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ส่วนที่ 1  :  การประกอบธุรกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ก่อต้ังขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด และ 
Wacoal Corporation  ประเทศญ่ีปุ่น  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513  โดยบริษัทฯ เปน็ผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี
ระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด   

 ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี 
และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี  

 การจัดจ าหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัด
จ าหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ ส าหรับตลาดต่างประเทศได้จ าหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal 
Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  และอาเซียน เป็นหลัก 

 

1.1    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคา่นิยมขององค์กร 

 บริษัทฯ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน ์ (Vision)  

  มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นน าของโลก 

   พันธกิจ  (Mission)          
     ไทยวาโก้จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม   จริยธรรม   รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

   เราจะน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่าง
พิถีพิถันถึงคุณภาพ การเปลีย่นแปลงของยุคสมัย ความรวดเร็ว ทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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  ค่านิยม  (Value)  

W ork in Team and Be Professional ท างานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ ใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ 

A  chievement and Positive Attitude มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ คิดบวก มั่นใจ เราท าได้ 

C  reative and Initiative สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อลูกค้า 

O  pen to Experience เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

A  ctive and Dynamic to Change คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

L  ove and Mutual Trust ท างานและด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความรักและความเชื่อมั่นต่อกัน 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 ไทยวาโก้ครบรอบก่อตั้ง 44 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความ 
มุ่งมั่นในการศึกษา วิจัยพัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้า
ที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย  เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระเพื่อสร้างความงาม และความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุก
ช่วงวัย 
 

 ทศวรรษท่ี 1 วางรากฐานธุรกิจ  (พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522) 

ปี 2513 • เร่ิมการผลิตชุดชั้นในสตรี   
ปี 2514 • ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน  บอด้ีสูท  เพ็ททิโค้ท  ชุดนอน 
ปี 2515 • เร่ิมส่งสินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี 

ตามล าดับ 
ปี 2516 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท 
ปี 2517  • เร่ิมการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดเด็กจ าหน่ายในประเทศ  
ปี 2522  • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท 

 ทศวรรษที่ 1    เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธก์ารตลาดและนวัตกรรมทั้งด้าน
สินค้าและบริการที่แปลกใหม่  เช่น   การจัดให้มีพนักงานขายคอยแนะน าการสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้อง
ตามสรีระให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นผู้ริเร่ิมใช้ค าเรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชั้นในว่า “Proportion  
Consultant” หรือ “PC” จนกลายมาเป็นค าที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้มี “ห้อง
ลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การน าระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นคร้ังแรก การก าหนดราคาชุดชั้นใน
แบบ Fixed Price และการส่งเสริมการตลาดด้วยการน าภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของ
ประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรี
ไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง 
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 ทศวรรษท่ี 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532) 

ปี 2523 • เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก   มาเป็นรูป           เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความ
เจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และก าหนดสีประจ าบริษัทฯ คือ สีไวน์แดง และสีชมพู 

 • น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นคร้ังแรก 
 • ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่ง โดยท าการศึกษา พัฒนาวัตถุดิบแปลกใหม่ที่มี

คุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ จนสามารถทดแทนการน าเข้าได้มากกว่า 90%  
ปี 2527 • ก่อต้ัง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.

ชลบุร ี
 • จัดท า “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการวัดสัดส่วนแก่ลูกค้า ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสม
กับสรีระ   

ปี 2528 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic  ขึ้นเป็นคร้ังแรกที่ห้างสรรพสินค้าโซโก สี่แยกราชประสงค์  เพื่อ
บริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลและผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ  

ปี 2529  • เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้าน
ต่างๆ 

ปี 2530 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อต้ัง บริษัท วีน จ ากัด เพื่อจัดจ าหน่ายชุดชั้นใน 
WIENNA ในระบบขายตรง ซึ่งปัจจุบันพัฒนาจนเป็นผู้น าระบบขายตรงที่มีสมาชิกมากที่สุด     
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในปี 2554   

         ทศวรรษที่ 2  เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่ง
วัตถุดิบใหม่  เพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น   
   

 ทศวรรษท่ี 3  บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)                                                                

ปี 2533 • น าเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เคร่ือง 
Sihouette Analyzer เคร่ือง Moire และ เคร่ือง Sketched Outlines   

ปี 2534 • จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research & Development Center) เพื่อวิจัย  ทดสอบ 
และวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard) 
พร้อมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ 

ปี 2535 • เพิ่มบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical Wear Service) เพื่อช่วยให้แผล
แห้งเร็วพร้อมทั้งรักษาและบรรเทาแผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น้ าร้อนลวก  

ปี 2536 • ก่อต้ังบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ  บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด   บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด   
และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด ตามล าดับ    
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ปี 2537 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 120 ล้านบาท   

ปี 2540 • ริเร่ิมโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาก
ขึ้น ด้วยการจัดงาน “Sahagroup Export & Trade” ซึ่งยังคงจัดต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีมา
จนถึงปัจจุบัน   

ปี 2541  • จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  
ปี 2542   • บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร  

 ทศวรรษที่ 3  เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ท าให้
สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยายก าลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการ
กระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค 
 

 ทศวรรษท่ี 4 ล  าหน้าด้วยนวัตกรรม   (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552) 

ปี 2543   • ริเร่ิมโครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแล 
และป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม   

ปี 2548 • น าระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function Deployment และ Kansei 
Engineering มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ปี 2549 • พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นใน
ส าหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม และได้มอบ Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่
ขาดทุนทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ  

ปี 2551 • ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมยีม ฉีกเส้นกั้นระหว่างชุดชั้นในกับชุด
ชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond Intimacy” ซึ่งน าคริสตัล Swarovski มาประดับบน
ชุดชั้นในเป็นคร้ังแรก 

 ทศวรรษที่ 4  เป็นยุคแห่งการแข่งขัน  ท าการตลาดเชิงรุก  ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความ
แตกต่างด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัด บริหารจัดการ Supply Chain  อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 ทศวรรษท่ี 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี   (พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน) 

ปี 2553 • เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงาน Princess 
Collection ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อน ารายได้สมทบทุนการ
สร้างศูนย์มะเร็งเต้านม 
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 • เร่ิมผลิตและจ าหน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่เน้นการใช้วัตถุดิบพิเศษ เนียน นุ่ม
สบาย ชุ่มชื้นผิวสัมผัส ไม่ระคายเคือง 

