ให้สัมผัสนุ่ม
เคลือบสาร HeiQ ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นจากเหงื่อ ช่วยระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว ลดการสะสม
ของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นอับชื้น ทาให้รู้สึกสดชื่น เย็นสบายตลอดเวลาของการสวมใส่
นอกจากนี้การตัดเย็บด้วยเทคนิคพิเศษแบบ Free Cut ทาให้ขอบขาเนียนเรียบไร้รอยตัดต่อ ไร้รอยตะเข็บ
และเทคโนโลยีพิเศษ Bonding ช่วยกระชับหน้าท้องและยกสะโพกให้สวยงามกลมกลึง อีกทั้งยังสวมใส่
สบายได้ตลอดวัน
Boost up Bra
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเสริมหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นสาหรับสาว Cup เล็ก ด้วย Concept ดันทรงให้ดู
อวบอิ่มขึ้น ทาให้ดูมีร่องอกชิดด้วยนวัตกรรมฟองน้าที่นุ่มและมีน้าหนักเบา สายบ่าสามารถถอดสายปรับ
ตาแหน่งเกี่ยวไขว้ได้หลากรูปแบบ สวมใส่แล้วทรวงอกสวยเป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาว
Cup เล็ก
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Boost up Pants
นวัตกรรมการออกแบบตัดเย็บที่เสริมก้นและสะโพกให้โดดเด่น ด้วย PAD ที่ทาจากเนื้อผ้า
พิเศษ สัมผัสนุ่ม มีช่องระบายเพื่อการถ่ายเทอากาศ ทาให้แห้งเร็วและเย็นสบายตลอดเวลาที่สวมใส่ อีกทั้งยัง
ลดการสะสมของแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังช่วยกระชับต้นขาและหน้าท้องให้เนียนเรียบ ทาให้ผู้สวมใส่มี
ทรวดทรงที่แลดูกลมกลึงสวยงาม
3-Step Click
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสาหรับสาวกลุ่มวัยทางานซึ่งต้องการมีเนินอกที่สวยงาม และร่องอกที่ชิด
มากขึ้น ด้วยนวัตกรรมการตัดเย็บด้วยแผ่น Support ที่ช่วยโอบกระชับเต้าทรงจากด้านข้างให้ชิดเข้ามาได้ถึง
3 ระดับ และ Hand Pad แผ่นเสริมรูปมือที่สามารถปรับ - เปลี่ยนได้ จึงช่วยดันทรงให้มีอกที่อวบอิ่มสวยงาม
และใช้ฟองน้าต่างระดับ 3 D Fiber Fill ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคงรูป ไม่เหลืองเมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง
มีน้าหนักเบา และระบายอากาศได้ดี นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการตัดเย็บเป็น Cutting 3 D โดยซ่อนตะขอเกี่ยว
อยู่ด้านหน้าของ Bra เพื่อเลือกปรับระดับให้อกชิดสวยเพิ่มขึ้นได้ถึง 3 ระดับ
X-Support
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสาหรับสาวที่มีหน้าอกใหญ่ ด้วยกระบวนการตัดเย็บเสื้อด้านในซับด้วยผ้า
รูปตัว X เพื่อการเก็บกระชับเนื้อด้านข้าง และเนื้อที่พุ่งชัน ให้อกอิ่ม สวยกลมกลึง และดูเป็นธรรมชาติมาก
ขึ้น ทาให้สาวที่มีลักษณะอก Pine Apple ให้มีรูปทรงอกที่สวยงามแบบ Green Apple
S Curve
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงซึ่งต้องการมีรูปร่างที่สวยงาม เนียน
เรียบไม่มีสะดุดด้วยนวัตกรรมวัตถุดิบใหม่ของผ้า Power Net จากเส้นใยยืด (Spandex) ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการเก็บกระชับหน้าท้องให้เนียนเรียบ และผ้า Two way ที่มีแรงยืดหยุ่นสูง มีการสปริงตัวและคืนรูปได้ดี
ทาให้เวลาสวมใส่แล้วเนื้อผ้าจะเนียนเรียบ ช่วยให้มีรูปร่างสวยงาม และสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
Wacoal Gold 3 G
นวัตกรรมแห่งชุดชั้นในเพื่อความสบายสาหรับวัยที่เพิ่มขึ้นและผู้ที่รักสุขภาพ ด้วยแนวคิดการ
ออกแบบซึ่งผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง FUNCTION & MIND ช่วยปรับปรุงสรีระให้แลดูสวยสมวัย และ
ยังคงความรู้สึกนุ่มนวล สวมใส่สบายด้วย 3 คุณลักษณะพิเศษอันโดดเด่น
 GOOD CUP เต้าทรงสมดุลสวยงาม ด้วยการตัดต่อแบบ X-BALANCE
 GOOD SIDE เก็บเนื้อส่วนเกินด้านข้างได้มากขึ้น ด้วย HIGH SIDE FIT
 GOOD STRAP สายบ่ากว้างและนุ่มเบา ด้วย SOFT STRAP
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Wacoal Sports ECO
ชุดชั้นในเพื่อการออกกาลังกายที่พร้อมดูแลทรวงอกไปพร้อมๆ
กับการดูแลโลก
ด้วย
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เนื้อผ้าทอจากเส้นใยที่ผลิตจากขวดพลาสติกแต่ยังคงให้
คุณสมบัติของ Sport Bra ที่รองรับแรงกระแทก โอบกระชับ สวมใส่สบาย มั่นใจ
CW-X
Stabilyx (สเตย์บิไลท์) ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เน้นเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับกระดูกเชิงกราน
ต้นขา และหัวเข่าให้เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคง คงความสมดุลในทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหว ช่วยลดทอนการ
โอนเอนของร่างกาย
เสริมสร้างสมดุลให้ท่อนขาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการ
ผสมผสานข้อดีของ Expert และ Pro Mode เข้าด้วยกัน
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายชุดชั้นในสตรี
ภายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 67 และ ร้อยละ 33 ตามลาดับ โดยมีช่องทางการจัด
จาหน่าย ดังนี้
- การจาหน่ายสินค้าภายในประเทศ
1. บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนจัดจาหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์และเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นบริษัทชั้นนาที่มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการทาตลาดในประเทศ โดยมีช่องทางการจัดจาหน่ายหลักให้กับห้างสรรพสินค้า
Discount Store รวมถึงการเปิดร้านค้าในศูนย์การค้าชั้นนาทั่วประเทศ โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี และเป็นลูกค้าราย
ใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม
2. บริษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “WIENNA” ไปยัง บริษัท วีน
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญการทาธุรกิจขายตรงผ่านเว็บไซต์ และ Catalog และเป็นลูกค้า
บริษัทฯ มานานกว่า 28 ปี
3. บริษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “B’me” ไปยัง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง
แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จากัด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น
เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN และ Discount Store
4. ช่องทางการจัดจาหน่ายอื่น เช่น การเปิดร้าน Wacoal Studio และการจาหน่ายผ่าน
Factory Outlet ทั้งของกลุ่มสหพัฒน์และคู่ค้าภายนอก
- การจาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผูด้ าเนินการส่งออกโดยตรง
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อาเซียน โดยมีลูกค้าหลัก คือ Wacoal Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ และ Wacoal America, Inc.
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2. ชุดชั้นนอกสตรี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ชุดชั้นนอกสตรีแต่ละแบรนด์แบ่งตาม Lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกณฑ์ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจะแตกต่างกันในหลายช่องทาง ลูกค้าในปัจจุบันมีความ
พิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าตามรสนิยมและ Lifestyle ของตนเอง ไม่ยึดตามเกณฑ์อายุเหมือนที่ผ่านมา
ดังนั้นกลยุทธ์ในการแข่งขันจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของผู้บริโภค และกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น
ในปี 2556 สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
- บริษัทฯ ขยาย Line สินค้าของเครื่องหมายการค้า in 9 เพื่อรองรับสาหรับสตรีหลังคลอด
บุตร โดยทา Collection ชื่อว่า “TIMELESS” เน้นวัตถุดิบที่สวมใส่สบาย สามารถใส่เพื่อไปทางาน ซึ่งเหมาะ
สาหรับคุณแม่ยุคใหม่
- บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้น โดยขายผ่าน Catalog
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
1. จัดจาหน่ายผ่าน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าราย
ใหญ่ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับชุดชั้นในสตรี
2. จาหน่ายตรงให้กับลูกค้าในการจัดทาชุดเครื่องแบบ (Uniform) ให้กับองค์กรชั้นนาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจากความเชี่ยวชาญทาให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
3. ช่องทางการจัดจาหน่ายอื่น เช่น Shop Lifestyle ร้านค้าในโรงพยาบาล Catalog และ
การขายผ่านเว็บไซต์รว่ มกับคู่ค้าอื่นๆ เป็นต้น

3. ชุดเด็ก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสนองตอบตามความต้องการ
ของลูกค้าในทุกระดับ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและทาการวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่ม
Product Line และช่องทางการจัดจาหน่ายให้ตรงกับลูกค้าทุกระดับ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ขยายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสาคัญต่อการรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติที่เหมาะกับ
การสวมใส่ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label เช่น ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยไผ่ (Bamboo Fiber) ฝ้ายอินทรีย์ที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (Organic Cotton) และ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอกระเจา (Jute) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสินค้าในกลุ่ม De bon เพื่อขยายตลาด
Discount Store
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บริษัทฯ ได้แบ่งตลาดเสื้อผ้าเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก อายุแรกเกิด – 6 ปี แบ่งเป็น
- ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม Apparel ประเภทเสื้อผ้า ผ้าอ้อม เครื่องนอน ถุงเท้า ถุงมือ
หมวก ผ้ากันน้าลาย เครื่องเล่นประเภท Soft Toy
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel
ประเภทขวดนม อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
เด็ก Toiletries รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด
เครื่องประดับ และของเล่นเสริมทักษะ
กลุ่มที่ 2 ตลาดเด็กโต อายุ 6 - 12 ปี แบ่งเป็น
- ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม Apparel ประเภทเสื้อผ้า ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel
ประเภทรองเท้า กระเป๋า เข็มขัด และเครื่องประดับ
ในปี 2556 สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กยังคงสานต่อแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก คือ เสื้อผ้าเด็กให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในสภาพภูมิอากาศร้อนและหนาว
บริษัทฯ ยังได้คิดค้นพัฒนาเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์เสริม เช่น ผ้าอ้อม กางเกงกันเปื้อน ฯลฯ เพื่อเพิ่มประโยชน์
ใช้สอยให้หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต
- ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ได้เพิ่มตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในภูมิภาค
เอเชียและประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มตลาดชุดเด็กใน
ประเทศจีน
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายชุดเด็กภายในประเทศ
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 97 และ ร้อยละ 3 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การจาหน่ายสินค้าภายในประเทศ
บริษัทฯ จาหน่ายสินค้าผ่าน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เช่นเดียวกับ
ชุดชั้นในสตรี ซึ่งมีช่องทางการจัดจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าสาหรับลูกค้าระดับบนและระดับกลาง และ
Discount Store เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่คานึงถึงราคาของสินค้าเป็นหลัก
นอกจากช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) โดยผ่านทางช่องทาง Social Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”,
“Enfant Momclub” และเว็บไซต์ www.enfant.co.th เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูล
ข่าวสารแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- การจาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ
ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับตลาดในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจีน เป็นหลัก ด้วยการพัฒนาศักยภาพการขายสินค้าและบริการ โดยเน้นเจาะ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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ตลาดการซื้อ-ขายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักผ่านตัวแทนจัดจาหน่ายในประเทศนั้นๆ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ชุดเด็ก ENFANT ได้จาหน่ายไปในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย
บังกลาเทศ ไต้หวัน นอร์เวย์ กัมพูชา เมียนมาร์ และจีน

2.2.2 สัดส่วนการจาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
สัดส่วนการจาหน่าย
ภายในประเทศ
ต่างประเทศ
รายได้จากการขาย

มูลค่า (ล้านบาท)
2,540.66
1,088.85
3,629.51

%
70.00
30.00
100.00

2.2.3 การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
จัดจาหน่ายผ่าน
มูลค่า (ล้านบาท)
บริษัทจัดจาหน่าย
2,024.38
ลูกค้าในและต่างประเทศรายอื่น
1,605.13
รายได้จากการขาย

3,629.51

%
55.78
44.22

ช่องทางจาหน่าย
ห้างสรรพสินค้า Discount Store
ขายตรง และส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อาเซียน

100.00

ลูกค้ารายใหญ่ที่บริษัทฯ ขายสินค้าให้มากกว่าร้อยละ 50 คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจาหน่ายที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า
และ Discount Store

2.2.4 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปจัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เน้นการใช้
แรงงานเป็นหลักในการผลิต และใช้เงินลงทุนต่ากว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมต้นน้าและกลางน้าที่มุ่งเน้น
การลงทุนในเทคโนโลยีเป็นหลัก
อย่างไรก็ตามผู้ผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพแรงงาน โดยที่ผ่านมาอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสาเร็จรูปอาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงาน แต่ผลกระทบจากค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็น
แรงผลักดันให้ต้องมีการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) ด้วยการยกระดับ
ประสิทธิภาพในการผลิตที่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อันประกอบด้วย การบริหารจัดการ
ประสบการณ์ คุณภาพของแรงงาน เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการมุ่งพัฒนาสู่การผลิตที่
ให้บริการอย่างครบวงจร (Full Service Manufacturing) โดยพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจให้
ร่วมดาเนินนโยบายบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า เช่น การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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ใหม่ๆ การคิดค้นเทคนิคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าสินค้าแก่ผู้บริโภค เป็นต้น
ซึ่งจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป
ภาวะการแข่งขันของตลาดเสื้อผ้าสาเร็จรูป ทั้งตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก มีดังนี้

1. ชุดชั้นในสตรี
ตลาดชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันกันสูงทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา
รวมถึงช่องทางจัดจาหน่าย ประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ทาให้
ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ สาหรับการแข่งขัน
ในตลาดระดับกลางถึงระดับบนจะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัย
พัฒนาเพื่อนาเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการ
บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า ส่วนตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันกันในด้านราคามากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามาเจาะ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื้อน้อย
สาหรับในปี 2556 เศรษฐกิจไทยมีภาวะชะลอตัวลง เนื่องจากกาลังซื้อที่ลดลงของผู้บริโภค อัน
เป็นผลจากนโยบายภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันแรก การปรับขึ้นค่าแรงขัน้ ต่าทั่วประเทศเป็น 300 บาท
ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ จึงส่งกระทบต่อตลาดชุดชั้นในโดยรวมผู้ประกอบการ
หลายรายจึงหันมาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นด้านราคา และบุกตลาดช่องทางการค้าปลีกขนาดใหญ่
หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าน้องใหม่ B’me by Wacoal เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน จัดจาหน่ายในช่องทาง Discount Store
และร้านสะดวกซื้อ 7 - ELEVEN พร้อมกับทาการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
ในขณะเดียวบริษัทฯ ได้มองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายในโลกออนไลน์ เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการ
ปรับปรุงระบบงานด้านการจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า ด้วยการนาเทคโนโลยีด้านการจัดสินค้าด้วยระบบ
อัตโนมัติ มาใช้เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ในด้านผลิตภัณฑ์ยังคงเน้นสร้าง “คุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” ทั้งลูกค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการคัดสรรวัตถุดบิ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ ที่เหนือกว่าในตลาด โดยในส่วนงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสรีระ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาด้านสรีระของผู้หญิงทุกช่วงวัย โดยบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และ
พันธมิตรทางการค้าในการคิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบที่มีความแตกต่างและพิเศษกว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในตลาด
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อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นาใน
ด้านการผลิตชุดชั้นในสตรีที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

2. ชุดชั้นนอกสตรี
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการ
การตอบสนองที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความแตกต่างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าส าเร็จรูปจึงต้องปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพี ยงอย่างเดียวมาเป็นแบบบูรณาการร่วมกั น
ระหว่างผู้ขายวัตถุดิบและผู้ผลิต รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าเอง โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่ อพั ฒนาศั ก ยภาพการผลิ ตสิ นค้ า และการจั ด จ าหน่ ายที่ มี คุ ณภาพด้วยต้ นทุ นที่ เหมาะสมในช่ องทางที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
สาหรับบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการบูรณาการกับอุตสาหกรรมต้นน้า
ในการพัฒนาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมและคิดค้นเทคนิคการผลิตที่ดีมีคุณภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
แตกต่างจากในตลาดและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น และยังได้มีการพัฒนา
ระบบ Outsource ด้านการผลิตสินค้าสาเร็จรูป โดยที่ยังรักษาคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

3. ชุดเด็ก
ตลาดเสื้อผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นนามีการนาเข้าสินค้าแบรนด์เนมทั้งระดับกลาง-บน
เข้ามาจัดจาหน่ายภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของ
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านของประโยชน์ใช้สอย และ
รูปแบบที่ทันสมัย รวมทั้งสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดให้สูงขึ้น

2.2.5 จานวนคู่แข่งและขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ตลาดชุดชั้นในสตรีของประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายสินค้า
ภายใน ประเทศเป็นจานวนมาก โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 ราย ประกอบด้วย Wacoal ซึ่งเป็นเครื่องหมาย
การค้าของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นาตลาดที่ครองส่วนแบ่ง
ตลาดสูงสุด รองลงมา คือ Sabina และ Triumph ตามลาดับ
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โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในระดับกลางถึงบน ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาด ช่องทางจัด
จาหน่ายหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า ส่วนตลาดระดับกลางลงมา จัดจาหน่ายผ่านช่องทาง Discount Store โดย
มีเครื่องหมายการค้า POP Line เข้าไปทาตลาด และตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ออกสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า B’me เข้าทาตลาดในช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อ 7 - ELEVEN และ
ช่องทาง Discount Store