ปี 2554 • ก่อต้ัง บริษัท โทรา 1010 จ ากัด เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ 
 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามแนวคิด Lean Organization  
 • พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop” และใช้ Social Network เพื่อ

เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น 
ปี 2555  • ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile” เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน

สิ่งทอเชิงลึก  
 • สร้างแบรนด์ B’me และพัฒนาช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายให้เหมาะกับพฤติกรรม

ผู้บริโภคยุคใหม่  
ปี 2556 • ร่วมลงทุนจัดตั้ง  Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุ่ม 

CLMV 
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ปี 2557 • น าแนวคิดการตลาดแบบ Omni Channel  เชื่อมโยงช่องทางการตลาดต่างๆให้ลูกค้าเข้าถึง

สินค้าได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ Shop Interactive, Shopping Online, TV Home Shopping, 
Call Center และ Social Media  เป็นต้น  

 • ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside“ 
 • ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการ

ส ารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยทั่วประเทศ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รูปร่าง
และผลิตภัณฑ์ 

 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการและให้ค าปรึกษากับลูกค้าที่ปัญหาทางสรีระ 
โดยมีนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 

 

1.3     โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1  นโยบายการแบ่งการด าเนนิงานของบริษัทในกลุ่ม 

 บริษัทฯ   ท าหน้าที่วิจัย  ออกแบบ  พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดย
ประสานงานกับผู้จัดจ าหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและ
ความช านาญของแต่ละโรงงานให้ท าการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการ
บริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 บริษัทย่อย  ท าหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการ
ส่งออก บริษัทย่อยสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบริษัทฯ 

 บริษัทร่วม เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กับพันธมิตร
ทางธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ ความช านาญของพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละฝ่าย อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน 

1.3.2    โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการด าเนินงานในกลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

บริษัทย่อย 

PM 

 

บมจ. ไทยวาโก้ 
 

บริษัทร่วม 

SR.W. 
 

WLC 

 
WKC 

 
TORA 

 

PKC 

 

99.94% 99.99% 99.99% 99.97% 

99.93% 

20.00% 
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การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือ

หุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 
เร่ือง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”  ข้อ 14 

ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือ
หุ้นบริษัทอื่น 

บริษัทอื่นถือ
หุ้นบริษัทฯ 

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

     บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น 

- - 

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%  
     บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ 

  

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

 3.  บริษัท โทรา 1010 จ ากัด       99.97 - 
 4.  บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ ากัด  (SR.W.) 99.94 - 
 5.  บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด  (ถือหุ้นโดย  SR.W.  = 99.99%) 99.93 - 

 (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั งแต่ 2 บริษัทขึ นไป 
    บริษัทอื่นเหล่านั นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

- - 

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

    บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% 
  

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

     บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 
- - 

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

     บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% 
- - 
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ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือ
หุ้นบริษัทอื่น 

บริษัทอื่นถือ
หุ้นบริษัทฯ 

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%   
     บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 

  

 1.  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.68 21.26 
 2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

3.  บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
3.82 
0.83 

4.93 
1.39 

 4.  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.01 3.90 
 5.  บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 17.90 0.83 
 6.  บริษัท เอราวัณสิ่งทอ  จ ากัด 16.23 1.15 
 7.  บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด      14.67 0.21 

หมายเหตุ :   * แสดงรายการเฉพาะบริษทัที่มีการถือหุน้ไขว้ระหว่างกัน 

 
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Wacoal” ซึ่งได้รับอนุญาต
จาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการจัดจ าหน่ายสินค้าชุด
ชั้นในสตรีไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ต้องด าเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation เพื่อจัดจ าหน่าย
ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการท าธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกรายหนึ่ง โดยการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปอย่างครบ
วงจร ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบและให้จัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ   
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

   โครงสร้างรายได้   

 ในปี 2557  กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 68  และ ร้อยละ 32  ตามล าดับ 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามผลิตภัณฑ์  
หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 2557 2556 2555 

ของบริษัทฯ รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้ในประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 2,083.27 57.85 2,162.55 59.58 2,366.65 57.80 

 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 58.14 1.61 52.83 1.46 48.95 1.20 
 บจก. วาโก้ล าพูน 99.99 0.20 0.01 0.40 0.01 - - 
 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี 99.99 0.06 0.00 0.34 0.01 2.49 0.06 
 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 99.93 7.37 0.20 10.08 0.28 11.71 0.29 
 บจก. โทรา 1010 99.97 0.10 0.00 0.16 0.00 0.30 0.01 

ชุดชั้นนอกสตร ี บมจ. ไทยวาโก้ - 70.84 1.97 85.44 2.35 106.24 2.59 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้ - 224.30 6.23 228.86 6.31 287.24 7.01 

 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 - - - - 0.11 0.00 
รวม 2,444.28 67.87 2,540.66 70.00 2,823.69 68.96 

รายได้ต่างประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 1,123.83 31.21 1,033.11 28.46 1,203.34 29.39 
 บจก. โทรา 1010 99.97 25.38 0.70 47.77 1.32 59.40 1.45 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้  - 7.84 0.22 7.97 0.22 8.26 0.20 

รวม 1,157.05 32.13 1,088.85 30.00 1,271.00 31.04 

 รายได้รวม        
         ชุดชั้นในสตรี  3,298.35 91.59 3,307.24 91.12 3,692.84 90.19 
         ชุดชั้นนอกสตร ี  70.84 1.97 85.44 2.35 106.24 2.59 
         ชุดเด็ก  232.14 6.44 236.83 6.53 295.61 7.22 

 รวมรายได้จากการขายและบริการ  3,601.33 100.00 3,629.51 100.00 4,094.69 100.00 

 

2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป สามารถจ าแนกออกได้เป็น  3  ประเภท ดังน้ี 
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2.1.1 ชุดชั้นในสตรี 

 ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็น
ร้อยละ 92 ของมูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด   โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีให้ตัวแทนจ าหน่าย  ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า ดังนี้ 
 1. Wacoal   จัดจ าหน่ายในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า Modern Trade, Catalog, E-Commerce และ
ทาง TV Shopping ซึ่งประกอบด้วยสินค้าชุดชั้นในสตรีส าหรับทุกวัย ดังนี้ 
 - กลุ่ม First Bra   อายุ     8 -  12   ป ี   ชุดชั้นในเพื่อพื้นฐานสรีระเด็กที่ถูกต้อง 