2.2.6 สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้

เนื่องจากมีความพร้อมและ

 ด้านการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นในสตรีภายใต้แบรนด์ Wacoal มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสตรีไทย
มามากกว่า 40 ปี ทั้งในด้านคุณภาพที่ดีและการเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในทุกช่วงวัย โดยสามารถจัดผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
- สินค้ากลุ่ม FUNCTION เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ
เช่น ด้านสรีระ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือเทคนิคการตัดเย็บ
ฯลฯ
- สินค้ากลุ่ม FASHION เป็นสินค้าที่ออกแบบให้เข้ากับ Lifetime และ Lifestyle ของ
ผู้บริโภคโดยคานึงถึงสมัยนิยม และความต้องการของตลาดในแต่
ละช่วงเวลา
- สินค้ากลุ่ม SERVICE เป็นบริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น ชุดชั้นใน
สาหรับผู้ป่วยสตรีที่สูญเสียเต้านม บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการ
แพทย์เฉพาะบุคคลที่สามารถช่วยกระชับแผลเป็นนูน (Keloid) ให้
เนียนเรียบสาหรับผู้ป่วยหลังการรักษาแผลจากการผ่าตัด อุบัติเหตุ
น้าร้อนลวก ฯลฯ ซึ่งการลงทุนส่วนนี้มิได้มุ่งหวังผลกาไร แต่ถือ
เป็นการตอบแทนแก่ผู้บริโภคและสังคม
2) ด้านการบริการ ด้วยนโยบายการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เปิดบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์
ตลอด 24 ชั่วโมงที่โทร. 0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ) หรือส่งผ่านเคาน์เตอร์จุด
จาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ หรือผ่านทาง www.wacoal.co.th และทางอีเมล์ :
service@wacoal.co.th และอีกบริการหนึ่งที่บริษัทฯ มีความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความมั่นใจและพึง
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พอใจให้กับลูกค้าก็คือ การรับบริการดูแลและให้คาปรึกษาในสินค้า นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ
“Body Perfection” โดยแนะนาสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระรูปร่างของลูกค้า และนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
เสมือนมีที่ปรึกษาระดับมืออาชีพอยู่ใกล้ตัว
3) การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Center) โดยการทาวิจัยเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
อย่างแม่นยาและต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า บริการ และการจัดกิจกรรมการตลาดให้
สอดคล้องและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
4) ด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสรีระวิทยาของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง และสิ่งนี้นับเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาสินค้า
ของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง ดังปณิธานที่ Wacoal ยึดถือ
อย่างจริงจังตลอดมา คือ เรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายเมื่อสวมใส่
และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย ดังคากล่าวที่ว่า “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงาม
ภายนอก”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมผลักดันองค์กรสู่ความเป็นผู้นาสินค้า
ชุดชั้นในสตรีในระดับสากล โดยในปี 2556 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ThermoºCool™
เส้นใยอัจฉริยะจากการออกแบบภาคตัดขวางของเส้นใย
เส้นใยที่ออกแบบภาคตัดขวางเพื่อให้เกิดความสามารถในการระบายความชื้น ด้วยเส้นใยที่มี
ร่องเป็นจานวนมากบนพื้นผิว ซึ่งสามารถส่งผ่านความชื้นได้ดีกว่าเส้นใยทั่วไป นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตเส้นใยยังมีส่วนผสมของข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นการใส่ใจทั้งผู้สวมใส่ และใน
ขณะเดียวกันยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คุณสมบัติของเส้นใยดังกล่าวมีอยู่ในสินค้า Wacoal
COOL
MicroModal®AIR
ละเอียดนุ่ม-เบาดั่งขนนก จากพฤกษาบนพื้นโลก
เส้นใยที่สร้างจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีขนาดเล็ก น้าหนักเบา ถึงแม้จะผ่านการซักกี่ครั้งก็ยังให้
สัมผัสนุ่มอย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยคุณภาพที่ได้จากพฤกษา วัตถุดิบที่ยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์คุณค่าของผลิตภัณฑ์
ซึ่งสามารถสัมผัสได้ในสินค้ากางเกงใน “Super Soft” และบังทรง “Next Body”
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Cool Cup & Cool Pad
นวัตกรรมเพื่อความเย็น เบาสบาย ไม่อับชื้น
ฟองน้าเจาะรู เพิ่มช่องระบายความร้อน ให้อากาศถ่ายเทได้ดี น้าหนักเบา และแห้งเร็วขึ้น ซึ่ง
สามารถสัมผัสได้ในสินค้า Wacoal COOL และ Boost-up Pants
Healthy Energy
พลังงานเพื่อสุขภาพ สร้างสมดุลร่างกาย
นวัตกรรมใหม่ของเนื้อผ้าสมรรถนะสูง ช่วยแปลงความร้อนจากร่างกายให้กลายเป็นพลังงาน
คลื่นความร้อน FIR (FAR INFRARED RAYS) ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับสมดุลการไหลเวียนของกระแส
เลือด นอกจากนีเ้ นื้อผ้ายังเนียนนุ่มอ่อนโยนต่อผิวสัมผัส ง่ายต่อการดูแลรักษา ซึ่งสามารถสัมผัสได้ในสินค้า
กางเกงในอนามัยเพื่อสุขภาพ Hygienic และสินค้า Shapewear
Viscosilk
นุ่มเหมือนฝ้าย เงาเหมือนไหม ให้สัมผัสเย็น สวมใส่สบาย
เนื้อผ้าเงางาม หรูหราด้วยโครงสร้างผ้าซาติน ด้านหลังผ้าให้ความรู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส ด้วย
คุณสมบัติพิเศษของเส้นใยวิสโคส อีกทั้งยังสามารถดูดซับความชื้นและระบายอากาศได้ดี ช่วยลดปัญหาการ
เกิดไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสนุ่มและคงรูปทรง แม้จะผ่านการซักหลายครั้ง ซึ่งสามารถสัมผัสได้ในสินค้าชุดนอน
Wacoal “Viscosilk”
Aromatherapy
ศาสตร์และศิลป์ด้วยน้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติเพื่อการบาบัด
การพัฒนาเนื้อผ้าที่บรรจุน้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ “ลาเวนเดอร์” เพื่อการบาบัดรักษาและ
ลดอาการเครียด อีกทั้งให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ พร้อม
ปกป้องผู้สวมใส่จากแบคทีเรียและกลิ่นอับชื้น (Anti-Bacterial) ซึ่งสามารถสัมผัสได้ในสินค้า Wacoal
“Beauty Night”
Sensitive®Fabrics BODYWEAR
ผสานความรู้สึกในการสวมใส่ ให้ความสดชื่นและสวมใส่สบาย
Pure by HeiQ : การใช้สารต้านแบคทีเรียที่ให้ความสดชื่นบน Sensitive®Fabric ด้วยพลังจาก
ธรรมชาติของซิลเวอร์ ให้ประสิทธิภาพการป้องกันและต่อต้านกลิ่นที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยี
ที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ รับรองว่าไม่ทาให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
ADAPTIVE by HeiQ : ช่วยให้ Sensitive®Fabric สามารถเคลื่อนไหวและระบายอากาศ ด้วย
คุณสมบัติในการปรับสมดุลของอุณหภูมิระหว่างร่างกายกับผ้า เทคโนโลยีสิ่งทอที่ล้าหน้าซึ่งถูกตกแต่งบน
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Sensitive®Fabric เกิดเป็นเนื้อผ้าอัจฉริยะ ช่วยให้การเคลื่อนไหวและหายใจเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง
สามารถสัมผัสได้ในสินค้า Wacoal “Boost-up Pants”

 ด้านการผลิตและการดาเนินงาน
1) ด้านโครงข่ายอุตสาหกรรม บริษัทฯ มุ่งสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรม (Supply Chain) อย่างครบ
วงจรตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก โดยการร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นพันธมิตร
ธุรกิจทาให้มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งจากการร่วมทุนกับผู้ผลิตในการจัดตั้ง
โรงงาน ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดจาหน่าย
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจาหน่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบ Quick Response Marketing System
(QRMS) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการขาย โดยการเก็บข้อมูลจากร้านค้าโดยตรง แบบ Real Time ทา
ให้บริษัทฯ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในด้านการวางแผนผลิตสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด
3) ด้าน Logistic บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบ Logistic และคลังสินค้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
จัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้า
4) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังเห็น
ได้จากกิจกรรมที่บริษัทฯ ปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสี
และสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง
ดังเช่น การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2004 การรับรองคุณภาพมาตรฐานการทดสอบ Wacoal corp. การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2346:2550) การ
รับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลก
ร้อน (CoolMode) ผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint) และได้เข้าร่วม
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์ จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ประจาปี
2556 ในชื่อผลงาน Wacoal COOL “Cool Feel Cool The World” นวัตกรรมเพื่อให้คุณเย็นเร็ว ให้โลกเย็นลง
ซึ่งเป็นหลักคิดในการผลิตชุดชั้นในที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5) บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดชุดชั้นใน ทาให้เกิดการ
ประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
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 ด้านการเงิน
บริษัทฯ มีการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบาย
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ ทาให้บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีและฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งมาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ Profitability growth มากกว่าเน้นที่ Sales growth โดยอาศัย
การบริหารจัดการลูกค้าในกลุ่ม Profitability Customer อย่างมีประสิทธิภาพ
จากสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมและยอมรับในคุณภาพจากผู้บริโภค ประกอบกับนโยบาย
การตลาดที่ให้ความสาคัญกับลูกค้า
การผลิตและการดาเนินงานที่มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
Supplier ผู้จัดจาหน่าย ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ความร่วมใจของพนักงาน ประกอบกับสถานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทาให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันไม่ด้อยกว่าผู้ผลิตราย
อื่นๆ

2.2.7 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี
เนื่องจากประเทศไทยมี
โครงข่ายอุตสาหกรรมที่ครบวงจร
ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ทาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่สาคัญ อีก
แห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสาหรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้าของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะเน้นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่าย Value Chain ของตน ทั้งในระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการตลาด
และการขาย และปรับตัวให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในขณะที่ตลาดระดับล่างมีการแข่งขันกันสูงจากการนาเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่
ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้
ดังนั้นผู้ผลิตของไทยต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว
สาหรับการส่งออกคาดว่าการส่งออกจะฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ของตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป ที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 จานวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010
รวม

พนักงาน
(คน)
2,535
997
401
333
468
2
4,736

ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ
อ.ศรีราชา
อ.เมืองลาพูน
อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี
กรุงเทพฯ

จ.ชลบุรี
จ.ลาพูน
จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

อาคาร
(หลัง)
7
1
2
2
2
14

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
43,306
6,060
10,152
6,840
6,656
12
73,026

2.3.2 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม
กาลังการผลิตจาแนกตามผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตเต็มที่
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวม
ปริมาณการผลิตจริง
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวม
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน
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หน่วย : ชิ้น
2554

20,000,000
200,000
2,800,000
23,000,000

20,300,000
200,000
3,500,000
24,000,000

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

18,133,988
133,406
2,434,396
20,701,790
90.01%
87.37%

20,082,236
121,736
3,490,652
23,694,624
98.73%
97.16%

21,026,011
164,107
3,196,473
24,386,591
98.33%
104.96%
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2.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ
วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ผ้าผืน ผ้าแถบ ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ส่วนใหญ่จัดซื้อจากโรงงานทอผ้าและโรงงานถัก
ผ้าลูกไม้โดยตรง เช่น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จากัด บริษัท
เพ็นน์ เอเซีย จากัด และนาเข้าจากต่างประเทศ
วัตถุดิบรอง ได้แก่ ฟองน้าปั๊มขึ้นรูป (MOLD) สายบ่า ชิ้นส่วน กระดุม ด้าย ซิป จัดซื้อจากโรงงานใน
ประเทศ เช่น บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จากัด บริษัท มังกร.1 2 จากัด บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จากัด

2.3.4 สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดาเนินการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่จัดซื้อภายในประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 80 และ ร้อยละ 20 เป็นการนาเข้าผ้าและลูกไม้ส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ฮ่องกง จีน
ไต้หวัน อิตาลี เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา

2.3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาหรับเศษ
วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษผ้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จาหน่ายให้กับผู้รับซื้อเศษวัตถุดิบ

2.4

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทา
หน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ให้บริษัทฯ
มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน
2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็วโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
นโยบาย และภารกิจของบริษัทฯ

และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส ซึ่ง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

3.1

ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่น้อยราย
ในประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(มหาชน) เป็นผู้จัดจาหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ
ซึ่งผู้จัดจาหน่ายรายนี้สามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า
อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับ
การจัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจาหน่าย
อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลให้ยอดจาหน่ายสินค้าลดลง บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการสั่งซื้อ
สินค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจาหน่ายอื่นๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
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ต่างประเทศ
การจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดาเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation
ที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิก
สัญญาของกลุ่มผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่มผู้จัดจาหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกันและมีเครือข่ายช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังนานาประเทศ
ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ต่างประเทศ ฉะนั้นการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ทางธุรกิจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

3.2

ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็น
หลัก ถึงกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้ว การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดี ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้าหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่
บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมคราวละ 5 ปี เป็น 10 ปี

3.3

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา รูปแบบ และการส่งเสริมการ
ขาย เพื่อช่วงชิงและขยายฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กาลังจะ
เกิดขึน้ อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ด้วยความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า ทาให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น และในปี 2557 นี้ คาด
ว่าตลาดชุดชั้นในสตรีจะมีการแข่งขันสูงขึ้นในทุกระดับ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มานาน และมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนาของโลก จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่าง
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ครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประโยชน์
จากภาษีนาเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต่าลง

3.4

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันผู้บริโภคลดความสาคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความสาคัญกับ Product Value
มากขึ้น บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
อยู่สม่าเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสินค้าของ
บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3.5

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการนาเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ทาให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง
โดยจัดโครงสร้างการชาระเงินให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ (Natural Hedge) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราโดยไม่มีนโยบายเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

3.6

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้จัดทาแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน้าท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้าน
อัคคีภยั มีแผนการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งและ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพใช้งาน รวมทั้งจัดทา
แผนการโยกย้ายพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการทาประกันวินาศภัยทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เพื่อลดและกระจายความเสี่ยง สาหรับด้านอุทกภัยมีการแต่งตั้งคณะทางานดาเนินมาตรการ
ป้องกัน ดูแล และแก้ไขสถานการณ์น้าท่วม จัดทาแผนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ การ
ติดตามข่าวสารของทางราชการ การปฏิรูปพื้นฟูสถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดาเนินไปได้โดยเร็ว
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3.7

ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง

เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ทาให้การลงทุนภาคเอกชนและการ
ท่องเที่ยวประสบภาวะชะลอตัว ลดโอกาสในการสร้างงานและสร้างรายได้ ผู้บริโภคมีอานาจซื้อลดลงและ
มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การขายสินค้าภายในประเทศชะลอตัวตาม ดังนั้น
บริษัทฯ ได้มีแผนในการหาช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ และเพิ่มสัดส่วนการส่งออกให้มากขึ้น

3.8

ความเสี่ยงด้านอื่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทาให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการกาหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษัทฯ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1.1 ที่ดิน
ที่ตั้งที่ดิน
กรุงเทพฯ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
อ. เมืองลาพูน จ. ลาพูน
อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
รวม

ขนาดพื้นที่
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(หน่วย : ตร.ว.)
33,772.20 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
17,888.00 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
25,618.00
WLC เป็นเจ้าของ
38,228.00
WKC และ PKC
เป็นเจ้าของ
115,506.20

มูลค่าตามบัญชี
(หน่วย : ล้านบาท)
356.59
3.10
13.83
23.32

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

396.84

4.1.2 อาคารที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ที่ตั้งอาคาร
กรุงเทพฯ
อ. ศรีราชา

จ. ชลบุรี

อ. เมืองลาพูน จ. ลาพูน
อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ขนาดพื้นที่
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(หน่วย : ตร.ม.)
43,318.20 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
8,292.00 บริษัทฯ และ SR.W.
เป็นเจ้าของ
6,696.00
WLC เป็นเจ้าของ
12,856.00
WKC และ PKC
เป็นเจ้าของ
71,162.20

มูลค่าตามบัญชี
(หน่วย : ล้านบาท)
47.18
21.09
8.11
8.48

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

84.86
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4.1.3 เครื่องจักร
จานวน
เครื่องจักร
(หน่วย : คัน)
4,596
1,712
1,566
2,627

ที่ตั้งเครื่องจักร
กรุงเทพฯ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
อ. เมืองลาพูน จ. ลาพูน
อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
SR.W. เป็นเจ้าของ
WLC เป็นเจ้าของ
WKC และ PKC
เป็นเจ้าของ

10,501

มูลค่าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
(หน่วย : ล้านบาท)
40.29
24.98
40.96
57.29

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

163.52

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จานวน 5 แห่ง ได้แก่
SR.W. =
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
WLC
=
บจก. วาโก้ลาพูน
WKC =
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
PKC
=
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
TORA =
บจก. โทรา 1010

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ คือ เครื่องหมายการค้า โดยมี
รายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
เครื่องหมายการค้า