 - กลุ่ม Campus อายุ  13 -  15  ป ี  ส าหรับเด็กหญิงวัยเร่ิมสาวที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระ 

 - กลุ่ม Young อายุ   16 -  22  ป ี  ส าหรับวัยรุ่น วัยที่ชอบสิ่งแปลกใหม่ แฟชั่น มีความ
หลากหลายและมีความเป็นตัวของตัวเอง 

 - กลุ่ม Mood       ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานตอนต้น มีรูปแบบและ
สีสันที่สดใส มีความหลากหลายของรูปแบบเพื่อ
ตอบสนองวัยรุ่นซึ่งมีหลายบุคลิก หลายอารมณ์ 

 - กลุ่ม Braberry         ส าหรับกลุ่มวัยเพิ่งเร่ิมท างาน เป็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งชอบ
ความหรูหรา ทันสมัย แต่แฝงไว้ด้วยความเท่ห์ หวาน 
และกลิ่นอายของความเซ็กซี่ ท าให้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์
น่าค้นหายิ่งขึ้น 

 - กลุ่ม Missy          อายุ 23  ปี ขึ้นไป ส าหรับสาววัยท างานที่มีความคล่องตัว ชอบการแต่งกาย
แบบน าสมัย รักความก้าวหน้า  

 -  กลุ่ม Glam   อายุ 23 ปี ขึ้นไป  ส าหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ชอบความสง่าหรูหรา พิถีพิถัน 
และมีรสนิยมที่โดดเด่นอย่างมีสไตล์ 

 - กลุ่ม Beauty Cup  อายุ 23 ปี ขึ้นไป ส าหรับสาวที่มี  Cup  B   ขึ้นไป 

 - กลุ่ม Shapewear  (Body Suit, Girdle, Hips, Pants)    
     อายุ 18 ปี ขึ้นไป  ส าหรับวัยสาว และวัยท างานที่ต้องการความกระชับ

รูปร่างที่สวยงามได้สัดส่วน 

- กลุ่ม Maternity     ชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป ส าหรับ
คุณแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด 

 - กลุ่ม Grace Form  ส าหรับผู้หญิงที่มีรอบล าตัวใหญ่ 
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 - กลุ่ม Sports  ส าหรับผู้หญิงที่รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่ต้อง 
การความทะมัดทะแมง คล่องแคล่วว่องไว 

 - กลุ่ม Swimwear   ส าหรับสาวที่ต้องการความสวยมั่นใจในการที่จะโชว์
สัดส่วนรูปร่างในการว่ายน้ า 

 - กลุ่ม Gold      ส าหรับผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้น
นวัตกรรมการดูแลสรีระและการสวมใส่ที่สบาย 

 -  กลุ่ม Beauty night  ส าหรับดูแลเต้าทรงแม้ในยามนอนและยามพักผ่อน 

  - Wacoal Body Clinic   เป็นบริการสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งสรีระ    
และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์  

  Exclusive Foundation  บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในเฉพาะบุคคล ส าหรับผู้ที่มี
โครงสร้างสรีระพิเศษ อาทิ ยกทรง สเตย์ บอด้ีสูท กางเกง
เสริมสะโพก ฯลฯ 

  Clinical Wear  บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล หลังการ
รักษาบาดแผลที่ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เพื่อกดกระชับ
รอยแผลเป็นนูน (Keloid) ให้เนียนเรียบ 

  Surgical Wear  เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้แทนผ้าพันแผล สวมใส่หลัง
ท าศัลยกรรม อาทิ ดึงหน้า เพิ่มหรือลดขนาดทรวงอก ดูด
ไขมันหน้าท้อง สะโพก ฯลฯ 

  Healthy Care   ชุดชั้นในส าหรับสวมใส่เพื่อดูแลสุขภาพ และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ อาทิ เสื้อกระชับทรง แผ่นกระชับเอว ฯลฯ 

  Balancing Bra  ชุดชั้นใน (ยกทรงและเต้านมเทียม) ส าหรับผู้สูญเสียเต้านม 
เพื่อช่วยเติมเต็มให้ผู้ผ่าตัดมะเร็งเต้านมสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมั่นใจ 

  Magic Body   ชุดชั้นในที่ออกแบบเฉพาะส าหรับผู้ต้องการเสกสรรปั้น
แต่งเรือนร่างให้เป็นผู้หญิง ทั้งที่แปลงเพศแล้วและยัง
ไม่ได้แปลงเพศ 

  Individual Design  บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในตามความคิดสร้างสรรค์จากผืน
ผ้า ลายลูกไม้ วัสดุตกแต่ง ฯลฯ ออกแบบผสมผสาน Mix 
& Match ด้วยตัวเอง 

 - Nightwear  สินค้าชุดนอนสตรี 

 - Lingerie  เสื้อบังทรง สลิป 
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 2. WIENNA    ชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยท างาน โดยมีครบทุกกลุ่มสินค้า ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน 
สเตย์ บอด้ีสูท บังทรง ชุดนอน และรับสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้ที่หาซื้อ Cup Size ปกติไม่ได้ และผู้ผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางขายตรง (Direct Sale) 

 3.   B’me   ชุดชั้นในสตรีที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับทรวงอกของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในแตล่ะช่วง
วัย ซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่แลดูอ่อนเยาว์ และรู้สึกประทับใจ จัดจ าหน่ายใน Modern Trade, Stand alone เช่น 
His&Her Shop, E-Commerce และร้านสะดวกซื้อ 

 4. CW-X ชุดเสริมสมรรถนะที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ และกายพลศาสตร์ที่ตอบสนองการ
เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งการสวมใส่ที่กระชับสบาย 

2.1.2 ชุดชั้นนอกสตรี 
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรี ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  5.up,  WB Line II,  
in 9,  seaquin, 1 mile และ Race’  ซึ่งล้วนแต่เป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้ารบัอนุญาต WACOAL BLOUSE  ชุดชั้นนอกสตรีมีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่า
จ าหน่ายทั้งหมด 

2.1.3 ชุดเด็ก  

 บริษัทฯ ผลิตชุดเด็กภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ENFANT, Trombone และ De bon ซึ่งเป็น

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้เคร่ืองหมายการค้ารับอนุญาต Little Wacoal, ELLE PETITE, 

ELLE POUPON,   bsc  และ  ST. ANDREWS   ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กมีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 6  ของ
มูลค่าจ าหน่ายทั้งหมด 

2.1.4    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากัดการประกอบธุรกิจ 

 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯ   ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่  1035/2534   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2534   ส าหรับ
การลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา  5 ปี  ซึ่งสิทธิในการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2540    และในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม
การลงทุนดังกล่าวในการน าเข้าช่างฝีมือเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ค าแนะน าด้านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิต ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 บริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยสรุปดังนี้ 
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รายการ 
ชื่อบริษัท 

บจก. เอสอาร์.
ดับบลิว.การ์เมนท์ 

บจก. วาโก้ล าพูน บจก. วาโก้ 
กบินทร์บุรี 

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุร ี

โครงการท่ี 2     

- บัตรส่งเสริมเลขที่ 2876(2)/2555 1075/2544 1074/2544 1649(1)/2544 
- วันออกบัตร 14 ธ.ค. 2555 24 ม.ค. 2544 24 ม.ค. 2544 11 ต.ค. 2544 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี 1  ก.ค. 2557  - 

30 มิ.ย. 2565 
1  ก.ค. 2544  - 
30 มิ.ย. 2552 

1 มิ.ย. 2544  - 
31 พ.ค. 2552 

1 ม.ค. 2546 -  
31 ธ.ค. 2553 

- ลดหย่อนภาษีเงินได้  
  50% ของอัตราปกติ 5 ปี 

- 1 ก.ค. 2552  - 
30 มิ.ย. 2557 

1 มิ.ย. 2552  - 
31 พ.ค. 2557 

1 ม.ค. 2554 - 
31 ธ.ค. 2558 

- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 14 ธ.ค. 2555 - 
14 มิ.ย. 2558 

24 ม.ค. 2544  - 
24 ม.ค. 2547 

24 ม.ค. 2544  - 
 24 ก.ค. 2546 

11 ต.ค. 2544 -  
11 ต.ค. 2547 

โครงการท่ี 3     

- บัตรส่งเสริมเลขที่ - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วันออกบัตร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี - 1 ก.ค. 2556 - 

30 มิ.ย. 2564 
1 ก.ค. 2556 - 
30 มิ.ย. 2564 

1 ก.ค. 2556 - 
30 มิ.ย. 2564 

- ลดหย่อนภาษีเงินได้  50%  
  ของอัตราปกติ 5 ปี 

- - - - 

- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร - 20 ธ.ค. 2555 - 
20 มิ.ย. 2558 

14 ธ.ค. 2555 - 
14 มิ.ย. 2558 

14 ธ.ค. 2555 - 
14 มิ.ย. 2558  

 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้รับสิทธิอ่ืนๆ และไม่มีข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  โดยมีการจ าแนกผลิตภัณฑ์ ออกเป็น  3  ประเภท ดังน้ี 

 1.  ชุดชั้นในสตรี   
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดย
มุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภค แล้วน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบ การออกแบบ 
การบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเน่ือง จนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้
อย่างมั่นคง คือ ตลาดของสตรีวัยท างานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่คาดหวังในเร่ืองของความงาม ความ
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สะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด 
ส าหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย มี
สสีันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทนจัดจ าหน่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น  

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า”  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริงมายาวนานกว่า 40 ปี ผนวกกับการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งทางด้านแฟชั่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า คุณภาพในการ
บริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมียมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี รวมถึงการผลิตสินค้าที่
ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้ต่อยอดการเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และบริษัทคู่ค้าในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และร่วมมือด้านกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ เป็นที่ครองใจของสตรีไทยมายาวนาน 

  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Campaign ใหม่ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 Wacoal COOL 
 Cool Innovation 2014  
 นวัตกรรมแห่งความเย็นสบายด้วย Cool Cup ฟองน้ าเสริมหนา เจาะรู ช่วยระบายอากาศได้ดี  

พร้อมนวัตกรรมใหม่ Cool Touch เทคโนโลยีพิเศษของเนื้อผ้าที่ผสมอนุภาค “หยก” ภายในเส้นใย ช่วยท า
ให้ระบายความร้อนได้ดี 

 Boost-up Bra 2014 
  ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเสริมหน้าอกส าหรับสาวคัพเล็ก ด้วย Concept ดันทรงให้ดูอวบอิ่มขึ้น และ

ดูมีร่องอกชิดด้วยนวัตกรรมฟองน้ าพิเศษ เมื่อสวมใส่แล้วทรวงอกสวยเป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับสาวคัพเล็ก โดยการเสริมทรงแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1.  โมลฟองน้ านุ่มพิเศษ PUSH UP 25 MM. ให้สัมผัสเป็นธรรมชาติ  
2.  โมลเจล  PUSH UP 30 MM. ดันทรงด้วยโมลฟองน้ าพร้อมเจลเสริมด้านใน เน้นท าให้อกชิด

เป็นรูปตัว V 

3. โมลเจล PUSH UP 30 MM.  ที่มีเจลด้านในดันทรงได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเจลที่ไหล
ปรับตามสรีระ 

4.  โมล GEL + AIR นวัตกรรมที่ช่วยดันเต้าทรงให้เพิ่มขึ้น 2 คัพไซส์ (PUSH UP 35 MM.) 

Mood Dress Up Bra   
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในส าหรับผู้หญิงที่มีความกล้า มั่นใจและสนุกกับการแต่งตัว หรือหญิงสาวที่

ออกงานประจ าในชุดชั้นนอกเกาะอก ผ่าหน้า เว้าหลัง ด้วยยกทรงถอดสาย มีฟองน้ าดันทรงหนาพิเศษ และมี
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แถบยางเกาะล าตัวได้อย่างแนบสนิท รวมทั้งยกทรงรูปแบบตะขอหน้าที่ใส่แล้วอกชิดสวยได้รูป และโชว์
ความเซ็กซี่ด้านหลังด้วยเส้นสายตามความต้องการ  

Mood  X  Kloset   
 บริษัทฯ ร่วมสร้างสรรค์สินค้าชุดชั้นในกับแบรนด์ดีไซน์เนอร์ไทย “Kloset” ซึ่งเป็นแบรนด์

เสื้อผ้าส าหรับสาวหวานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เกิดเป็นคอลเลคชั่น SS2014 ภายใต้แนวคิด “WHEN 
MOM WAS YOUNG” ที่บอกเล่าวันวานในสมัยคุณแม่ยังสาวสะพร่ังในยุค 1960’S ซึ่งแฟชั่นยุคดังกล่าวจะ
แต่งตัวสไตล์บาร์บี้ 