ประเภทสินค้า/บริการ

เลขทะเบียน

หมายเหตุ

WIENNA

ชุดชั้นในสตรี

ค 269706

มีการจดทะเบียนใน
ต่างประเทศ 25 ประเทศ

ENFANT

เสื้อผ้าเด็ก
ของใช้เด็ก

ค 45799
ค 171190

มีการจดทะเบียนใน
ต่างประเทศ 30 ประเทศ

WIENNA เป็นเครื่องหมายการค้าของชุดชั้นในสตรีสาหรับวัยทางานที่เน้นการสวมใส่ที่เหมาะ
กับรูปร่างของผู้สวมใส่
ENFANT เป็นเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่มีการตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต ใช้วัสดุที่
ทามาจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวเด็ก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ
อย่างต่อเนื่อง ดังสโลแกนของสินค้า ENFANT “บริสุทธิ์ สัมผัสจากธรรมชาติ สู่ทารกน้อย”
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4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป มูลค่ารวม 137.12 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 2.38 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้นโยบายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
โอกาสในการทาธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

4.3

การประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ
ไม่มีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจอันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

5

- ไม่มี -

5.2 คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- ไม่มี -

5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี -
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1

ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) (WACOAL)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้ง

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:

ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
0107537001455
120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0-2289-3100-9
0-2291-1788
www.wacoal.co.th

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน

โทรศัพท์

E-mail Address

เลขานุการบริษัท

0-2689-8324

secretariat@wacoal.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

0-2289-3100-9 ต่อ 331

invest@wacoal.co.th

ลูกค้าสัมพันธ์

0-2689-8515-6
service@wacoal.co.th
1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ)

ธุรกิจชุดชั้นในสตรี

0-2689-8705

sompong@wacoal.co.th

ธุรกิจชุดเด็ก

0-2291-8373

pojadech@wacoal.co.th

ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี

0-2289-3100-9 ต่อ 402

somporn@wacoal.co.th

Wacoal Body Clinic (บริการสั่งตัดพิเศษ) 0-2689-8542

bodyclinic@wacoal.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

0-2289-3100-9
: โทรศัพท์ ต่0-2289-3100-9
อ 201, 202, 223ต่อ 210,
223
personnel@wacoal.co.th

สานักงานตรวจสอบภายใน

0-2289-3100-9 ต่อ 207, 422

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยทางตรง
ผลิตเสื้อผ้า
1. บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
สาเร็จรูป
99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.ป่าสัก อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
โทร. 0-5353-7652-3
โทรสาร 0-5358-4082
ผลิตเสื้อผ้า
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
สาเร็จรูป
121-121/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5140-2
โทรสาร 0-3720-5144
จัดหาและจัด
3. บริษัท โทรา 1010 จากัด
จาหน่ายเสื้อผ้า
930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
สาเร็จรูป
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8705
โทรสาร 0-2689-8706
ผลิตเสื้อผ้า
4. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จากัด
สาเร็จรูป
173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-0666
โทรสาร 0-3848-0606
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย 4.= 99.99%)
ผลิตเสื้อผ้า
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด
สาเร็จรูป
123-123/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5051- 3
โทรสาร 0-3720-5051-3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
การถือหุน้ โดยบริษัทฯ

ประเภท
ของหุน้

จานวนหุ้น
ที่ออกจาหน่าย

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

หุ้นสามัญ

100,000

99,970

99.97

หุ้นสามัญ

200,000

199,870

99.94

หุ้นสามัญ

200,000

199,860

99.93

จานวนหุน้
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
บริษัทร่วม
1. Pattaya Myanmar Co., Ltd.
16 Panchatun U Shwe Owe Road,
Hlaing Tharyar Industrial Zone 2,
Hlaing Tharyar Township, Yangon,
Myanmar
บริษัทอื่นๆ
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จากัด
111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5038
โทรสาร 0 -3720 -5038
2. บริษัท ซันไร้ซ์ การ์เมนท์ จากัด
475-479 หมู่ที่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2463-5999
โทรสาร 0-2463-5998
3. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2294-0071
โทรสาร 0-2294-2386
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) จากัด
ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปซีอินดัสเตรียล
เลขที่ 26 ถ.ลามฮิง เกาลูนเบย์
เกาลูน ฮ่องกง
โทร. 001 852 2756 5622
โทรสาร 001 852 2753 8631

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

ผลิตและจาหน่าย หุ้นสามัญ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป

จานวนหุ้น การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ที่ออกจาหน่าย จานวนหุ้น %
8,000

1,600 20.00

หุ้นสามัญ

32,400,000

6,065,570 18.72

ผลิตและรับจ้าง หุ้นสามัญ
ถักเสื้อไหมพรม

100,000

18,150

18.15

ธุรกิจฟอกย้อม

ผลิตและ
จาหน่ายสิ่งทอ

หุ้นสามัญ

108,000,000

19,598,850

18.15

ผู้จัดจาหน่าย
สินค้าอุปโภค

หุ้นสามัญ

20,000

3,600

18.00
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ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

ธุรกิจขายตรง
5. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
4236/218-222 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8520
โทรสาร 0-2689-8836
ผลิต
6. บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จากัด
ส่วนประกอบ
66, 68, 70 ซ.พระรามที่ 3 ซอย 29
เสื้อผ้าสาเร็จรูป
ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2683-8291-2
โทรสาร 0-2683-8293
ผลิตถุงเท้า
7. บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จากัด
673 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-0355-7
โทรสาร 0-3848-0358
ผลิตเสื้อหนัง
8. บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จากัด
สัตว์เพือ่ การ
911 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
ส่งออก
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2295-0911-9 ต่อ 250
โทรสาร 0-2294-5101
ทอและพิมพ์
9. บริษัท ไทยแน็กซิส จากัด
แถบตราสิ่งทอ
222 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5145-7
โทรสาร 0-3720-5229
ปั่นด้ายและ
10. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
ทอผ้า
49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2183-3898-9
โทรสาร 0-2183-3916

หุ้นสามัญ

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
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จานวนหุ้น การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ที่ออกจาหน่าย จานวนหุ้น
%
300,000
53,700 17.90

หุ้นสามัญ

200,000

35,600

17.80

หุ้นสามัญ

1,432,200

หุ้นสามัญ

500,000

85,000

17.00

หุ้นสามัญ

200,000

32,910

16.46

หุ้นสามัญ

4,650,938

745,124

16.02

245,000 17.11
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

11. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
611/28 ตรอกวัดจันทร์ใน
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2291-2390-8
โทรสาร 0-2291-2378
12. บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จากัด
930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8634
โทรสาร 0-2689-8635
13. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น
จากัด
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2295-0911
โทรสาร 0-2294-5101
14. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)
จากัด
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2295-1730
โทรสาร 0-2295-1757
15. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จากัด
704/1-5 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2294-0071
โทรสาร 0-2294-0151

ผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

จานวนหุ้นที่ การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ออกจาหน่าย จานวนหุ้น
%
หุ้นสามัญ 3,000,000
440,000 14.67
ประเภท
ของหุ้น

วิจัยธุรกิจสิ่งทอ
และ
เครื่องนุ่งห่ม

หุ้นสามัญ

25,000

3,250 13.00

ผลิตเครื่องหนัง

หุ้นสามัญ

500,000

60,000 12.00

ตัวแทนจาหน่าย
สินค้าและเครื่อง
แต่งกาย

หุ้นสามัญ

400,000

48,000 12.00

ผลิตและ
จาหน่ายผ้ายืด
และทอแถบ
ยางยืด

หุ้นสามัญ

1,600,000

172,000 10.75
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
16. บริษัท แชมป์เอช จากัด
58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8240
โทรสาร 0-2291-2537

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป

จานวนหุ้นที่ การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ออกจาหน่าย จานวนหุ้น
%
หุ้นสามัญ
400,000
40,000 10.00
ประเภท
ของหุ้น

6.1.3 บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2800
Call Center : 0-2229-2888
โทรสาร : 0-2359-1259

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

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อ
ย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สาหรับการซื้อขาย คือ “WACOAL” โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชาระ
แล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออก
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2

ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. Wacoal Corporation
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
5. ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
8. บริษัท สรีราภรณ์ จากัด
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

จานวนหุ้นที่ถือ
40,331,250
25,512,500
9,084,750
5,913,020
4,679,400
4,492,000
3,907,800
1,990,850
1,725,400
1,670,200
99,307,170
120,000,000

%
33.61
21.26
7.57
4.93
3.90
3.74
3.26
1.66
1.44
1.39
82.76
100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ :โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
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สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 6.14 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกาหนดไว้ว่าบริษัทฯ
ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
การกระจายการถือหุ้นจาแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมบุคคลธรรมดา
รวมทั้งสิ้น

จานวนราย

จานวนหุ้น

%

40
5
45

60,858,120
40,524,750
101,382,870

50.72
33.77
84.49

1,050
2
1,052
1,097

18,580,610
36,520
18,617,130
120,000,000

15.48
0.03
15.51
100.00

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือสหพัฒน์ กับ Wacoal
Corporation ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงในการจัดสรรสัดส่วนกรรมการของบริษัทฯ
จานวน 15 คน โดยแบ่งเป็นฝ่ายไทย 5 คน ฝ่ายญี่ปุ่น 5 คน และกรรมการอิสระจากภายนอกจานวน 5 คน

7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

7.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่
ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม
สัดส่วนของกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บมจ. ไทยวาโก้
เงินปันผลต่อหุ้น

(บาท)

อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)
(งบการเงินรวม)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2556*

2555**

2554

2553

2552

2.25

2.40

2.10

2.00

1.50

106.16

69.01

63.97

67.33

50.67

99.88

67.26

60.59

59.86

46.25

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.25 บาท และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557
** งบการเงินปี 2555 ของบริษทั ฯ ได้มีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจาเป็นในการ
ดาเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจานวน 15
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน
10
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
5

คน ประกอบด้วย
คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

2.
3.
4.
5.

ลีลานุวัฒน์
อิเดะ
ธนสารศิลป์
อานวยสกุล

นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี

6. นายอะสึชิ
7.
8.
9.
10.
11.

นายอานวย
นายธรรมรัตน์
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ
รศ.ดร.กุลภัทรา

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

กรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ

-

-

-

-

-

-

ประธาน
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ
-

-

-

ทะบะตะ

กรรมการ

-

-

-

-

บารุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
โอตานิ
ฮิโรชิมา
สิโรดม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อิสระ
กรรมการ
อิสระ
กรรมการ
อิสระ
กรรมการ
อิสระ
กรรมการ
อิสระ

ประธาน

กรรมการ
-

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

ประธาน

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

12. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

13. นางศรัณยา

จินดาวณิค

14. นายกฤช

ฟอลเล็ต

15. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
ประธาน
-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ ได้แก่
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี
อานวยสกุล
4. นายอานวย
บารุงวงศ์ทอง
5. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
6. นายอะสึชิ
ทะบะตะ

8.1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท และเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

8.1.3 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2556 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละคน ดังนี้
หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

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

นายบุณยสิทธิ์
นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ

8. นายอะสึชิ
9. นายอานวย
10. นายธรรมรัตน์
11. นายอิคูโอะ

โชควัฒนา
ซุกาโมโต*
ลีลานุวัฒน์
อิเดะ*
ธนสารศิลป์
อานวยสกุล
นากาโน*

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

1/6
6/6
1/6
6/6
6/6
2/2
(ม.ค.-มี.ค.)
ทะบะตะ*
4/4
(ตั้งแต่ เม.ย.)
บารุงวงศ์ทอง
6/6
โชควัฒนา
6/6
โอตานิ*
1/6
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-

1/1
1/1
-

2/2
2/2
2/2
-

-

-

-

-

-

-

1/1
-

-

-

12/12
12/12
12/12
2/3
(ม.ค.-มี.ค.)
8/9
(ตั้งแต่ เม.ย.)
12/12
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1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
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หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นายคิโยทากะ
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

หมายเหตุ

:

ฮิโรชิมา*
สิโรดม*
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค**
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร**
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์**
สุหร่าย**
แสงพุ่มพงษ์

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

1/6
5/6
6/6
5/6
6/6
6/6
-

11/12
12/12
12/12
-

-

-

12/12
12/12
12/12
-

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

* ลาประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
** ลากิจ

นอกจากนี้ ในปี 2556 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย จานวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

8.1.4 ผู้มีอานาจควบคุม
บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอานาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ หรือดาเนินงานของ
บริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ

8.2

ผู้บริหาร

8.2.1 ผู้บริหาร (The Management)
ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจานวน 9 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ดาเนินงานภายใต้
นโยบายที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
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0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

ตาแหน่ง
อานวยสกุล
ทะบะตะ
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

8.2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการรองผู้จัดการ

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายทรัพยากร ศูนย์วิจัย
บุคคลและ พัฒนาและ
นวัตกรรม
ธุรการ

ฝ่าย
คลังสินค้า

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน 1

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Panty

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Wienna

ฝ่าย
Fashion
Apparel

ฝ่ายผลิต 1

ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน 2

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Popline

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การผลิต

ฝ่ายผลิต 2

สานัก
กรรมการ
ผู้จัดการ

Children Wear
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8.3

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อานวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางานของเลขานุการ
บริษัทอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
หน้า 173) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสาคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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8.4

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
กาหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
ประจาปี
แล้วนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้
กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ
เดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มี
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาปี :
2. ค่าเบี้ยประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

:

จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน นาไปพิจารณาจัดสรร
จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

หน้า 52

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธาน
- กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ประธาน
- กรรมการ

ปี 2556

ปี 2555

12,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,542,000 บาท และค่าตอบแทนประจาปี 15,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 16,542,000 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
หน่วย : บาท

รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวม

ปี 2556
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
640,000
15,000,000
628,000
26,000
32,000
216,000
1,542,000
15,000,000

ปี 2555
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
572,000
13,000,000
688,000
52,000
32,000
216,000
1,560,000
13,000,000

ทั้งนี้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ จึงไม่มีจ่ายค่า
เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรก
รองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จานวนทั้งสิ้น 12 คน โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทน
เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยประชุม
รวม

ปี 2556
จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
12
46,099,978
12
913,000
47,012,978

ปี 2555
จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
12
48,364,274
12
897,000
49,261,274

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไม่มี (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกราย มีจานวนทั้งสิ้น 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ปี 2556
จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
12
124,131
124,131

ปี 2555
จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
12
202,956
202,956
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8.5

บุคลากร

8.5.1 จานวนพนักงานทั้งหมด จาแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
ข้อมูล

2556

2555

2554

จานวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. (คน)
- ฝ่ายผลิต (คน)
- ฝ่ายสานักงานและสนับสนุนการผลิต (คน)
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ล้านบาท)
ข้อพิพาทแรงงานที่สาคัญ

4,736
2,643
2,093
1,274
- ไม่มี -

5,258
3,141
2,117
1,388
- ไม่มี -

5,029
3,148
1,881
1,272
- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการ
ต่างๆ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
ปี 2556 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ค่าเงินที่มีความผันผวน
อีกทั้งการแข่งขันภายในประเทศที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดาเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ การเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรจึงถือเป็นเรื่องที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้าน
ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง การเพิ่มเติมมุมมองด้านการตลาด การทาธุรกิจค้าขาย การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่
การค้าเสรีในตลาดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตลาดโลก
บริษัทฯ ได้กาหนดสัดส่วนในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยหลักการ 70 : 20 : 10 คือ ใช้เวลา 70%
ฝึกฝนภาคปฏิบัติ 20% เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้ หรือกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และ
10% เรียนรู้จากการอบรมในห้องเรียนโดยครอบคลุมบุคลากรในทุกระดับด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การอบรมภายในและภายนอกแบบ Classroom Training การฝึกงาน On the Job Training การทาโครงการ
การมอบทุนการศึกษา การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ การส่งเสริมบรรยากาศแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นต้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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การฝึกอบรม
เพื่อให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงได้วางแผนการฝึกอบรมให้กับบุคลากรในทุกระดับ ดังนี้

ระดับบริหาร

ระดับจัดการ

มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการ
บริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทางานเป็นทีมที่ดี

ระดับปฏิบัตกิ าร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
สายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการ
ของลูกค้าโดยเน้นการฝึกอบรมภายใน
และ On the Job Training ตามตาแหน่ง
งาน

ทั้งนี้ในปี 2556 มีการบุคลากรที่ได้รับการอบรม จานวน 2,282 คน (คิดเป็น 87% ของจานวน
พนักงานทั้งหมด) มีจานวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น 22,236 ชั่วโมง โดยมีจานวนชั่วโมงที่ได้รับการอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี ในแต่ละระดับ ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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ชั่วโมง

จัดอบรมภายในและภายนอกแบบ Classroom Training จานวน 148 หลักสูตร โดยสามารถจาแนก
จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามกลุ่มดังนี้
%

การพัฒนาวิชาชีพ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่มีความ
เฉพาะเจาะจงให้กับพนักงานในแต่ละสายงานเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานให้สูงขึ้น เช่น
กลุ่มธุรกิจ ออกแบบและแพทเทิร์น
• หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail, Merchandising and Trend”
• หลักสูตร “Lingeries Fashion Trend”
• หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight 2013”
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
• หลักสูตร “Color Science Theory”
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 57

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

• หลักสูตร “การประเมินความสามารถพนักงานตรวจวัตถุดิบ”
กลุ่มงานผลิต
• หลักสูตร “Kaizen Knowledge Sharing”
• หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการเย็บสินค้า”
กลุ่มคลังสินค้า
• หลักสูตร “การขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย”

โครงการ School of Deep Textile
โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอเชิงลึก โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า และการบริหารธุรกิจสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการพัฒนาวัตถุดิบและสิ่งทอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีผู้สาเร็จหลักสูตร จานวน 46 คน

โครงการ Wacoal Spirit
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารความหลากหลาย มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม ผสมผสานองค์
ความรู้ระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานใหม่ผ่านโครงการ Wacoal Spirit เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแนวคิด
วิธีการทางานจากพี่สู่น้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมพนักงานรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าในธุรกิจและการ
ทางานของบริษัทฯ อย่างลึกซึ้ง และเป็นการปลูกฝังค่านิยมหลักในการทางาน และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ทุนการศึกษาพนักงาน
เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
กับการเติบโตของ
ธุรกิจในอนาคต ปี 2556 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศ สาขา
วิศวอุตสาหการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รวม 2 ทุน และระดับประกาศนียบัตร สาขา Fashion Creation
and Fashion Professional สถาบันบุนกะแฟชั่น รวม 1 ทุน ปัจจุบันมีพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา จานวน
29 คน

การศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนามุมมองและแนวทางต่อยอดการทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริม
และจัดให้มีการการศึกษาดูงานในประเทศ ทั้งบริษัทในเครือสหพัฒน์ และบริษัทภายนอกที่เป็นแบบอย่างที่
ดีในด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง
เกาหลีใต้ ไต้หวัน เพื่อศึกษาตลาด แนวโน้มแฟชั่น ชมนิทรรศการด้านสิ่งทอและแฟชั่น สารวจสินค้าและ
วัตถุดิบ
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บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen & Suggestion เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใน
องค์กร โดย ปี 2556 มีผลงาน Kaizen & Suggestion ที่สามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางาน จานวน 142 ผลงาน ซึ่งได้นามาจัดแสดงในนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพื่อสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างพนักงาน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาส่งผลงานเข้าร่วม Saha Group
Innovation Award อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
มุ่งมั่นที่จะนาหลักการกากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดาเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน
11. ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 60

บริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : About Us (การกากับดูแลกิจการ)”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสม ดูแล
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดาเนินงานและกลั่นกรองงานอย่าง
รอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจดาเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดทาหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจานวน 15
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน
10
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
5

คน ประกอบด้วย
คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
คน

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

ชื่อ – สกุล
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นายยูโซะ
อิเดะ
นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
นายบุญดี
อานวยสกุล
นายอะสึชิ
ทะบะตะ
นายอานวย
บารุงวงศ์ทอง
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
นายอิคูโอะ
โอตานิ
นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
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กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นางศรัณยา
จินดาวณิค
นายกฤช
ฟอลเล็ต
รศ.นเรศร์
เกษะประกร
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์ :

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่ง
ในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะดารงตาแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2.

นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อลาออก
หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตาแหน่ง หรือศาลมีคาสั่งให้ออก

3.

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่
ตนแทน

4.

กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ
การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอานาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะ
กรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะ
กรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงิน
ส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกิน
อานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ การทาลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนที่เลิกใช้ ชารุด สูญหาย ถูกทาลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สาหรับ
เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงิน
ส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ
กรรมการบริหาร

ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะ

13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
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14. มอบอานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคล
อื่นใดทาการแทนได้
15. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
17. บรรดาอานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาปี รวมทั้งกากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในการดาเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทารายการต่างๆ ได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่
สามารถป้องกันการนาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
แนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส

และ/หรือสอบทานแล้ว

และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
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9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนกาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละ
ครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทฯ
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กาหนดวันเพื่อกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกาหนด
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทา “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดง
ข้อความ
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี
ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร

หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจานวน 6 ครั้ง โดยมีการกาหนดวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด จานวน 3 คน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
3. นางศรัณยา
จินดาวณิค
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
: เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ทมี่ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น ตลอดจนเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control)
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

และระบบการตรวจสอบ

3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

และนาเสนอต่อคณะกรรมการ

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ
ต่อ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน โดยได้กาหนดวันเวลา
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จานวน 3 คน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา
ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ – สกุล
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายอานวย
บารุงวงศ์ทอง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

อานาจดาเนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดย
คานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้
ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัท
ครบกาหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทาความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจานวน 1 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท
จานวน 2 คน ดารงตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ – สกุล
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อานาจดาเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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2. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
และสามารถทา
ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้
การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่
ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากอานาจ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอานาจ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจานวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกาหนดไว้
เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีกรรมการจานวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็น
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557
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รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ – สกุล
1. นายกฤช
ฟอลเล็ต
2. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
3. นายมนัส
องค์สรณะคม
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์

:

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. จัดทาแผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ
ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้การสนับสนุนและแนะนากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจานวน 12 ครั้ง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
สาหรับตารางวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจานวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการกากับดูแลกิจการ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดารงตาแหน่งกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 5 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
รายชื่อของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
2. นางศรัณยา
จินดาวณิค
3. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นางสาวชมา
สังข์รังสรรค์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
: เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
หน้า 71

บริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. กาหนดกรอบนโยบายการกากับดูแลกิจการ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. เสนอแนะข้อกาหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
3. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เนื่องจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งตอนปลายปี 2556
ประชุมในปี 2556

ดังนั้นจึงไม่มีการ

9.2.7 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวน 12 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดย
กรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2556 – พฤษภาคม 2557
ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจานวน 12 ครั้ง โดยได้กาหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายมนู
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายอานวย
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
อานวยสกุล
ทะบะตะ
บารุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ชื่อ – สกุล
11. นางสาวการุณี
สุหร่าย
12. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
: เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทางานอื่นใดเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอานาจให้แก่กรรมการบริหาร
และ/หรือ พนักงานผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
จานวน 200 ล้านบาท

ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน

6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน
จานวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงิน
แห่งละไม่เกินจานวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้ง
ไม่เกิน จานวน 30 ล้านบาท
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 50 ล้าน
บาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ การทาลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ ที่ไม่มี
ตัวตนที่เลิกใช้ ชารุด สูญหาย ถูกทาลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินครั้งละ 5 ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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12. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทาลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
หรือล้าสมัย ซึ่งจะทาให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรือการดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สาหรับ
เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 5 ล้านบาท
และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 20 ล้าน
บาท
14. อนุมัติการเข้าทาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 20
ล้านบาท
15. มอบอานาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดกระทา
การแทนได้
16. มีอานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทาการตรวจสอบ และ/หรือสอบ
ทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ต่อไป
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7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตน
ดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.8 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการบริษัทในการกากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่า
ด้วยการประชุม ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและสมควร เพื่อให้การดาเนินการตามข้อ 1. สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
และหากเป็นเรื่องสาคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ
มาตรการทางวินัย ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การ
ดาเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอานาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอานาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อานาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการ
ผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อานาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อานาจหน้าที่ตาม
กาหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า
สามในสี่ของจานวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระ
การดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กาหนดแนว
ทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตาแหน่งที่ว่างลงได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีภาวะ
ผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอ
ชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้า
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ดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทาเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
สาหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
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สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ
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ทั้งนี้หากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

9.3.2 จานวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
ฝ่ายไทย
ฝ่ายญี่ปุ่น
กรรมการอิสระ

5
5
5

คน
คน
คน

9.3.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข่าว
นักลงทุนสัมพันธ์”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
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เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมิน
ว่ามีศักยภาพในการทางานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตาแหน่งงานว่างลง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
สาหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้
กาหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจานวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้
สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมที่ตนไปดารงตาแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ กาหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไป
ลงมติออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯ
มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแล
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจาทุกปี
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการ
ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิ
เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นๆ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 80

บริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทันกาหนด

สามารถ

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่ง
ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม

9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกาหนดไว้
ในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่
รับทราบข้อมูลภายใน กระทาการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทางาน
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้ง
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทาการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ โดย
ในปี 2556 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทาผิดในเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทาการนับตั้งแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ
ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย 5 บริษัท
รวม

2556
1,735,000
2,495,000
4,230,000

หน่วย : บาท
2555
1,705,000
2,195,000
3,900,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non audit fee)
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
และมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความ
มั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการ
บริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและจัดทาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) ให้เป็นไป
ตามแนวทาง “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : About Us (การกากับดูแลกิจการ)”
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้ าของ
จึงกาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
และ
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไรใน
รูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจานวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา
และสม่าเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดาเนินงาน ข้อมูลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุม และการซื้อขาย
สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยวัน เวลา
และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้


ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
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(2) แจ้งมติกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 47 วัน คือ ในวันที่ 6
มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
(3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่
บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพือ่ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
(4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายกาหนดไว้
(5) ประกาศคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็น
เวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2556
(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 – วันที่ 12 เมษายน 2556 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนาส่งขั้นตอนการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้ส่งคาถามลวงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมี
รายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงาน
ประจาปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอน
การเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง
เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
และขั้นตอนการส่งคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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วันประชุมผู้ถือหุ้น
(1) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน
2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์


(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน
อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตร
ลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสาคัญหรือเจ็บป่วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธาน
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจาก
สานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
(4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบาย
วิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
(5) ในการประชุม ประธานที่ประชุมดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่กาหนดใน
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่ไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุม จานวน 4 ราย โดย ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
ตรงประเด็น
(6) นาระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
แสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน
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หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในวันทาการถัดไป
(2) จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสาคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็น
อภิปรายที่สาคัญและคาชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนา
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป


(3) จัด ให้มีก ารบัน ทึก วิดีทัศ น์ก ารประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ซึ่ง ให้บ ริก าร
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
จากการให้ความสาคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี 2556
บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 7 จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดย
บริษัทฯ ได้จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
(2) การกาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้นาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจานวน 184,000 หุ้น ได้
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอานาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้น
(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทาโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนน
ให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้น
วาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดย
บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
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2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยกาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดาเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการ
ทางาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ
ได้มีการกาหนดในเรื่อง
ดังกล่าว พร้อมทั้งกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2.3 การกาหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการกาหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทาการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้
มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส
พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าว
ในปี 2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย
โดยบริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์
ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสเป็นวาระประจาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.4

การดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกาหนดเป็น
นโยบายหนึ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ
ได้ดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ในการทา
รายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ได้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้
เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกาหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็น
ประจาทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการ
ดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาทุกไตรมาส
2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกาหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
การดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย
3.1 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และ
จริยธรรมของบริษัทฯ
อีกทั้งยังมีกลไกที่ทาให้ผู้ถือหุน้ มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการ
ควบคุมการทารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนาข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น
โดยกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 66.69 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 40 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนในวาระสาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร
ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกไตรมาส และเปิดเผยการทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทากับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
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3.2 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็น
หัวใจที่สาคัญที่จะนาพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสาเร็จ จึงกาหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากร)
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของ
พนักงาน โดยกาหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พร้อม
จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทางานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ
รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทางาน โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “ความปลอดภัย
ในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรสาหรับช่าง” หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” หลักสูตร
“การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจาทุกเดือน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯได้เตรียมแผนการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานประจาปี เพื่อให้
พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้
ด้านความปลอดภัยให้แก่ พนักงานผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของ
บริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงด
สูบบุหรี่โลก รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคที่เกิดจากอุบัติการณ์ซ้า ฯลฯ
โดยในปี 2556 มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานโดยหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป 4 คน คิด
เป็นอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานร้อยละ 0.16 จากจานวนพนักงานทั้งหมด และบริษัทฯ มีชั่วโมงการ
ทางานกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ คิดเป็น 7,535,666 ชั่วโมง
นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด การตรวจสุขภาพ
ประจาปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่
อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขัน
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กีฬาประจาปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร
เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทางานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)
3.3 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกาหนดนโยบายให้
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
ของลูกค้า โดยคาร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า
"สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล" (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน และหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม) รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของ
ลูกค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล
แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ที่โทร.
0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ) หรือทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านจุด
จาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
สาหรับปี 2556 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ
บริษัทฯ ได้นามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้น
เกิดขึ้นอีก
3.4 คู่แข่ง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กาหนดนโยบายให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง
3.5 คู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และ
เคารพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้าง
สัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) โดย
เลือกคู่ค้าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.2 การตลาดและการแข่งขัน)
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ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
3.6 เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตาม
สัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
สาหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่
จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้
ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชาระแต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ ส่วนในอดีต
บริษัทฯ ได้จ่ายชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกาหนดเวลากับเจ้าหนี้มาโดยตลอด
3.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกาหนดนโยบาย
ให้มีการปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)
ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกาหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นรางวัลสาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับ
เกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปอย่างยั่งยืน
3.8 สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดให้เป็นนโยบาย
หนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ
จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศ
ไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
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สตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน
"Green Label" หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าลดโลกร้อน "CoolMode" ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night) ชุดชั้นในสตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra)
และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการได้รับรองผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรุ่น WB 9832 ขนาด B75 สี
เนื้อ ว่าเป็น “ชุดชั้นในลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยฉลากสิง่ แวดล้อม CARBON
FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
: 2004 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด รวมถึงการได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้
จากบริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์แสดงฉลากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon
Footprint) เช่น ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรุ่น WB 3A14 รุ่น WB 9877 และรุ่น WB 1518 ซึ่งทั้ง 3 รุ่นเป็น
ขนาด B75 สีเนื้อ ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กแพ็ค 10 ผืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle
Assessment) ใน 18 ด้าน เช่น คานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีและ
ขององค์กร ความเป็นพิษต่อมนุษย์ การทาให้ผืนดินมีความเป็นกรด การสูญเสียทรัพยากรฟอสซิล เป็นต้น
เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
เพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)
3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ จึงกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรา
มุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ
“ลดการใช้พลังงานไม่ต่ากว่า 10% ต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รณรงค์การ
สร้างจิตสานึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุก
กิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ซึ่งในปี
2556 บริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นในหลายด้าน อาทิเช่น การเปลี่ยน Package Air
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เป็น Chiller Water Cooled การติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้
พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 849,000 kWh/ปี
นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดทาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 :
2011 จัดให้มีการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง และได้รับการรับรองระบบ ISO 50001 : 2011 ในปี 2557
จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
เพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)
3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์
และเสียงตามสาย ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานได้รับความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่สาคัญ เช่น หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงาน
ภายในองค์กร” หลักสูตร “ISO 14001 : 2004”
3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน
โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่าเสมอ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการ “วาโก้เสริมรายได้ เพิ่ม
ทักษะ พัฒนาชุมชน” กับชุมชนวัดบางโคล่นอก โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน
สวนหลวง 1” เพื่อส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสาคัญในการดูแลตนเองให้
ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม
“งานวันเด็กแห่งชาติ” ร่วมกับสานักงานเขตบางคอแหลม และกิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” ให้แก่
โรงเรียนและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ การจัดกิจกรรม “สอนน้อง รักการอ่าน รักการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน
3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่
จะไม่ดาเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อ
พิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติ
ต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นาไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)
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3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือนาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่
บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนาไปจด
สิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการ
จัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจาทุกปี และได้นาส่งผลงาน
นวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัล
เป็นประจาทุกปี
ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่
อย่างใด
3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสิน บนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึก
ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นอกจากนีใ้ นจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจยังได้กาหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียก
รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า
หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการทางานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาหรือละเว้นการกระทาที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่ง
บริษัทฯ ได้กาหนดโทษทางวินัยไว้สาหรับผู้ที่ละเมิด
บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และมีแผนป้องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไป
ยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในการปฐมนิเทศ โดยในปี 2556
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บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

(รายละเอียดการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนใน
เรื่องที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ถูกละเมิดสิทธิ โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่
หน่วยงาน
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
สานักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เบอร์โทรศัพท์
0-2289-3100-9 ต่อ 331
0-2289-3100-9 ต่อ 207 หรือ 422
-

E-mail Address
invest@wacoal.co.th
audit@wacoal.co.th
auditcommittee@wacoal.co.th

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ สานักงานตรวจสอบภายใน
หรือกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่
จาเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับ
เรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิด
โดยกาหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่อง
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือ
กรรมการบริหาร รวมทั้งบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแส
จะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือการอื่นใดที่มี
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ลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็น
ความลับ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสาคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน
ประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
การกากับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.1

นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแล
กิจการและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สาหรับรายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทา
หน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้าน
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง
4.3

โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจาปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.4

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุน
ใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
4.5
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บัญชีไว้ในรายงานประจาปี นอกจากนี้ในปี 2556 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
และนาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่
อย่างใด
การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครั้งของการประชุม จานวนครั้งที่
กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ
และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
4.6

การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4.7

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.8

นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้
เลขานุการบริษัทจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2556 กรรมการ
บริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสาคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.9

มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของ
กรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
(หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7)
4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
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4.11 การทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการ

ปฏิบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
โดยในกรณีที่เป็นการทารายการระหว่างกันที่สาคัญ
ถึงแม้ว่าจานวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอานาจที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะนาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลาดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
แสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทาให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียด
ก่อนที่บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการ
ระหว่างกัน
ในกรณีที่กาไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคาอธิบาย
ผลการดาเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.12 การรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส

4.13 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ

ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ผลู้ งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
เลขานุการบริษัท
โทร. 0-2689-8324
E-mail : secretariat@wacoal.co.th

หรือ

นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331
E-mail : invest@wacoal.co.th