 LINING BRA 
 ยกทรงแบบไม่มีลวดโครง สวย เนียนเรียบ ด้วยนวัตกรรมฟองน้ าพิเศษ เสริมแผ่นซิลิโคน มีทั้ง

แบบเสริมบางและเสริมหนา  กระชับทรงสวย สวมใส่สบายไม่อึดอัดในทุกอิริยาบถ 

 SPORTS ECO AIR  
 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่เหมาะกับสรีระและการเคลื่อนไหวในการออกก าลังกาย และเป็น ECO 

PRODUCT อย่างแท้จริง ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ช่วยลดการใช้น้ ามันปิโตรเลียม ลดปริมาณขยะจากขวด 
PET ที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติไม่ได้ และยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลก
ร้อนได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญงิที่ใส่ใจในสุขภาพและรักการออกก าลังกาย ได้เป็นส่วนหน่ึงในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดที่ว่าผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside) 

 Perfect Revolution for new collection 
 หนึ่งในผลิตภัณฑ์ Wacoal Sports ซึ่งผสมผสานระหว่างนวัตกรรมแห่งการออกแบบที่ปฎิวัติ
ทุกประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการปกป้องทรวงอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการใช้เนื้อผ้า LYCRA®SPORT 
ENERGY ที่มีคุณสมบัติเพิ่มแรงกระชับให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวอย่างเป็นอิสระ และ
นวัตกรรมการออกแบบสายบ่าที่สามารถปรับได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นได้ดี มีความแข็งแรง และไม่ระคายเคือง
ต่อผิวสัมผัส เหมาะส าหรับกีฬาประเภท Racket, Ball, Run ที่ผ่านการทดสอบด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา  

 SHAPEWEAR - Body Base  
  นวัตกรรมแห่งการออกแบบด้วยเทคโนโลยีพิเศษของเส้นใยเน้ือผ้าที่มีส่วนผสมของ Nylon & 
Lycra ช่วยระบายอากาศได้ดี น้ าหนักเบา และสวมใส่สบาย  พร้อมดีไซน์ขอบขาแบบ Free Cut เพื่อความ
เนียนเรียบ ไร้รอยต่อ และเทคนิคพิเศษการ Bonding ไร้รอยตะเข็บที่ช่วยกระชับหน้าท้องและยกสะโพกสวย
ได้รูป 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายชุดชั้นในสตรี
ภายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ  65  และร้อยละ  35 ตามล าดับ  โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ดังนี ้

-   การจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ   
 1. บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนจัดจ าหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์และเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นบริษัทชั้นน าที่มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการท าตลาดในประเทศ โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักให้กับห้างสรรพสินค้า  
Modern Trade รวมถึงการเปิดร้านค้าในศูนย์การค้าชั้นน าทั่วประเทศ โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี และเป็นลูกค้าราย
ใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม 

 2. บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “WIENNA” ไปยัง บริษัท วีน 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการท าธุรกิจขายตรงผ่านเว็บไซต ์ และ Catalog และเป็นลูกค้า
บริษัทฯ มานานกว่า 29 ปี 

 3. บริษัทฯ  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า   “B’me”   ไปยัง บริษัท เพนส์ 
มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากัด โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลัก คือ Modern Trade ซึ่งปัจจุบันมี
จ าหน่ายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ านวน 100 สาขา นอกจากนี้ยังได้ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มี
ความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Stand alone เช่น His&Her Shop, E-Commerce และ
ร้านสะดวกซื้อ  7-ELEVEN   

 4. บริษัทฯ ได้เปิดบริการ Wacoal Body Clinic Shop ณ ที่ท าการของบริษัทฯ 
นอกเหนือจากการให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นน า เพื่อบริการสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่ง
สรีระ และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์  

 5. ช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่น เช่น การเปิดร้าน Wacoal Studio, E-Commerce, TV 
Shopping และการจ าหน่ายผ่าน Factory Outlet ทั้งของกลุ่มสหพัฒน์และคู่ค้าภายนอก 

- การจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ   บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผูด้ าเนินการส่งออก
โดยตรงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น อาเซียน โดยมีลูกค้าหลัก คือ Wacoal Corporation  ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ Wacoal America, Inc. 

 2. ชุดชั้นนอกสตรี 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ชุดชั้นนอกสตรีแต่ละแบรนด์แบ่งตาม Lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายเป็น
เกณฑ์ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจะแตกต่างกันในหลายช่องทาง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรีให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
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โดยมีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค มาใช้ในการปรับปรุงการออกแบบและการ
บริหารต้นทุน เพื่อใหไ้ด้สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

ส าหรับธุรกิจชุดเคร่ืองแบบพนักงาน (Uniform) บริษัทฯ ผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

Race’ โดยน าศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรี ความพร้อมของทีมขายและบริการ
ครบวงจรทั้งก่อนและหลังการขายมาเพื่อใช้ขยายตลาดธุรกิจชุดเคร่ืองแบบพนักงาน (Uniform) ท าให้ลูกค้ามี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับค าสั่งซื้อสินค้า Uniform มากขึ้นทุกปีและ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

 ในปี 2557  สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 
 -  บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้าชื่อ “Madi” ณ โครงการ J-Park  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุร ี เพื่อจ าหน่าย
สินค้า Lifestyle หลากหลายแบรนด์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับบนในพื้นที่ อ.ศรีราชา 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   

 1. บริษัทฯ จัดจ าหน่ายสินค้าแบรนด์  “WACOAL BLOUSE"  และ “5.up”  ผ่านตัวแทน
จัดจ าหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีช่องทางจัดจ าหน่ายหลักให้กับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นน าทั่วประเทศ 

 2. บริษัทฯ จัดจ าหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าองค์กรชั้นน าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
จัดท าชุดเคร่ืองแบบ (Uniform) ส าหรับพนักงานส านักงานทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ และพนักงานใน
โรงพยาบาล  

 3. บริษัทฯ เปิดร้านค้า (Shop) ของตนเอง เพื่อจ าหน่ายสินค้า Lifestyle ที่มุ่งเน้นในการ
ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจมากขึ้น    

 3. ชุดเด็ก  

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกระดับ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและท าการวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่ม Product 
Line และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรงกับลูกค้าทุกระดับ   

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ขยายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส าคัญต่อการรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติที่เหมาะกับ
การสวมใส่ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label เช่น ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยไผ่ (Bamboo Fiber)  ฝ้ายอินทรีย์ที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (Organic Cotton)  และ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอกระเจา (Jute)  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสินค้าในกลุ่ม De bon  เพื่อขยายตลาด 
Modern Trade 