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 17
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยมีการจัดทาหนังสือสรุปข้อมูล
ประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน
รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการชี้แนะทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ การ
ติดตามดูแลการทางานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 คน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และ
สิ่งทอ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดยจานวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจาก
กรรมการบริษัท 4 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการ
ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ มีจานวน 5 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายยูโซะ อิเดะ นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา นายอิคูโอะ โอตานิ และนายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
โดยบริษัทฯ มีจานวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท
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ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ
66.67 ของคณะกรรมการบริษัท
(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของ
กรรมการอิสระทั้งหมด และไม่มีกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี อีก
ทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือ
หุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด)
(4) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีวาระการดารงตาแหน่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
โดยในปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 วาระ และไม่ได้เป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
(5) จานวนบริษัทที่กรรมการไปดารงตาแหน่ง
บริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ใน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ซึ่งใน
ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ ไม่ได้กาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
ไปดารงตาแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เพราะว่าบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องให้กรรมการเข้าไปกากับ
ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละ
คนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยมี
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กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 1 คน ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง แต่
บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวได้อุทิศเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด
อนึ่งบริษัทฯ
ได้มีนโยบายกาหนดให้กรรมการผู้จัดการไปดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
(6) การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผู้จัดการ
เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน
ก่อให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กาหนด
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน
อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นอิสระ
มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
(7) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
บริษัทฯ กาหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสม
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการกาหนดขอบเขตอานาจดาเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะ กรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
และ หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)
ถึงแม้ว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระแต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการทาหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้
เสีย แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มี
ประธานเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
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นอกจากนีก้ รรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของ
บริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นาและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ รวมทั้งกาหนดให้มีการ
ทบทวนทุก 5 ปี ตลอดจนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปีของ
บริษัทฯ ที่นาเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่ง คั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
(2) ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนด
หลักการหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการ
กากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นประจาทุกปี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร พนักงาน และกาหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ (รายละเอียดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็ม
สามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
(3) การจัดทานโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สาหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้
เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน
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(4) การกากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน และ
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดาเนินการ
ตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่
คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดให้สานักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทาหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผย
ในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
(5) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกาหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความ
ผิดปกติที่มีนัยสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กาหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดทาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดทา
รายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความ
เสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกาหนดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้ง สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคน
สามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้
โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกัน
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พิจารณาเรื่องที่จะนาเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมี
เวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติด
ภารกิจสาคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กาลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจาปี อีกทั้งเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง
โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ก รรมการ
อิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการ
แจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จานวน 1 ครั้ง (รายละเอียดการเข้า
ประชุมอยู่ในหัวข้อ 8.1.3 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี
2556 ซึ่งได้จัดเป็นประจาทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อ
ช่วยให้การทางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้
กรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทาแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทา
แบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท
เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2557 ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79 โดยมีเกณฑ์การประเมินผล
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 105

บริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

เกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดี

คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ในปี 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมด้วยเช่นกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการ
ประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่
ละคนสามารถนามาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น
เป็นหน้าที่ของประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการ
ในการพิจารณาและประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละด้านของ
กรรมการผู้จัดการเป็นประจาทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส
(รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ
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กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 กรรมการและ
ผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สาคัญ เช่น หลักสูตร “Japanese
for Business Communication” หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ภาษีอากรสาหรับปี 2557” หลักสูตร “Fashion Outlook & Update Trend 2014 - 2015” เป็นต้น
การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2556
รายชื่อกรรมการ
1. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา



2. นายบุญดี

อานวยสกุล




3. นายอะสึชิ
4. นายอานวย
5. นางศรัณยา

ทะบะตะ
บารุงวงศ์ทอง
จินดาวณิค






Japanese for Business Communication
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นา
Japanese for Business Communication
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
Thai for Japanese Executive
Marketing Trend Customer Insight 2013
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
FRU Day ในหัวข้อดังนี้
- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน – การบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง และสัญญาเช่า
- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ
(TFRS 10 TFRS 11 TFRS 12 TFRS 13 TAS 27
TAS 28)
- Accounting Standards for Financial Instruments…
Coming Soon
- The Way Forward…TFRS

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการนาพาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนาเสนอประวัติบริษัทฯ สรุป
ภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจ ให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบาย
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ในการกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกากับดูแลบริษัท
จดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดารงตาแหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน
บริษัทฯ
มีแผนการสืบทอดงานในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับ
โดยเริ่มจากมี
กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้าง
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นา มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทาให้การดาเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอด
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้
1. กาหนดคาอธิบายตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทาแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้กาหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้
“บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป มีความมุ่งมั่นในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ทั้งชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง
เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความท้าทายเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้ความใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนช่วยลด
ภาวะโลกร้อนตลอดทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่ง และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสรรค์ คิดค้น
นวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเอาใจใส่ในห่วงโซ่ธุรกิจทุกกระบวนการตั้งแต่การ
ออกแบบ จนกระทั่งการส่งมอบให้กับลูกค้า และการดูแล รักษา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
ทิ้ง ทาลาย เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นาขีดความสามารถ ศักยภาพ รวมทั้งความรู้ขององค์กรมาใช้
ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างโอกาสให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ เช่น Balancing Bra และเต้านมเทียม สาหรับสตรีที่สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ให้
กลับมามีความมั่นใจในการดาเนินชีวิตผ่านโครงการ “วาโก้...โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เสื้อผ้าทางการแพทย์
“Clinical Wear” ที่ช่วยกระชับบาดแผล และลดการเกิดแผลเป็น จากไฟไหม้ น้าร้อนลวก ควบคู่ไปกับการ
บริหารจัดการกระบวนการทางานในห่วงโซ่ธุรกิจให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทความสาคัญ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การดาเนินการภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบูรณาการกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน
ไว้ในระบบการบริหารจัดการองค์กรครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประเด็นที่สาคัญต่างๆ โดยการ
กาหนดนโยบายที่ชัดเจน วางแผน ประเมินความเสี่ยง ดาเนินการ ควบคุม ติดตามรายงานผลในกระบวนการ
ทางานอย่างเป็นระบบ พร้อมกับขยายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แสวงหาความร่วมมือไปยัง
คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะทาให้ธุรกิจมีความมั่นคง เติบโต และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ช่วยส่งเสริม
ให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนในระยะยาว
บุญดี อานวยสกุล
(นายบุญดี อานวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส
เปิดเผย และตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ คานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งได้นามาเผยแพร่ ฝึกอบรม ตลอดจนปลูกฝัง สร้างจิตสานึก และใช้เป็นหลักปฏิบัติของผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับในการทางาน
การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษัท
2. ผลิตและจาหน่ายสินค้า บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานฉลากเขียว
กาหนดราคาสินค้าเป็นไปตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญา และข้อตกลงในการขาย
สินค้า ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบาย
รับประกันความพอใจ ดาเนินการปรับ แก้ไขสินค้าให้ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ กรณีพบปัญหา
ด้านคุณภาพ
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี ปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการ
ทางาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติทาง
เชื้อชาติ เพศ ศาสนา และอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการ มีส่วนร่วมในการกาหนด ทิศทาง การดาเนินงานและ
การพัฒนาบริษัทฯ
การแข่งขันที่เป็นธรรม
1. มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดย
ดาเนินการให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทาง
การค้า ยึดหลักความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายในการเจรจาต่อรองธุรกิจ
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2. เคารพกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่ลอกเลียนแบบ หรือนา
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีนโยบายใช้สินค้าและบริการที่มี
ลิขสิทธิ์ ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ
2. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุง พัฒนากระบวนการตามมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้ง
คัดเลือกคู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับเปลี่ยนระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง เช่น ข้อมูล
แรงงาน การเปิดเผยราคาขายสินค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์อย่างสม่าเสมอ
ไทยวาโก้ได้รับผลประเมินการกากับ
ดูแลกิจการปี 2556 ในระดับ "ดีเลิศ"
และยังได้รับการจัดอันดับบริษัท
จดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เป็นนโยบายสาคัญประการหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะสร้าง
จิตสานึกค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจรรยาบรรณ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและพนักงานทุกระดับแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ และ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม วางแผนบริหารความเสี่ยง
ของการทุจริตคอรัปชั่นทั้งในธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
สานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น
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บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ดาเนินงาน สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้
ดาเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ดังนี้
1. ทบทวนระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบการลงนามในเอกสารการเบิกจ่าย
และสั่งซื้อ
2. กาหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
กรรมการดาเนินการตรวจสอบการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ

โดยแต่งตั้งคณะ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือ
ยอมรับ หรือเสนอที่จะให้ ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในทางที่มิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้กาหนดบทลงโทษทางวินัยสถานร้ายแรง กรณีพบการกระทาผิด
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานในเรื่องกรอบการบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายในเพื่อการบริหารความเสี่ยง

และการ

5. กาหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับกับการทุจริตคอรัปชั่น
โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล รักษาความลับ ไม่เปิดเผย และเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะนาเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
6. สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบ และสนับสนุน
ให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ในปี 2556 ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นและ
การดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน และสังคม ด้วยความเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ
มนุษยชนของทุกคน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ และไม่แบ่งแยกทางชนชั้น ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกัน
ทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความทุพลภาพ โดยถือเป็นหลักการในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการ
ทางธุรกิจ ดังนี้
1. กาหนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
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2. จัดให้มีการประชุมเพื่อตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการที่อาจขัดต่อสิทธิมนุษยชน
โดยคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อดาเนินการให้เป็นไป
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
3. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดย
จัดให้มีการสานเสวนาเกี่ยวกับประเด็นที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อกาหนดมาตรการแก้ไขให้
เหมาะสม
4. จัดให้มีการจาหน่ายสินค้า ณ ที่ทาการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษ
5. ให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การดูแลความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในการทางานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6. ส่งเสริมการศึกษาของพนักงาน โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตร
รวมทั้งอนุญาตให้ยืดหยุ่นเวลาการทางานให้เหมาะกับช่วงเวลาที่ไปศึกษาต่อ
7. ดูแลและให้ความสาคัญต่อพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด โดยจัดสภาพการทางาน
ลักษณะงานที่ทาให้เหมาะสม จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลครรภ์ และการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ ตลอดจน
จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
8. จ้างผู้พิการเข้าทางานโดยเคารพสิทธิ และให้ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานอื่นในพื้นที่การทางาน
ตามปกติ
9. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณทางานชุดต่างๆ และเคารพสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานไปใช้
สิทธิเลือกตั้งผู้แทนต่างๆ ตามวาระที่กาหนด

ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล
สถานประกอบการส่งเสริมอาชีพ
คนพิการดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน

10.2.4 การปฏิบัตต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อความสุขในการทางาน มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน
กับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความผูกพันต่อ
องค์กร ภายใต้การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและการดาเนินชีวิต
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การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
1. จ้างงานพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ค่าตอบแทน
กาหนดวันเวลาทางาน วันหยุด สิทธิการลา การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด มุ่งเน้น
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและการดาเนินชีวิต รวมทั้งอนุญาตให้สามารถแต่งกาย หรือปฏิบัติตน
ตามประเพณีศาสนาได้
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของ
พนักงาน ร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร
3. จัดให้พนักงานทุกระดับรวมทั้งพนักงานใหม่ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ การฝึกงานที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ
4. จัดให้มีศูนย์รับฝากบุตรหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ เพื่อดูแลบุตรของพนักงานในช่วงเวลา
ทางานล่วงเวลา เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่วิตกกังวล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
1. กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมี
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับผิดชอบในการจัดทาแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่
พนักงานทุกระดับ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทางาน พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน โดยในปี 2556 บริษัทฯ
มีสถิติเกิดอุบัติเหตุรวม 48 ราย โดยมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จานวน 4 ราย คิดเป็น 0.16% ของพนักงาน
ทั้งหมด
คน

2. ดูแลสุขภาพพนักงาน ทั้งในเชิงการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจาปี การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก จัดให้มีห้องพยาบาล พร้อมแพทย์
และพยาบาลประจา รวมทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับกรณีเจ็บป่วย นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการ
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ออกกาลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ให้
พนักงานได้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ
ความหลากหลายและโอกาสความเท่าเทียม
1. เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และนามาปรับปรุงแก้ไข

รวมทั้งจัด

2. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะทางานชุดต่างๆ และเคารพสิทธิ
เสรีภาพของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
3. เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลังเกษียณอายุสาหรับพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และมีสุขภาพแข็งแรงได้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่งตามความเหมาะสม
4. ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ เมื่อพบการกระทาผิดข้อบังคับการทางาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย เพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจง
และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตามหากเป็นการกระทา
ผิดข้อบังคับการทางานที่ต้องนาไปสู่การดาเนินมาตรการทางวินัย จะพิจารณาการลงโทษไปตามลาดับขั้น

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ โดยให้
ความสาคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองระบบ
บริหารจัดการคุณภาพการผลิตมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การจัดหา
วัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจบรรจุ ตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการ มีการให้ทดลองสวมใส่ (Fitting) เพื่อ
สามารถเลือกสินค้าที่เหมาะกับสรีระ สวมใส่สบาย
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้
1. ระบบห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ภายใต้
มาตรฐานการทดสอบ JIS และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์มีความคงรูปทรงต่อการซัก
ล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมีและมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก. 2346:2550
ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสีและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง
รับรอง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ เช่น Wacoal Sports ECO, Wacoal
COOL
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4. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label)
ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (Cool Mode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon
Footprint)

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมาย
ให้ผบู้ ริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่
ให้ลูกค้าเข้าถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้โดยง่าย รวมทั้งมีความรวดเร็วใน
การตอบสนอง
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
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โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ดังนี้


แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้าโดย
ละเอียด (ชื่อสินค้า รุ่น ขนาด สี ส่วนผสม ตลอดจนวิธีการดูแลรักษา และข้อควรระวัง
ในการใช้งานที่ชัดเจน) และจัดแสดงสินค้าตามร้านค้าหรือตัวแทนจาหน่าย พร้อม
เจ้าหน้าที่แนะนาสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ



สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โทรทัศน์ ฯลฯ



ให้บริการข้อมูลสินค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญผ่านศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว



ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wacoal.co.th ซึ่งเป็นช่องทางที่
ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้า คานวณ Cup/Size และเลือกแบบที่เหมาะกับสรีระของ
ตนเองได้สะดวก



ช่องทาง Social Media ในการรับรู้ข่าวสาร แนะนาติชมผ่าน Facebook : wacoalthailand

10.2.6 การจัดการสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
โครงการ “Wacoal Bra Day : บราเก่าของคุณ อาชีพใหม่ของเขา” ร่วมบริจาคบราเก่าเพื่อนาวัสดุ
จากบราไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในปี 2556 ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 36,000 ตัว โดย
นาวัสดุจากบราเก่าที่ใช้ได้ คัดแยกไปประดิษฐ์ของที่ระลึก สาหรับบราเก่าที่ไม่สามารถใช้ได้จะนาไป
หมุนเวียนใช้เป็นพลังงานทดแทน

โครงการ “Wacoal Bra Day” สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ ถึง 5.4 ตัน / ปี

การบริหารจัดการพลังงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งได้รับการ
รับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 มุ่งเน้นความสาคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนภายในองค์กร
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ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงอาคาร ให้เป็นอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยได้
ดาเนินการเปลี่ยนระบบปรับอากาศ จาก Package Air เป็น Chiller Water Cooled ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
ใต้หลังคาและกระจกกันความร้อน เปลี่ยนวัสดุผนังเป็นแบบอิฐมวลเบา เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร
และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน ฉลากเบอร์ 5 เช่น หลอดไฟ LED ซึ่งทาให้สามารถลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภายในองค์กรได้ 10.25% จากปี 2555

จากการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ ทาให้บริษทั ฯ
ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2012 และรางวัล
อนุรักษ์พลังงานดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ASEAN Energy Awards 2012

นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการฝึกอบรม และจัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ปิดไฟช่วงพักกลางวัน 30 นาที
ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน 30 นาที และควบคุม
บารุงรักษาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดยมีนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม "3 ป 1 ลด" คือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันมลพิษ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้
พลังงานและทรัพยากร โดยดาเนินการให้มีการชี้บ่งปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนามาวาง
แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือมลพิษที่อาจ
เกิดขึ้น
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นอกจากนี้ในปี 2556 ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ
ด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า และโครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น
ปี 2556 ในหัวข้อกิจกรรม “การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)” กับ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การ
ได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยชุดชั้นใน 1 ตัว สามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ได้ 48%
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWh)
ปริมาณการใช้น้าจาแนกตามความแหล่งน้า (m3)
ร้อยละของการนาน้ากลับมาใช้ใหม่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ton CO2e)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้
ไฟฟ้า (ton CO2e) 1 KWh = 0.625 KgCo2
ปริมาณของเสีย
ของเสียอันตราย (ton)
ของเสียไม่อันตราย (ton)

2556
2555
2554
7,432,000 8,281,000 8,146,000
33,545
53,090
50,402
4,645,000 5,175,625 5,091,250

1.27
57,571

0.74
80,912

79,500

การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาต้นไม้ทั้งภายในและรอบนอกบริเวณโรงงาน
เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสาหรับพนักงาน และคนในชุมชนรอบโรงงาน รวมทั้งช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
ในสภาวะที่อากาศร้อน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้พนักงานออกไปร่วมปลูกป่าเป็นประจาทุกปี

10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการดูแล และร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็น
องค์กรหนึ่งในสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อนาขีดความสามารถ และ
ศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กรไปส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา เสียสละ และทาประโยชน์เพื่อสังคม
บทบาทในตลาดและการสร้างงาน
 โครงการ “Wacoal Bra Day”
ร่วมบริจาคบราเก่าเพื่อนาวัสดุจากบราไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยผ่านสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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ปี 2556 มีผู้ให้ความสนใจบริจาคบราเก่า จานวน
36,000 ตัว โดยนาวัสดุจากบราเก่าที่ใช้ได้ คัดแยก
ไปประดิษฐ์ทาของที่ระลึก เพื่อเสริมสร้างรายได้
ให้กับสตรีในสมาคมฯ

 โครงการ “ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านทหาร”
บริษัทฯ ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) จ. กาญจนบุรี ดาเนินการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ครอบครัวนายทหาร ด้วยการฝึกสอนอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกงใน เสื้อบังทรง
ชุดนอน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 24 ปี ตั้งแต่ ปี 2532 มาจนถึงปัจจุบัน สร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน มากกว่า 150 ล้านบาท และได้ขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มแม่บ้านอื่นๆ เช่น
กรมการทหารช่างที่ 1 รอ. ค่ายบุรฉัตร เป็นต้น
 โครงการ “วาโก้ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนาชุมชน”
บริษัทฯ เสริมรายได้ให้กับให้กับครอบครัวในชุมชนวัดบางโคล่นอกมากกว่า 10 ครอบครัว
ด้วยการทาชิ้นส่วนชุดชั้นในสตรี ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมประมาณ 6,000 บาท/เดือน /ชุมชน
การมีส่วนร่วมในชุมชน และสังคม
 โครงการ "วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม"
บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม” มาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมา
กว่า 10 ปี โดยส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม
โดยการตรวจเต้านมอย่างสม่าเสมอเป็นประจา นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิจัยและออกแบบชุดชั้นในสาหรับสตรี
ผู้สูญเสียเต้านมจากโรคมะเร็งเต้านม (Balancing Bra) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบชุด
ชั้นใน Balancing Bra จานวน 3,700 ตัว คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท ให้กับสตรีไทยทั่วประเทศที่สูญเสีย
เต้านม โดยดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้..ไม่สิ้นสุด”
บริษัทฯ นารายได้จากการจาหน่ายสินค้า สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 โครงการ “Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.”
บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งในภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
และโรงพยาบาลสมิติเวช รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม
 โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”
บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนต่างๆ ได้รู้จักป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม และให้รู้จักการตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ หากพบความผิดปกติ บริษัทฯ ได้ส่งตัวไปตรวจอย่าง
ละเอียดด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมอีกครั้งหนึ่ง
การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม
 การส่งเสริมการศึกษา
• มอบทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
ไทย - ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษา และโครงการ
พิเศษอื่นๆ เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ นานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
 โครงการ “First Bra On Tour”
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระในวัยเริ่มสาวและการเข้าสู่วัยรุ่น
ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
พื้นที่ / ภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

จานวนโรงเรียน
63
22
33
22
29
15
197

จานวนคน
14,782
6,189
9,880
6,558
5,725
7,220
50,354

การป้องกันปัญหายาเสพติด
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดาเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ โดยได้แต่งตั้งคณะทางาน ทาหน้าที่รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยร่วมมือกับสานักงานเขตบางคอแหลม และจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติด ปีละ 2 ครั้ง
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กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน
ปี 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล ครอบคลุมทั้ง
ชุมชน วัด โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น
 สนับสนุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ สภากาชาดไทย
 มอบเงินสบทบ “30 พฤษภา” วันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประสบภัยจากพายุในประเทศฟิลิปปินส์
 มอบเงินสนับสนุนสถานีตารวจนครบาลวัดพระยาไกร
ในโครงการสายตรวจรถจักรยาน
ไฟฟ้า
 สนับสนุนเงินให้สมาคมส่งเสริมการวิจัย
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้
โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 สนับสนุนเงินรางวัลแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

10.2.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
นวัตกรรม “Balancing Bra”
บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรม Balancing Bra ยกทรงและเต้านมเทียมสาหรับสตรีที่สูญเสียเต้านมจาก
มะเร็งเต้านมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจหลังจากการผ่าตัด ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการจดอนุสิทธิบัตร
แล้ว “Balancing Bra” ถูกออกแบบ เลือกใช้วัตถุดิบและตัดเย็บด้วยเทคนิคพิเศษให้เหมาะกับสรีระของผู้
สูญเสียเต้านม โดยสามารถใส่เต้านมเทียมไว้ภายใน
“เต้านมเทียม” ได้ผ่านการวิจัย ออกแบบ และผลิตอย่างพิถีพิถันตามหลักสรีระศาสตร์ ทั้งด้าน
รูปแบบ และน้าหนัก เพื่อให้รู้สึกเบาสบายและเสมือนจริง โดยใช้ Micro Bead ขนาดเล็กเพื่อแทนน้าหนัก
และใช้ Micro Foam เพื่อแทนความอ่อนนุ่ม ซึ่งสัมผัสได้เมื่อสวมใส่ จึงให้ความรู้สึกสมดุล เติมเต็มส่วนที่
ขาดหายได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกให้การเลือกหาสินค้าที่เหมาะ
กับสรีระอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทาเป็นสาเร็จรูปตาม Cup/Size โดยเฉพาะเต้านมเทียมได้จัดทา
ไว้รวม 12 ขนาด
บริษัทฯ ได้บริจาคให้กับสตรีที่สูญเสียเต้านมและขาดทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “วาโก้
...โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” โดยส่งมอบชุดชั้นในให้กับสตรีทั่วทั้งประเทศที่ได้ขอรับการบริจาค โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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การบริจาค

จานวน

ผู้ขอรับบริจาค

1,201 คน

ชุดชั้นใน

1,201 ตัว

เต้านมเทียม

1,224 ชิ้น

ผลจากการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับการดาเนิน
โครงการ “วาโก้...โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ทาให้บริษัทฯได้รับ รางวัล AREA Awards 2013
(ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS)
ด้านความรับผิ ดชอบต่ อสังคม ประเภท Health Promotion
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Enterprise Asia
(องค์กร NGOs)

นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่ทาขึ้นใหม่ได้ ดังปรากฏในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น
 ThermoºCool™ eco
 MicroModal®AIR
 Viscosilk
วัตถุดิบทดแทนหรือทาขึ้นใหม่ได้ (Renewable Materials) สังเคราะห์ขึ้นมาจากพืชบนพื้นโลก
สามารถย่อยสลายได้ตามกระบวนการทางธรรมชาติ ด้วยแนวคิด “Nature Returns to Nature”
กระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบเริ่มต้นมาจากการปลูกต้นไม้ โดยพืชจะเจริญเติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงซึ่ง
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้า โดยถือว่าเป็นขั้นตอนการผลิตที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด และ
สามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนให้กับโลก และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
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Wacoal Sports ECO
(Re-PET)

เส้นใยผลิตจากขวดพลาสติก

(ECO Material)

“Green Procurement”
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) โดย
คานึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่กาหนด และการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตและบริการ โดยพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต การจัดซื้อ การขนส่ง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยกัน โดยสร้าง
ความร่วมมือภายในองค์กรและบริษัทคู่ค้า (Supplier) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมให้
มีการนาหลักการผลิตที่สะอาดและการป้องกันมลพิษมาใช้ในองค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์
และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย
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รางวัลเกียรติยศ ปี 2556
 ได้รับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจาปี 2556 และยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมิน การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง
3,000 - 9,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.)
 รางวัล Trusted Brand Award 2013 ในระดับ Platinum แบรนด์ “Wacoal” ในหมวดชุดชั้นในสตรี
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แบรนด์ “ENFANT” ในหมวดเสื้อผ้าเด็ก ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการสารวจของ
นิตยสาร Reader’s Digest
 รางวัล AREA Awards 2013 (ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS) ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประเภท Health Promotion ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Enterprise
Asia (องค์กร NGOs)
 รางวัล CSR - DIW Continuous Awards ประจาปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม มอบให้กับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างมีส่วนร่วม
 รางวัลดีเด่น การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประเภท Product จากผลงาน “Wacoal COOL” และ
ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment จากผลงาน “Save Energy Today…Save
the World Tomorrow”
 เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น ปี 2556 หัวข้อ “การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่ว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่าง
มีนัยสาคัญ
- ไม่มี -
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2. การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และ
เป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่าง
มีนัยสาคัญ
- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 3
การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) และหัวข้อ 10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความ
เสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจาปี
2556 จากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดาเนินงานปัจจุบัน โดยมีสาระสาคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยคานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อยู่เป็นประจา เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ในขณะนั้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการออกจากกัน ทาให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่คอร์รัปชั่นอันก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กรด้วย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการทางานดังกล่าว ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มี
กระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร
ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ ได้กาหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็น
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ทรัพยากรสาคัญอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
และเหมาะสม

รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กร มีการกาหนดแผนงานและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ ได้มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่า ไม่
มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ดาเนินการเพื่อป้องกันหรือ
แก้ไขการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ และประเมินการ
เปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ตลอดจนได้มีการกาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้
เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทา
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้
อานาจหน้าที่ในการนาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอานาจที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทฯ ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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และมีนโยบายกาหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทาโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการ
หาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ
ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
สม่าเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้มีการนาเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการใช้นโยบายตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการ
ป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต โดย
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย กรณีมีความแตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการควบคุมภายในได้ดาเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม ในการนี้สานักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุม
ร่วมกันเป็นประจาทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าใน
การปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่าเสมอ
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหาร
งานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.1 : รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ดารงตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็น
อย่างดี (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางานของหัวหน้าตรวจสอบภายในอยู่ในเอกสาร
แนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.1 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)
ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าของสานักงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.2 หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.3.3 ผู้ทาบัญชี
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน เป็นผูท้ าบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทาหน้าที่ในการจัดทา
งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง (รายละเอียดวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ของผู้ทาบัญชี สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า 173)
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1.1 รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3
ปี) และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท
1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
3. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

5. บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
6. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
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ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
ลักษณะรายการที่สาคัญ
บริษัทฯ
สัมพันธ์ ถือหุน้
A
33.61 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
A
0.68
21.26 - ค่าที่ปรึกษาจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
B
7.69
- ค่าออกแบบและตกแต่ง
B
3.82
4.93 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของรับ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
B
17.80
1.15 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ
B
17.90
0.92 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์รับ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
285.25
1,079.49
39.79
1.20
7.69
0.09
2,024.38
3.53
0.41
0.25
0.74
1.02
0.62
10.01
179.29
0.30
1.06
2.64
5.68
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รายชื่อบริษัท

7. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
B

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ลักษณะรายการที่สาคัญ
บริษัทฯ ถือหุ้น
ถือหุ้น บริษัทฯ
14.67
0.21 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของรับ
- ค่าจ้างทาของจ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
- ค่าจ้างทาของจ่าย
18.72
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
18.00
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

8. บจก. ภัทยาลาพูน
9. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
10. บจก. อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
11. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

B
B
B
B

18.15

-

12.
13.
14.
15.

บจก. มังกร.1 2
บมจ. ธนูลักษณ์
บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์
บจก. ไทยกุลแซ่

B
B
B
B

-

1.39
-

16. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์

B

-

-

17. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)

B

8.33

-

18. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
19. บจก. ไทยแน็กซิส
20. บจก. เอส.ที.จี.ซี.

B
B
B

7.14
16.46
13.00

-

21. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าที่ปรึกษารับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของรับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าอบรมจ่าย
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

22. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น

B

8.00

-

- ค่าอบรมจ่าย
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มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน
64.14
29.32
1.22
18.38
0.66
3.98
0.48
1.39

24.83
1.79
5.91
300.77
1.32
199.64
0.30
3.73
5.11
10.03
6.64
0.16
0.60
0.04
3.93
0.37
12.36
4.57
0.03
0.06
45.93
3.46
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รายชื่อบริษัท
23. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส
24. บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ
25. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
26. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
มูลค่า
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
ลักษณะรายการที่สาคัญ
รายการ
สัมพันธ์ ถือหุน้
ระหว่างกัน
บริษัทฯ
B
- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย
7.09
B
- ค่ารักษาความปลอดภัยและ
3.10
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย
B
16.02
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
9.06
B
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
30.31

A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

B = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%

นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจาหน่ายกาหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ
ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการ
ผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกาหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึง
กาหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจาหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกัน
ในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน ในการทารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทาธุรกรรมที่เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กาหนดให้กับบุคคลอื่นหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายการ
- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
- ค่าออกแบบและตกแต่ง
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
กาหนดค่าตอบแทนจากจานวนสินค้าที่จัดส่ง
กาหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม
โดยคานวณจากจานวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
กาหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทาเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ
และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
กาหนดค่าตอบแทนจากจานวน Hardware, Software และ
Man-day ที่ให้บริการ
กาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการ
ให้บริการ ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้ และเทคนิคการตกแต่ง
กาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ

หน้า 134

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

รายการ
- ค่ารักษาความปลอดภัย
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย
- ค่าอบรม

นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
กาหนดค่าตอบแทนจากจานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
แต่ละกะ
กาหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจานวน
อุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
กาหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร

12.1.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ให้กู้ยืม
รายชื่อบริษัท
1. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
2. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
3. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
(ฮ่องกง)
รวม

คงเหลือ
เพิ่มขึน
ณ 31 ธ.ค. 55
4.00
5.00
90.00
94.00

5.00

ลดลง
-

คาประกัน
คงเหลือ
อัตรา
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 56 ดอกเบีย ณ 31 ธ.ค. 56
9.00
4.25%
90.00
4.75%
6.28
99.00

6.28

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 มียอดคงค้างเป็นเงิน 99 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7) ภายใต้นโยบาย
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกาหนด และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
การคาประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้าประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอด
คงค้างรวมทั้งสิ้น 6.28 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37)

12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่าย
ทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้าและปลายน้าเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง
จะนาไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
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ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทา
รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจาเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทาสัญญา
หรือทาความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สาหรับการกาหนดราคาซื้อ
ขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทาเพื่อจาหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทาธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เป็นประจาทุกไตรมาส

12.3 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน
ในกรณีที่เป็นการทารายการระหว่างกันที่มีนัยสาคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันที่แตกต่างไป
จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่
พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดาเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน”

12.5 กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ
10
บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ บริษัทฯ
มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจานวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจาก
การลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้ ความชานาญของบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
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ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

2556

%

2555

%

หน่วย : บาท
2554
%

105,497,651 1.75
558,448,843 9.27
611,982,175 10.15

174,757,490 2.72
1,183,151,581 18.44
636,542,118 9.92

339,969,357 5.67
1,224,424,674 20.43
567,976,667 9.48

99,000,000 1.64
11,800,000 0.20
913,092,331 15.15

94,000,000 1.47
1,900,000 0.03
994,695,891 15.51

99,000,000 1.65
2,500,000 0.04
917,422,309 15.31

1,346,369 0.02
3,140,005 0.05
4,070,847 0.07
19,200,511 0.32
19,025,051 0.30
18,318,443 0.31
2,104,491 0.03
1,394,657 0.02
1,439,923 0.03
22,651,371 0.38
23,559,713 0.37
23,829,213 0.40
2,322,472,371 38.54 3,108,606,793 48.46 3,175,122,220 52.99
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ (ต่อ)

2556

%

2555

%

หน่วย : บาท
2554
%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
6,281,550 0.10
5,856,450 0.09
6,049,950 0.10
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
37,000,000 0.61
11,000,000 0.17
เงินลงทุนเผื่อขาย
1,742,872,776 28.92 1,735,998,418 27.06 1,420,961,875 23.71
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4,737,942 0.08
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
700,670,971 11.63 701,702,368 10.94 526,747,289 8.79
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
75,547,634 1.25
80,310,767 1.25 84,366,398 1.41
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
887,909,848 14.73 738,469,829 11.51 742,014,964 12.39
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
25,500,881 0.42
15,492,897 0.24 15,596,135 0.26
สิทธิการเช่า-สุทธิ
7,651,371 0.13
8,861,095 0.14 10,070,819 0.17
เงินมัดจาจ่ายค่าที่ดิน
207,500,000 3.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
8,598,167 0.14
8,222,567 0.13 10,926,408 0.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,704,271,140 61.46 3,305,914,391 51.54 2,816,733,838 47.01
รวมสินทรัพย์
6,026,743,511 100.00 6,414,521,184 100.00 5,991,856,058 100.00
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

2556
448,969,508
151,963
13,187,474
48,000,000
6,708,335
5,791,481
60,499,816
522,808,761

%

2555

%

หน่วย : บาท
2554
%

7.45 567,514,440

8.85 546,014,335

9.11

0.00
0.22

0.61

0.95

39,019,976

56,767,194

0.80 57,000,000 0.89 69,000,000 1.15
0.11
7,222,521 0.11
7,242,752 0.12
0.10
4,304,664 0.07
6,421,946 0.11
1.00 68,527,185 1.07 82,664,698 1.38
8.67 675,061,601 10.52 685,446,227 11.44

1,217,974 0.02
39,866,395 0.66 84,290,500 1.31
460,840,638 7.65 445,618,713 6.95 403,548,076 6.73
501,925,007 8.33 529,909,213 8.26 403,548,076 6.73
1,024,733,768 17.00 1,204,970,814 18.79 1,088,994,303 18.17
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

2556

%

2555

%

หน่วย : บาท
2554
%

120,000,000

1.99 120,000,000

1.87 120,000,000

2.00

120,000,000
297,190,000

1.99 120,000,000
4.93 297,190,000

1.87 120,000,000
4.63 297,190,000

2.00
4.96

12,000,000
309,836,383
3,657,798.123
604,938,674
5,001,763,180
246,563
5,002,009,743
6,026,743,511