 บริษัทฯ ได้แบ่งตลาดเสื้อผ้าเด็กออกเป็น  2  กลุ่ม โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
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 กลุ่มที่ 1  ตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก อายุแรกเกิด - 6 ปี แบ่งเป็น 
- ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม Apparel   ประเภทเสื้อผ้า ผ้าอ้อม เคร่ืองนอน ถุงเท้า ถุงมือ 

หมวก ผ้ากันน้ าลาย เคร่ืองเล่นประเภท Soft Toy 
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel  ประเภทขวดนม อุปกรณ์การรับประทานอาหาร

เด็ก Toiletries รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด 
เคร่ืองประดับ และของเล่นเสริมทักษะ 

 กลุ่มที่ 2  ตลาดเด็กโต อายุ 6 - 12 ปี แบ่งเป็น 
-    ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม Apparel  ประเภทเสื้อผ้า ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ 
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel  ประเภทรองเท้า กระเป๋า เข็มขัด และเคร่ืองประดับ  

 ในปี 2557  สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี ้
 - ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กยังคงสานต่อแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก คือ เสื้อผ้าเด็กให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในสภาพภูมิอากาศร้อนและ
หนาว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ 
ENFANT GREEN Label   โดยได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากเส้นใยปอกระเจา (Jute) 
ส าหรับกลุ่มเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี)   จากเดิมที่มีแต่เฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน (อายุแรกเกิด - 2 ปี)   

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายชุดเด็กภายในประเทศ
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 97 และ ร้อยละ 3  ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -   การจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ   

         บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าผ่าน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกับ
ชุดชั้นในสตรี ซึ่งมีช่องทางการจัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าส าหรับลูกค้าระดับบนและระดับกลาง และ 
Modern Trade เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ค านึงถึงราคาของสินค้าเป็นหลัก 

 นอกจากช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) โดยผ่านทางช่องทาง Social Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”,  
“Enfant Momclub”  และเว็บไซต์ www.enfant.co.th เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูล
ข่าวสารแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  

 - การจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ  
  ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับตลาดในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจีน เป็นหลัก ด้วยการพัฒนาศักยภาพการขายสินค้าและบริการ โดยเน้นเจาะ
ตลาดการซื้อ-ขายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักผ่านตัวแทนจัดจ าหน่ายในประเทศนั้นๆ โดยปัจจุบันผลิตภณัฑ์
ชุดเด็ก ENFANT  ได้จ าหน่ายไปในต่างประเทศ ได้แก่  ฮ่องกง  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม   อินเดีย  
บังกลาเทศ ไต้หวัน นอร์เวย์  กัมพูชา เมียนมาร์  และจีน 
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2.2.2 สัดส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

สัดส่วนการจ าหน่าย มูลค่า (ล้านบาท) % 
ภายในประเทศ 2,444.28 67.87 
ต่างประเทศ 1,157.05 32.13 

รายได้จากการขาย 3,601.33 100.00 

2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย                           

จัดจ าหน่ายผ่าน มูลค่า (ล้านบาท) % ช่องทางจ าหน่าย 

บริษัทจัดจ าหน่าย 1,982.89 55.06  ห้างสรรพสินค้า Modern Trade 
ลูกค้าในและต่างประเทศรายอ่ืน 1,618.44 44.94    ขายตรง และส่งออกไปยัง   

   สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น อาเซียน 
รายได้จากการขาย 3,601.33 100.00  

 ลูกค้ารายใหญ่ที่บริษัทฯ ขายสินค้าให้มากกว่าร้อยละ 50 คือ  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่ายที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า 
และ Modern Trade 

2.2.4 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  

  อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปจัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เน้นการใช้
แรงงาน (Labour Intensive) เป็นหลักในการผลิต และใช้เงินลงทุนต่ ากว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมต้นน้ า
และกลางน้ าที่มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผู้ผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพแรงงาน โดยที่
ผ่านมาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปอาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงาน แต่ผลกระทบจากการปรับ
ค่าแรงงานขั้นต่ า 300 บาททั่วประเทศที่ท าให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้
ผู้ประกอบการบางรายปรับตัวโดยขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ
ต้องมีการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพในการ
ผลิตที่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อันประกอบด้วย การบริหารจัดการ ประสบการณ์ คุณภาพ
ของแรงงาน เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการมุ่งพัฒนาสู่การผลิตที่ให้บริการอย่างครบวงจร 
(Full Service Manufacturing)  โดยพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจให้ร่วมด าเนินนโยบายบูรณาการ
โครงข่ายอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เช่น การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ การคิดค้นเทคนิคการ
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ผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าสินค้าแก่ผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งจะสามารถยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป 

 ภาวะการแข่งขันของตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป ทั้งตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก มีดังนี ้

1.  ชุดชั้นในสตรี 
ตลาดชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันกันสูงทั้งในด้านคณุภาพสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา 

รวมถึงช่องทางจัดจ าหน่าย ประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ท าให้
ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  ส าหรับการแข่งขัน
ในตลาดระดับกลางถึงระดับบนจะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้นวิจัย
พัฒนาเพื่อน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการ
บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า  ส่วนตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันกันในด้านราคามากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามาเจาะ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อน้อย 

ส าหรับในปี 2557  เศรษฐกิจไทยมีภาวะชะลอตัวลงอย่างมาก เน่ืองจากก าลังซื้อที่ลดลงของ
ผู้บริโภค อันเป็นผลจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศ
ไทยลดลง  รวมทั้งด้านการส่งออกที่มีปริมาณลดลง จึงส่งผลกระทบต่อตลาดชุดชั้นในสตรีโดยรวม  ในขณะ
ที่บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเพิ่มช่องทางใหม่อย่าง E-Commerce และ TV Shopping เพือ่
ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน รวมทั้งแม่บ้าน พร้อมกับท า
การตลาดผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

ในขณะเดียวบริษัทฯ ได้มองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายในโลกออนไลน์ เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการ
ปรบัปรุงระบบงานด้านการจดัส่งสินค้าและคลังสินค้า  ด้วยการน าเทคโนโลยีด้านการจัดสินค้าด้วยระบบ
อัตโนมัติ มาใช้เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า   

ในด้านผลิตภัณฑ์ยังคงเน้นสร้าง “คุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” ทั้งลูกค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการคัดสรรวัตถุดบิ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ ที่เหนือกว่าในตลาด โดยในส่วนงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสรีระ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาด้านสรีระของผู้หญิงทุกช่วงวัย โดยบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน ์ และ
พันธมิตรทางการค้าในการคิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบที่มีความแตกต่างและพิเศษกว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในตลาด
อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าใน
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ด้านการผลิตชุดชั้นในสตรีที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 

2.  ชุดชั้นนอกสตรี 

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความ
ต้องการการตอบสนองที่หลากหลายมากขึ้น  ท าให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความแตกต่างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน   ดังนั้นอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าส าเร็จรูปจึงต้องปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตสินค้า เพียงอย่างเดียวมาเป็นแบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างผู้ขายวัตถุดิบและผู้ผลิต  รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเอง โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและการจัดจ าหน่ายที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมในช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  

ส าหรับตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรีในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศที่ยืดเยื้อในช่วงคร่ึงปีแรกและแรงกดดันทางด้านต้นทุน ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ดังนั้น
บริษัทฯ จึงหันมามุ่งเน้นการท าตลาดชุดเคร่ืองแบบพนักงาน (Uniform) ในช่องทางการจัดจ าหน่ายตรงให้กับ
ลูกค้าองค์กร โดยอาศัยจุดแข็งในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ามา
ยาวนานกว่า 40 ปี  

3.  ชุดเด็ก 

ตลาดเสื้อผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นน ามีการน าเข้าสินค้าแบรนด์เนมทั้งระดับกลาง-บน
เข้ามาจัดจ าหน่ายภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของ
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านของประโยชน์ใช้สอย และ
รูปแบบที่ทันสมัย  รวมทั้งสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดให้สูงขึ้น   

2.2.5   จ านวนคู่แข่งและขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง    
ตลาดชุดชั้นในสตรีของประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายสินค้า

ภายในประเทศเป็นจ านวนมาก โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ภายใต้แบรนด์ Wacoal ที่ได้รับอนุญาตจาก Wacoal Corporation ประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษัทฯ เป็น
ผู้น าตลาดที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าชุดชั้นในที่จ าหน่ายภายในประเทศ 
รองลงมาคือ Sabina  และ Triumph ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในสัดส่วนรองลงมา  



 
 

                                                                                                         บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                        
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                 หน้า    22 
 

 

นอกจากคู่แข่งรายใหญ่ในประเทศแล้ว ยังมีบริษัทผลิตชุดชั้นในขนาดเล็กอีกเป็นจ านวนมาก รวมถึง
ผู้น าเข้าชุดชั้นในชั้นน าจากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝร่ังเศส เป็นต้น ที่แข่งขันในตลาดระดับบน และชุด
ชั้นในราคาถูกจากประเทศจีน ที่แข่งขันในตลาดระดับล่าง ท าให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดอย่างมากใน
ทุกระดับราคา 

ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ ยังหันมาผลิตชุดชั้นในเพิ่มขึ้น ท าให้
อุตสาหกรรมชุดชั้นในเกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ การ
ออกแบบและสีสัน  
 

2.2.6   สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี เน่ืองจากมีความพร้อมและ

ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี ้

 ด้านการตลาด 

1) ด้านผลิตภัณฑ์  ชุดชั้นในสตรีภายใต้แบรนด์ Wacoal มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสตรีใน
ระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมามากกว่า 40 ปี ทั้งในด้านคุณภาพที่ดีและการเข้าใจถึงสรีระ
ของสตรีไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการที่
แตกต่างในทุกช่วงวัย โดย Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่
ผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside) ซึ่งสามารถจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น  3  กลุ่มหลัก ดังนี ้

 - สินค้ากลุ่ม FUNCTION  เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านสรีระ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือเทคนิคการตัดเย็บ 
ฯลฯ  

 - สินค้ากลุ่ม FASHION  เป็นสินค้าที่ออกแบบให้เข้ากับ Lifetime และ Lifestyle ของ
ผู้บริโภคโดยค านึงถึงสมัยนิยม และความต้องการของตลาดในแต่
ละช่วงเวลา 

 - สินค้ากลุ่ม SERVICE  เป็นบริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น ชุดชั้นใน
ส าหรับผู้ป่วยสตรีที่สูญเสียเต้านม  บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการ 
แพทย์เฉพาะบุคคลที่สามารถช่วยกระชับแผลเป็นนูน (Keloid) ให้
เนียนเรียบส าหรับผู้ป่วยหลังการรักษาแผลจากการผ่าตัด อุบัติเหตุ 
น้ าร้อนลวก ฯลฯ ซึ่งการลงทุนส่วนน้ีมิได้มุ่งหวังผลก าไร แต่ถือ
เป็นการตอบแทนแก่ผู้บริโภคและสังคม 

2) ด้านการบริการ ด้วยนโยบายการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เปิดบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ที่
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หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือผ่านเคาน์เตอร์จุดจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ หรือผ่านทาง 
www.wacoal.co.th และทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th นอกจากนีอี้กบริการหนึ่งที่บริษัทฯ มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจให้กับลูกค้าคือ การรับบริการดูแลและให้ค าปรึกษาใน
สินค้า รวมถึงการให้บริการ “Body Perfection” ซึ่งเป็นการแนะน าสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระรูปร่างของ
ลูกค้า และน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาเสมือนมีที่ปรึกษาระดับมืออาชีพอยู่ใกล้ตัว 

3) การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Center) โดยการท าวิจัยเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
อย่างแม่นย าและต่อเน่ือง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า บริการ และการจัดกิจกรรมการตลาดให้
สอดคล้องและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  

4) ด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสรีระวิทยาของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเน่ือง และสิ่งนี้นับเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาสินค้า
ของบริษัทฯ ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง  ดังปณิธานที่ Wacoal  ยึดถือ
อย่างจริงจังตลอดมา คือ เรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ  คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้น
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายเมื่อสวมใส่
และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “ความงดงามจากภายใน  ส่งผลต่อความงดงาม
ภายนอก” 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเน่ืองภายใต้แนวคิดที่ว่า  “ให้คุณเย็นเร็ว ให้โลกเย็นลง (Cool 
Touch Cool Feel Cool The World)”  โดยในปี 2557 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  
ดังนี ้