0.20
5.14
60.69
10.04
82.99
0.00
83.00
100.00

12,000,000
288,244,740
3,713,054,740
778,816,169
5,209,305,649
244,721
5,209,550,370
6,414,521,184

0.19
4.49
57.89
12.14
81.21
0.00
81.21
100.00

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

0.20
4.47
58.04
12.16
81.83
0.00
81.83
100.00
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

%

2555

%

หน่วย : บาท
2554
%

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
3,629,512,015 100.00 4,094,687,908 100.00 3,688,817,879 100.00
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
(2,837,242,355) (78.17) (3,110,288,660) (75.96) (2,769,255,923) (75.07)
กาไรขั้นต้น
792,269,660 21.83 984,399,248 24.04 919,561,956 24.93
เงินปันผลรับ
67,636,264 1.86
57,458,003 1.40
53,039,506 1.44
รายได้อื่น
129,123,492 3.56 125,055,870 3.05 184,925,535 5.01
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
989,029,416 27.25 1,166,913,121 28.50 1,157,526,997 31.38
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(96,816,441) (2.67) (63,339,839) (1.55) (63,792,044) (1.73)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(510,272,859) (14.06) (518,865,565) (12.67) (494,966,219) (13.42)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(69,513,350) (1.92) (71,647,002) (1.75) (68,529,378) (1.86)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ
5,618,000 0.15
17,469,487 0.43
13,109,000 0.36
ค่าใช้จ่ายอื่น
(21,935,820) (0.60) (20,474,396) (0.50) (13,389,615) (0.36)
รวมค่าใช้จ่าย
(692,920,470) (19.09) (656,857,315) (16.04) (627,568,256) (17.01)
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
296,108,946 8.16 510,055,806 12.46 529,958,741 14.37
ต้นทุนทางเงิน
(60,568) (0.00)
(407) (0.00)
(111) (0.00)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(346,858) (0.01)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
295,701,520 8.15 510,055,336 12.46 529,998,630 14.37
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(41,337,414) (1.14) (92,643,809) (2.26) (135,968,340) (3.69)
กาไรสุทธิสาหรับปี
254,364,106 7.01 417,411,527 10.19 393,990,290 10.68
การแบ่งกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

254,335,026

7.01

417,315,825 10.19

393,938,288 10.68

29,080
254,364,106

0.00
7.01

95,702 0.00
417,411,527 10.19

52,002 0.00
393,990,290 10.68

3.48
120,000,000

3.28
120,000,000

2.12
120,000,000
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

2556
254,364,106

หน่วย : บาท
%
2555
%
2554
%
7.01 417,411,527 10.19 393,990,290 10.68

(217,346,435) (5.99) 245,055,026
43,468,513

-

5.98 96,125,444 2.61

1.20 (49,024,575) (1.20)

-

-

-

-

-

(19,203,185) (0.47)

80,486,184

2.22 594,238,793 14.51 490,115,734 13.29

80,457,531
28,653

2.22 594,145,734 14.51 490,063,232 13.29
0.00
93,059 0.00
52,502 0.00

80,486,184

2.22 594,238,793 14.51 490,115,734 13.29
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และสิทธิการเช่า
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กาไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนระยะยาว
ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

%

295,701,520 168.71
77,811,318

44.39

4,806,593

2.74

(4,149,108)

(2.37)

(4,826,227)
-

(2.75)
-

346,858
(428,568)

0.20
(0.24)

2555

%

510,055,336 215.45
72,072,145 30.44
4,744,677
-

2.00

หน่วย : บาท
2554
%
529,958,630 305.68
69,812,076

40.27

4,993,386

2.88

531
-

0.00
-

-

(2,841,482) (1.20) (6,622,223) (3.82)
(71,637,385) (41.32)
1,460,586

0.62

-

0.05

78,507

(67,636,264) (38.59) (57,458,003) (24.27) (53,039,506) (30.59)
(5,618,000) (3.21) (17,469,487) (7.38) (13,109,000) (7.56)
(9,000,000)
52,571,181
7,309,839

(5.13) (12,000,000) (5.07)
29.99 50,508,105 21.33
4.17 20,474,396 8.65

11,000,000
60,714,739
13,389,615

6.34
35.02
7.72

14,625,981

8.34
52,674,437 30.05 47,670,899 20.14 47,307,844 27.29
(56,605,422) (32.30) (71,538,487) (30.22) (65,455,125) (37.75)
470 0.00
111 0.00
357,584,138 204.02

545,679,155 230.49

527,392,200 304.20
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท

2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่ม)ลด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินฝากระยะยาว
สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

%

2555

21,305,568
29,032,379
1,793,636
(175,460)
(709,834)

12.16
16.56
1.02
(0.10)
(0.40)

(128,955,493)
(514,186)
1,486,817
(37,452,512)
243,395,053
(68,124,429)
175,270,624

(73.58)
(0.29)
0.85
(21.37)
138.87
(0.00)
(38.87)
100.00

846,243,116

1,944.18

4,000,000

9.19

(9,000,000)

(20.68)

-

(10,000,000)
100,000

(22.97)
0.23

-

(26,000,000)
(5,084,800)

(59.73)
(11.68)

-

466,850,271

1,072.55

%

2554

%

(66,654,970) (28.15) (33,244,895) (19.18)
(127,781,687) (53.97) (245,033,017) (141.3)
930,842 0.39 (4,070,847) (2.35)
(706,608) (0.30)
884,975 0.51
45,266 0.02
2,124,060 1.23
22,803,716
(20,231)
(2,117,282)
(24,803,447)
347,374,754
(470)
(110,630,322)
236,743,962

9.63 86,314,781 49.79
(0.01)
1,737,490 1.00
(0.89)
(368,637) (0.21)
(10.48) (27,461,217) (15.84)
146.73 308,274,893 177.82
(0.00)
(111) (0.00)
(46.73) (134,906,598) (77.82)
100.00 173,368,184 100.00

252,905,129 (170.14) (98,873,721)
5,000,000 (3.36)
600,000 (0.40)
-

57,069,936 (38.39)

81.82

99,600,000 (82.42)
(100,000,000)

82.75

950,000 (0.79)
(250,000) 0.21
-

-

189,762,343 (157.03)
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2556

%

2555

%

หน่วย : บาท
2554
%

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายมัดจาค่าที่ดิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่า
การเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

(843,330,569) (1,937.49)
(40,000,000)

(91.90)

20,000,000
45.95
1,807,227
4.15
(66,375,603) (152.49)
4,229,109

9.72

9,321,838
21.42
(215,249,255) (494.52)
67,636,264 155.39
59,859,798 137.52
(207,500,000) (476.72)
(13,980,453) (32.12)

(266,985,244) 179.61 (187,470,307) 155.13
(260,000,000) 174.91
-

926,827 (0.62)
(1,585,080) 1.07
-

-

100.00

(288,000,000)

99.98

(252,000,000)

(26,811)

0.01

(44,958)

-

(34,063)

0.01

(288,060,874)

100.00

57.93

1,013,000 (0.84)
(12,705,000) 10.51
76,963,383 (63.69)
-

-

5,350,604 (3.60)
10,659,292 (8.82)
(68,134,612) 45.84 (143,473,471) 118.72
57,458,003 (38.65)
53,039,506 (43.89)
69,628,006 (46.84)
62,416,846 (51.65)
(877,374) 0.59 (2,477,392) 2.05

(43,526,943)

-

(70,000,000)

(148,643,785) 100.00 (120,845,521) 100.00
99.98 (240,000,000)
0.02

-

-

-

-

99.98

(54,116)

0.02

3,000

0.00

-

-

(252,044,958) 100.00 (240,051,116) 100.00
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม
2556

%

2555

%

หน่วย : บาท
2554
%

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

3,468

(1,267,086)

(386,007)

(69,259,839)

(165,211,867)

(187,914,460)

174,757,490

339,969,357

527,883,817

105,497,651

174,757,490

339,969,357
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13.2 อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย

2556

2555

2554

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

4.44
2.40
0.29
6.02
59.80
5.40
66.67
9.55
37.70
88.77

4.60
2.92
0.35
7.04
51.14
6.61
54.46
9.70
37.11
68.49

4.63
3.09
0.27
6.89
52.25
7.23
49.79
9.30
38.71
63.33

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
1. อัตรากาไรขั้นต้น
%
21.83
2. อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
3.19
3. อัตรากาไรอื่น
%
4.72
4. อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
151.53
5. อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม
%
6.65
6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
4.98

24.04
8.07
4.20
71.62
9.76
8.25

24.93
7.92
6.05
59.32
10.03
7.93

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
4.09
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
37.27
3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.62

6.73
59.49
0.69

6.79
58.54
0.68

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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หน่วย

2556

2555

2554

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.20
0.23
0.22
2. อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
เท่า
3,577.28 700,826.04 2,786,816.53
3. อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(Cash Basis)
เท่า
0.25
0.74
0.45
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
106.16 *
69.01
63.97
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.25 บาท และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 การวิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ภาพรวมเศรษฐกิจ
ในปี 2556 นับเป็นปีที่ยากลาบากสาหรับธุรกิจไทย ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ แต่
เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่า 300 บาททั่วประเทศ ประกอบกับความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าเงินเยน และ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง
ในขณะที่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังเกิดภาวะชะลอตัวลง ทั้งภาคการบริโภค การลงทุน ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองยังไม่มีท่าทียุติลง ส่งผลต่อการขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ และความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุน และนักท่องเที่ยว

14.1.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555
ภาพรวมของการดาเนินงาน
ในปี 2556 บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการ 3,629.51 ล้านบาท ลดลง 11.36% มีกาไรสุทธิ 254.34 ล้านบาท ลดลง 39.05% และสินทรัพย์รวม
6,026.74 ล้านบาท ลดลง 6.05% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.98% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.09%
ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่สาคัญได้ ดังนี้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,629.51 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 4,094.69 ล้านบาท ลดลง
465.18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.36% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงจากงวดเดียวกัน
จากปีก่อน 283.03 ล้านบาทหรือเท่ากับ 10.02% เนื่องจากลูกค้าที่เป็นผู้แทนจาหน่ายมีการปรับปรุงระบบ
บริหารสินค้าคงคลัง ทาให้มีปริมาณคาสั่งซื้อลดลง และจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศกระทบกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การบริโภคลดลง นอกจากนี้รายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศลดลง
182.15 ล้านบาทเท่ากับ 14.33% โดยมีจานวนชิ้นที่ขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่จานวนเงินลดลง เนื่องจาก
การแข็งค่าของเงินบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 150

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

รายได้อื่น
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 129.12 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 125.06 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 56.61 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 15.47 ล้านบาท และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 17.11
ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.06 ล้านบาท หรือ 3.25% เนื่องจากในปี 2556 มีกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
ต้นทุนขาย
ในปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 78.17% ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่ง
เท่ากับ 75.96% เพิ่มขึ้น 2.21% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าแรงทางตรงเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าจ้าง
ขั้นต่า และจากอัตรากาไรขั้นต้นของยอดขายต่างประเทศลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 96.82 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 63.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
33.48 ล้านบาท คิดเป็น 52.86% เนื่องจากในปี 2556 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นค่าโฆษณาสินค้าและส่งเสริม
การขายสาหรับการทาตลาดสินค้า Brand B’me ซึ่งเป็น Brand ใหม่ และขายผ่านช่องทาง Modern Trade
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 510.27 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 518.87 ล้านบาท ลดลง
1.66% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกลับรายการขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการรับคืนและค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2556 เท่ากับ 41.34 ล้านบาท ปี 2555 เท่ากับ 92.64 ล้านบาท ลดลง 51.30
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรลดลงและมีอัตราภาษีเงินได้ในปี 2556 เท่ากับ 20% ปีก่อน
เท่ากับ 23%
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ในปี 2556 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 254.34 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 417.32 ล้านบาท ลดลง 39.05%
จานวนเงิน 162.98 ล้านบาท โดยมีกาไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 บาท อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม 6.65% อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.98% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.09% ทั้งนี้ กาไรสุทธิที่ลดลงเกิดจาก
รายได้จากการขายในประเทศที่ลดลง และขายต่างประเทศมีกาไรขั้นต้นลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาท
รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต่า
บริษัทฯ มีคุณภาพของกาไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน
175.27 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บชาระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกาหนดเวลา

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือ
หุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 40 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2556 บริษัทฯ มีกาไร
สุทธิ 254.34 ล้านบาท กาไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 บาท และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปัน
ผลเทียบกับกาไรสุทธิ 106.16% และมีกาหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

หน้า 152

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ *

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.25 บาท และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่ง
กาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557

14.1.2 ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,026.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 387.78 ล้านบาท
หรือ 6.05% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 786.13 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 398.36
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 1.75% เงินลงทุนชั่วคราว 9.27% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10.15% สินค้าคงเหลือ
15.15% เงินลงทุนเผื่อขาย 28.92% เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11.63% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14.73%
เงินมัดจาจ่ายค่าที่ดิน 3.44% และอื่นๆ 4.96%
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,322.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 786.13 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมีการลงทุน
ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มี
การบริหารจัดการสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,704.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 398.36 ล้านบาท
เนื่องจากเป็นเงินมัดจาค่าที่ดิน 207.50 ล้านบาท และมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ 149.44 ล้าน
บาท
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 105.50 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ
174.76 ล้านบาท ลดลง 69.26 ล้านบาท เนื่องจากนาไปลงทุนในรูปตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุมากกว่า 1 ปี
ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนชั่วคราว
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ 558.45 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 1,183.15 ล้านบาท
ลดลง 624.70 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการนาไปลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น และ
นอกจากนี้มีการลงทุนในหุ้นสามัญ หุน้ กู้ และพันธบัตร ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวและมีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่า
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งสิ้น 611.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
24.56 ล้านบาท เนื่องจากการขายที่ลดลง ประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้า 593.39 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 18.69
ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนดชาระ 398.96 ล้านบาท คิดเป็น 67.25%
ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระภายใน 3 เดือน จานวน 122.44 ล้านบาท คิดเป็น 20.64% ของ
ลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชาระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการชาระเงิน และลูกหนี้ค้างชาระเกิน 3
เดือนขึ้นไป จานวน 71.89 ล้านบาท คิดเป็น 12.12% ของลูกหนี้รวม ซึ่งลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เป็น
ลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการชาระครบถ้วน และส่วนใหญ่ตรงตามกาหนดเวลา
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 110.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.90
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 913.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 81.60 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ต่าให้เหมาะกับการผลิตและการขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 887.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 149.44 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ
เพิ่มขึ้น 222.57 ล้านบาท และการตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 73.13 ล้านบาท
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หนี้สินรวม
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,024.73 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 180.24 ล้านบาท หรือ
14.96% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 118.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลง
ของ เจ้าหนี้การค้า 49.80 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่น ลดลง 68.74 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากซื้อวัตถุดิบลดลงจากการ
ชะลอการผลิตตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง นอกจากนี้มีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 44.42
ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับตามมาตรฐานการบัญชีจากกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนของเจ้าของ
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 5,002.01 ล้านบาท ปีก่อน 5,209.55 ล้านบาท ลดลง
207.54 ล้านบาท หรือ 3.98% เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2556 จานวน 254.34
ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2555 จานวน 288 ล้านบาท และองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของลดลง 173.88 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ
41.68 บาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 43.41 บาท ลดลง 1.73 บาทต่อหุ้น
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14.1.3 คุณภาพของสินทรัพย์
ด้านเงินลงทุนเผื่อขาย
บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายทั้งสิ้น 1,742.87 ล้านบาท ปีก่อน 1,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.87 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นกู้จานวนเงิน 218.89 ล้านบาท และลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 6.74 ล้านบาท
และมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 218.76 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน ทาให้บริษัทฯ มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีซึ่งแสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ จานวน 604.94 ล้านบาท เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงินลงทุน
ที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาธนาคาร
ด้านเงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น มีจานวน 700.67 ล้านบาท ปีก่อน 701.70 ล้านบาท ลดลง 1.03
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ 63.35 ล้านบาท หุ้นกู้สุทธิ 20 ล้านบาท โอนกลับ
รายการด้อยค่าเงินลงทุน 5.62 ล้านบาท และโอนย้ายหุ้นกู้ที่จะครบกาหนดภายใน 1 ปีไปเป็นเงินลงทุนระยะ
สั้น 90 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์สาหรับเงิน
ลงทุนในกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการทบทวนการด้อยค่าเงิน
ลงทุนเป็นประจาทุกปี ในปี 2556 มีการโอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจานวนเงิน 5.62 ล้านบาท
นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ
ลงทุนไป อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาอีกด้วย
ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่ง
แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
สาหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม
และมีการ
บารุงรักษาอยู่อย่างสม่าเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดาเนินการจาหน่ายออกจาก
บัญชี
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14.1.4 สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวนเงิน 105.50 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ
174.76 ล้านบาท ลดลง 69.26 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในรูปเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอายุ
มากกว่า 1 ปี จึงอยู่ในหมวดเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 175.27 ล้านบาท ปีก่อน 236.74 ล้านบาท ลดลง
61.47 ล้านบาท เนื่องจากรายรับจากการขายลดลงจากปีก่อน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 43.53 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากเงิน
ลงทุนที่ฝากไว้ครบกาหนดสุทธิ 428.76 ล้านบาท เงินปันผลรับ 67.64 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 60 ล้านบาท และ
รายได้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13.55 ล้านบาท และมีรายจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมทั้งเงินมัดจาค่าที่ดินจานวนเงิน 422.75 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญ 71.45 ล้านบาท ลงทุนในหุ้นกู้สุทธิ 20
ล้านบาท และอื่น ๆ 12.22 ล้านบาท
บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 288.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2556 เท่ากับ 4.44 เท่า ปี 2555
เท่ากับ 4.60 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2556 เท่ากับ 2.40 เท่า ปี 2555 เท่ากับ 2.92 เท่า โดยมีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ามาก โดยในปี 2556 เท่ากับ 0.20 เท่า และปี 2555 เท่ากับ
0.23 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดาเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและกาไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มี
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทฯ
ณ สิ้นปี 2556 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,024.73 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของเท่ากับ 5,002.01 ล้านบาท
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน Pattaya Myanmar Co., Ltd. ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม มีสัดส่วนการ
ถือหุ้น 20% โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อศึกษาช่องทางการลงทุนในประเทศกลุ่ม AEC เป็นการ
ขยายตลาดและขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่ากว่า เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
สร้างผลกาไรและการเจริญเติบโตในระยะยาว
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายบุญดี อานวยสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายบุญดี อานวยสกุล กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

....................................................…

2. นายอานวย

บารุงวงศ์ทอง

กรรมการบริษัท

..........................................................

อานวยสกุล

กรรมการผู้จัดการ

.......................................................

ผู้รับมอบอานาจ
1. นายบุญดี
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา
วันที่ 21 เมษายน 2529

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

อายุ
(ปี)
65

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ปริญญาตรี คณะ Education
วิชาเอก Industrial Education
Ashiya University, Japan

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
ครอบครัวระหว่าง
ถือหุ้นใน
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
ผู้บริหาร
-%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
2536 - ปัจจุบัน Director
Shinyoung Wacoal Inc.
2527 - ปัจจุบัน President and
Wacoal Holdings Corp.
เพิ่ม (ลด)
Representative
- หุ้น
Director
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
2548 - ปัจจุบัน Representative
Wacoal Corp.
Director and
Chairman
2529 - ปัจจุบัน Chairman
Wacoal America, Inc.
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์*
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 30 เมษายน 2516

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
อายุ
ครอบครัวระหว่าง
ถือหุ้นใน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
กรรมการและ
(ปี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
ผู้บริหาร
68 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.67%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
วิชาเอก เครื่องกล
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
Chiba University, Japan
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
เพิ่ม (ลด)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. โอซีซี
- หุ้น
2519 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 29 แห่ง

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

3. นายยูโซะ อิเดะ
รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

59

ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Kobe University of Commerce, Japan

-%

-

2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยแน็กซิส
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
2555 - ปัจจุบัน Director
Wacoal Holdings Corp.
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 15 แห่ง
2555 - ปัจจุบัน Director
Wacoal America, Inc.
2551 - ปัจจุบัน Director and Senior
Wacoal Corp.
Corporate officer
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ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม

4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์*
66
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2515

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นายบุญดี อานวยสกุล*
กรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 23 เมษายน 2533

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

58

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board and CEO Assessment 2/2003
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS) 2/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
Liabilities (RE DCP) 1/2008
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครัวระหว่าง
ถือหุ้นใน
กรรมการและ
บริษัทฯ**
ผู้บริหาร
0.64%
พี่สาวของ
นางศิริวรรณ
เพิ่ม (ลด) วิลาสศักดานนท์
- หุ้น

0.03%
เพิ่ม (ลด)
120 หุ้น

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2519 -ปัจจุบัน กรรมการ
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2518 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
2527 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงาน / บริษัท
1

แห่ง
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
21
แห่ง
บจก. โทรา 1010
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
แห่ง
10
แห่ง
บจก. โทรา 1010
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

หน้า 162

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. นายอะสึชิ ทะบะตะ*
กรรมการบริษัท และ
กรรมการรองผู้จัดการ
วันที่ 1 เมษายน 2556

7. นายอานวย บารุงวงศ์ทอง*
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหาร
วันที่ 12 มีนาคม 2524

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
อายุ
ครอบครัวระหว่าง
ถือหุ้นใน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
กรรมการและ
(ปี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
ผู้บริหาร
46 ปริญญาตรี คณะ Social Studies
-%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
วิชาเอก Sociology
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
Doshisha University, Japan
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจก. โทรา 1010
กรรมการ
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
กรรมการ
บจก. วาโก้ลาพูน
กรรมการ
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
กรรมการ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
0.44%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
โรงเรียนสยามธุรกิจ
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน .14 แห่ง
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
เพิ่ม (ลด)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ไทยแน็กซิส
- หุ้น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2533 - ปัจจุบัน รองประธาน
บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
กรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
Liabilities (RE DCP) 1/2008
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา*
กรรมการบริษัท
วันที่ 23 เมษายน 2544

9. นายอิคูโอะ โอตานิ
กรรมการบริษัท
วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
อายุ
ครอบครัว
ถือหุน้ ใน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา
(ปี)
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
และผู้บริหาร
44 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
0.06%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
วิชาโท คอมพิวเตอร์
เพิ่ม (ลด)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
34 แห่ง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หุ้น
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. วาโก้ลาพูน
กรรมการ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
60 ปริญญาตรี คณะ Economics
-%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
วิชาเอก Economics
2553 - ปัจจุบัน
Senior Managing
Wacoal Holdings Corp.
Rikkyo University, Japan
Director
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
11 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

Director
Director
Director

Wacoal America, Inc.
Wacoal Service Co., Ltd.
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
วันที่ 26 เมษายน 2553

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
อายุ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา
(ปี)
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
และผู้บริหาร
55 ปริญญาตรี คณะ Fiber
-%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
วิชาเอก Fiber Engineering
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 แห่ง
Kyoto Craft Fiber University, Japan
2554 - ปัจจุบัน Director
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
2552 - ปัจจุบัน Director
Vietnam Wacoal Corp.
57 ปริญญาเอก
-%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3
แห่ง
วิชาเอก การเงิน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
กรรมการตรวจสอบ
เพิ่ม (ลด)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
- หุ้น
กรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
- Director Certification Program (DCP) 0/2000
ประธานกรรมการ
- Audit Committee Program (ACP) 29/2009
ตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

-

แห่ง
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 เมษายน 2553

อายุ
(ปี)
61

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2960
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
- Director Certification Program (DCP) 38/2003
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
1/2006
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
1/2007
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) 5/2007

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการ
ครอบครัวระหว่าง
ถือหุ้นใน
กรรมการและ
ช่วงเวลา
บริษัทฯ**
ผู้บริหาร
-%
2554 - ปัจจุบัน

เพิ่ม (ลด)
- หุ้น

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีใน
ด้านการทาบัญชี
พระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการภาษีอากร
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. บรุค๊ เคอร์ กรุ๊ป
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และ
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
(ต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่างกรรมการ
บริษัทฯ**
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008
- Role of the Compensation Committee (RCC)
7/2008
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
1/2009
- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009
- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011
- Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) 1/2011
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

13. นางศรัณยา จินดาวณิค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันที่ 23 เมษายน 2555

50

14. นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วันที่ 23 เมษายน 2555

64

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ปริญญาโท
วิชาเอก การเงิน
Eastern Michigan University, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 40/2004
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 149/2011

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
ครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
บริษัทฯ**
และผู้บริหาร
-%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
เพิ่ม (ลด)
- หุ้น

-%
เพิ่ม (ลด)
- หุ้น

-

หน่วยงาน / บริษัท

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
กรรมการตรวจสอบ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. ธนูลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 24 เมษายน 2549

อายุ
(ปี)
54

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ปริญญาโท คณะ School of Law
วิชาเอก Securities Regulation
University of Georgia, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
- Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS) 1/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND)
28/2006
- Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 5/2009
- The Board’s Role on Fraud Prevention and
Detection 1/2010
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ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา
บริษัทฯ**
และผู้บริหาร
-%
2556 - ปัจจุบัน

เพิ่ม (ลด)
- หุ้น

2553 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
คณะนิตศิ าสตร์
อนุกรรมการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมาย
ด้านการประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าวฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การอุทธรณ์คาสั่งทาง
ปกครอง
กรรมการตรวจสอบ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย

สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. ธนูลักษณ์
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- แห่ง
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
16. นายมนัส องค์สรณะคม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี
และการเงิน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

17. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Children Wear
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
อายุ
ครอบครัวระหว่าง
ถือหุ้นใน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
กรรมการและ
(ปี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
ผู้บริหาร
60 ปริญญาตรี คณะบัญชี
0.14%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
วิชาเอก การบัญชี
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. แอสเซท ไบร์ท
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เพิ่ม (ลด)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
27 แห่ง
- หุ้น
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. วาโก้ลาพูน
กรรมการ
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
- Director Certification Program (DCP) 27/2003
2527 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
2518 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
0.05%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพิ่ม (ลด)
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจก. ซิลค์เพิร์ล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
- หุ้น
2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชัน่
(ฮ่องกง)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจก. รอยัล การ์เมนท์
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

อายุ
(ปี)
59

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
วิชาโท ประชาสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
ครอบครัวระหว่าง
ถือหุ้นใน
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
ผู้บริหาร
-%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง
เพิ่ม (ลด)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
- หุ้น
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง

2545 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
กรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

61

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
วิชาเอก รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.04%
เพิ่ม (ลด)
- หุ้น

-

กรรมการ
กรรมการ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. มังกร.1 2
บจก. เอส.ที.จี.ซี.

3

แห่ง
แห่ง
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
กรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Wienna
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

21. นางสาวการุณี สุหร่าย
กรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

อายุ
(ปี)
59

58

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ปริญญาโท
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่างกรรมการ
บริษัทฯ**
และผู้บริหาร
0.12 % น้องสาวของ
นางสาวศิริกุล
เพิ่ม (ลด) ธนสารศิลป์
- หุ้น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
0.005%
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่ม (ลด)
1,000 หุ้น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board and CEO Assessment 2/2003

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ภัทยาลาพูน
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

4

แห่ง
แห่ง
บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท์
บจก. รอยัล การ์เมนท์
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน และ
เลขานุการบริษัท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

อายุ
(ปี)
51

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม
ปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ทางาน
สัดส่วนการ
ทางครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่างกรรมการ ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทฯ**
และผู้บริหาร
0.0004%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. วาโก้ลาพูน
เพิ่ม (ลด)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. รอยัลการ์เมนท์
500 หุ้น

ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) 9/2005
- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตามทีก่ าหนดในหนังสือรับรอง ** รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ 31 ธ.ค. 56

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

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายอานวย
นายธรรมรัตน์
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
รวม

ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
อิเดะ
ธนสารศิลป์
อานวยสกุล
ทะบะตะ
บารุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
โอตานิ
ฮิโรชิมา
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

จานวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 55

ทางตรง
800,970
772,840
30,350
503,230
75,000
161,130
55,900
53,290
120,850
6,000
500
2,580,060

ทางอ้อม*
20,630
2,000
5,020
1,500
28,120
57,270

รวม
800,970
772,840
30,350
523,860
77,000
166,150
57,400
53,290
148,970
6,000
500
2,637,330

ทางตรง
800,970
772,840
30,230
503,230
75,000
161,130
55,900
53,290
120,850
5,000
2,578,440

ทางอ้อม*
20,630
2,000
5,020
1,500
28,120
57,270

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รวม
800,970
772,840
30,230
523,860
77,000
166,150
57,400
53,290
148,970
5,000
2,635,710

ทางตรง
120
1,000
500
1,620

ทางอ้อม*
-

รวม
120
1,000
500
1,620

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทปี 2556
0.6675
0.6440
0.0253
0.4366
0.0642
0.1385
0.0478
0.0444
0.1241
0.0050
0.0004
2.1978

หมายเหตุ : * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เปิดเผยอยู่ใน
หัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

2. การดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทย่อย
บจก.
บจก.
บมจ.
บจก.
บจก.
บจก.
ไทยวาโก้ เอสอาร์.ดับบลิว. วาโก้ลาพูน วาโก้กบินทร์บุรี ภัทยากบินทร์บุรี โทรา 1010
การ์เมนท์
/
XXX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นายยูโซะ
อิเดะ
นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
นายบุญดี
อานวยสกุล
นายอะสึชิ
ทะบะตะ
นายอานวย
บารุงวงศ์ทอง
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นายอิคูโอะ
โอตานิ
นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นางศรัณยา
จินดาวณิค
นายกฤช
ฟอลเล็ต
รศ.นเรศร์
เกษะประกร
นายมนัส
องค์สรณะคม
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร
พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท
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บริษัทร่วม
Pattaya
Myanmar
Co., Ltd.

XXX
/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Wacoal
บจก.
บจก.
Wacoal
วีน
ภัทยาอุตสาหกิจ
Holdings Corp. Corporation
อินเตอร์เนชั่นแนล
XXX
XXX
XXX
XXX
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/
/

/
/

/
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กรรมการและผู้บริหาร

บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
XXX
นายยูโซะ
อิเดะ
นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
/
นายบุญดี
อานวยสกุล
นายอะสึชิ
ทะบะตะ
นายอานวย
บารุงวงศ์ทอง
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นายอิคูโอะ
โอตานิ
นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นางศรัณยา
จินดาวณิค
นายกฤช
ฟอลเล็ต
รศ.นเรศร์
เกษะประกร
นายมนัส
องค์สรณะคม
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
/
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร
พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
มิตรพัฒนา ไทย บุนกะ แฟชั่น วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น เอราวัณสิ่งทอ
โฮมช้อปปิ้ง
(ไทยแลนด์)
/
/

บจก.
เอสอาร์พี
นานาไซ

บจก.
เซเลเบรท เว็ลธ

/

บจก.
บจก.
บางกอกโตเกียว เอส ดี เค ซี
ซ็อคส์
XXX

XXX

/

/
/

/

/

XXX

/

/

XXX

/

/
/

/
/

/
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3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อ – สกุล
นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
นายบุญดี
อานวยสกุล
นายอะสึชิ
ทะบะตะ
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นายมนัส
องค์สรณะคม
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายชัยวิชิต
สุทธิพงศ์วรากุล
นายพีรทัศ
อุทัยวิวัฒนา
นางสาวอรุณี
สหกิจภิญโญ
นายวัฒนา
ทองเอี่ยม
นายสมบูรณ์
แสงสุวรรณเลิศ
นางสาวสินีนุช
วุฒิเจริญชัยพร
นางรุ่งทิพย์
โชคชัยธรรม
นายนิวัฒน์
เดชอาไพ
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
นายเมธา
สุภากร
นางสาวดลยา
ชินะศิริกุล
นายปริญญา
ชาดี

หมายเหตุ : SR.W.
WLC
WKC
PKC
TORA

=
=
=
=
=

SR.W.
XXX
X
/
AM
/
/
/
/

WKC
XXX
X
/
/
/

PKC
XXX
X
/
/
/

/

/

TORA
XXX
X
DM

/

AM
/
/

บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556

WLC
XXX
X
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

XXX
X
DM
AM
/

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
ภายในดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประวัติ
โดยสังเขป ดังนี้
ประวัติโดยสังเขป
ชื่อ-นามสกุล
วุฒิการศึกษา

: นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
: ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน : ปัจจุบัน
1. ผู้จัดการสานักงานตรวจสอบภายใน
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อดีต
2541 - 2543 Internal Audit Manager บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จากัด (มหาชน)
2538 - 2540 Finance Manager
บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จากัด
2526 - 2535 Senior Foreign Checker ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประวัติการฝึกอบรม :
1. ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
2. กรอบการบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมภายในเพื่อการจัดทารายงานการเงินสาหรับ CFO
4. การตรวจสอบทุจริต
5. มาตรฐานการตรวจสอบฉบับใหม่
6. การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
7. การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 เพื่อ
ความต่อเนื่องของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงัก
8. การควบคุมภายในตามแนว COSO และการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง
แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2556
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
เอกสารแนบ 5.1 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยมี รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และนาง
ศรัณยา จินดาวณิค เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวม 12 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
 สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาไตรมาสและประจาปี 2556 ให้มีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
 สอบทานให้บริษัทฯ

มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ให้ความเห็นชอบแผนงาน
ตรวจสอบประจาปี รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน มีการประเมิน
ความเสี่ยงและประเมินการควบคุมภายในตามหลัก COSO - ERM จากการสอบทานไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ

 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความ

น่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายนิติ
จึงนิจนิรันดร์ และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2557 โดยกาหนดค่าตอบแทนรวม
เป็นจานวนเงิน 4.39 ล้านบาท
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 พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทารายการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
 กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ

ตลอดจนจัดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
 พิจารณาเห็นชอบกฎบัตรสานักงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่
ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ กากับดูแล
กิจการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดาเนินอยู่ มีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การจัดทางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ปฏิบัติตามระเบียบข้อกาหนด และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสาคัญ

กุลภัทรา สิโรดม
(รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบ
การเงินดังกล่าวได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ
มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทา
หน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจาปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดทา
และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ

มนู ลีลานุวัฒน์

บุญดี อานวยสกุล

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ

(นายบุญดี อานวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการสรรหา
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการจานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

ตาแหน่ง

กรรมการสรรหา

3. นายอานวย

บารุงวงศ์ทอง ตาแหน่ง

กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และ
เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตาแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่
โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
และได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฎว่าในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น
1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 44 รวม 5 คน คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นายยูโซะ อิเดะ นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา และ รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตลอดจนพิจารณาสรรหา
และเสนอชื่อ นายอะสึชิ ทะบะตะ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการรองผู้จัดการแทน นาย
อะกิฮิสะ นากาโน กรรมการบริษัทที่ลาออก รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
เป็นประจาทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ
และสมเหตุสมผลแล้ว
มนู ลีลานุวัฒน์
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา
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เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมนู

ตาแหน่ง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ ตาแหน่ง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ลีลานุวัฒน์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจาก
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม โดยมีวิธีดาเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นประจาทุกปี และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ใน
รายงานประจาปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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