 AQUAJADE™   
 “หยก” พลังของหินธรรมชาติให้ความรู้สึกสบาย ด้วยสัมผัสเย็น 

  เส้นใยที่ผลิตจากการผสมอนุภาคขนาดเล็กของหยกด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ช่วยระบายความร้อน
และให้ความรู้สึกเย็นสบายในการสวมใส่ตั้งแต่แรกสัมผัส (Cool Touch) ซึ่งสามารถสัมผัสความเย็นสบาย
ได้ในสินค้ากลุ่ม Wacoal COOL 

 NILIT®BREEZE 
 สัมผัสเย็น สวมใส่สบาย เสมือนการหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ 
 เส้นใยที่ช่วยเก็บความเย็นท าให้ผู้สวมใส่รู้สึกสดชื่นเย็นสบายในระหว่างหรือหลังมีกิจกรรม 

หรือแม้แต่ในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้น ช่วยให้ระบายอากาศได้ดี ให้ความรู้สึกนุ่มลื่นเมื่อสวมใส่ และสามารถ
ป้องกันรังสียูวี ซึ่งสามารถสัมผัสความเย็นสบายได้ในสินค้ากางเกงในและเสื้อบังทรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
Wacoal COOL   
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 NOVAREL®ANTI-OX 
 ลดการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านความเสื่อมของผิว 
 นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ NOVAREL®ANTI-OX ซึ่งภายในเนื้อเส้นใยไนลอนมีองค์ประกอบ

ของไมโครแคปซูลขนาดเล็กที่บรรจุวิตามิน E และ Aloe Vera  ชว่ยท าให้ผ้ามีความละเอียด นุ่มลื่น ชุ่มชื้นผิว 
และรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ อีกทั้งเส้นใยมีความคงทนต่อการซักมากกว่า 100 คร้ัง ซึ่งสามารถสัมผัสความนุ่ม
ลื่นชุ่มชื้นผิวในกลุ่มสินค้า Wacoal Shape Wear 

SPACER  
Bra Cup Spacer ท่ีให้ความคงรูป น้ าหนักเบา ระบายอากาศได้ดี ไม่เหลือง 
นวัตกรรม COOL CUP จากผ้าที่ถักทอให้เกิดโครงสร้างสองชั้น โดยมีเส้นใยถักเป็นตัวเชื่อม

ระหว่างกลางเป็นแนวต้ัง ท าให้มีแรงสปริงกลับเมื่อโดนแรงกด เกิดความคงรูปและมีช่องว่างเป็นจ านวนมาก 
จึงช่วยระบายอากาศได้ดี มีน้ าหนักเบา แห้งเร็ว และเน้ือผ้าไม่เหลือง ซึ่งสามารถสัมผัสความเบาสบายได้ใน
สินค้ากลุ่ม Wacoal COOL 

3D FIBERFILL 
 Bra cup 3D Fiberfill   ใยอัดแนวตั้ง ให้การสปริงตัว คงรูป ระบายอากาศได้ดี ไม่เหลือง 
  นวัตกรรม COOL CUP จากผ้าใยอัดที่ใช้เทคนิคพิเศษวางเส้นใยเป็นแนวต้ัง ท าให้เกิดแรง

สปริง มีความคงรูปมากกว่าผ้าใยอัดแนวนอน อีกทั้งมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีและน้ าหนักเบา 
เน้ือผ้าไม่เหลือง ซึ่งสามารถสัมผัสความเบาสบายได้ในสินค้ากลุ่ม Wacoal COOL 

 i QUILT by Wacoal 
 ไอควิลท์ : อกอัพ….ไม่อับชื้น 

           เทคนิคการเย็บเดินเส้นตาราง (Quilt) บนผ้าไม่ทอ (Non-Woven) ช่วยให้เนินอกอิ่มสวย เก็บ
กระชับทรงรอบทิศทาง และไม่อับชื้นด้วยร่องระบายอากาศแบบพิเศษ 360 องศา ท าให้รู้สึกมั่นใจทุกคร้ังที่
สวมใส่ และคงรูปทรงตลอดอายุการใช้งาน โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว    
ซึ่งสามารถสัมผัสการเก็บกระชับทรงได้ในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ WIENNA 

 SENSITIVE®SHEER 
 นวัตกรรมเนื้อผ้าเพื่อความกระชับ ละเอียดเนียนเรียบ บางเบา สวมใส่สบาย ด้วยเส้นใยไนลอน

ชนิดพิเศษมีร่องที่ผิวช่วยดูดซับความชื้น ระบายอากาศได้ดีและแห้งเร็ว อีกทั้งเพิ่มปริมาณเส้นใยยืดมากถึง 
30 เปอร์เซนต์  (LYCRA fresh FX & LYCRA beauty)  ท าให้เกิดความกระชับและยืดหยุ่นสปริงตัวดี  เนื้อผ้า
ดังกล่าวยังถักทอด้วยโครงสร้างที่สลับซับซ้อนในแนวตั้ง (Tricot Knitted) ท าให้เนื้อผ้าบางลง 50 เปอร์เซ็นต์ 
ไม่ลุ่ย ไม่ม้วน จึงออกแบบการตัดเย็บแบบเนียนเรียบไร้ตะเข็บที่ปลายขา (Free Cut) ซึ่งสามารถสัมผัสความ
เนียนเรียบ กระชับ บางเบาได้ในกลุ่มสินค้า Wacoal Body Base   
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 ด้านการผลิตและการด าเนินงาน 

 1) ด้านโครงข่ายอุตสาหกรรม  บริษัทฯ มุ่งสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรม (Supply Chain) อย่างครบ
วงจรตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก โดยการร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นพันธมิตร
ธุรกิจท าให้มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งจากการร่วมทุนกับผู้ผลิตในการจัดต้ัง
โรงงาน ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดจ าหน่าย 

 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจ าหน่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบ Quick Response Marketing System 
(QRMS) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการขาย โดยการเก็บข้อมูลจากร้านค้าโดยตรงแบบ Real Time ท า
ให้บริษัทฯ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในดา้นการวางแผนผลิตสินค้า 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 รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
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 

 ด้านการเงิน 

บริษัทฯ มีการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบาย
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีและฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งมาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ Profitability growth มากกว่าเน้น Sales growth โดยอาศัย
การบริหารจัดการลูกค้าในกลุ่ม Profitability Customer  อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมและยอมรับในคุณภาพจากผู้บริโภค ประกอบกับนโยบาย
การตลาดที่ให้ความส าคัญกับลูกค้า การผลิต และการด าเนินงานที่มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ 
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Supplier และผู้จัดจ าหน่าย ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้นและความร่วมใจของพนักงาน ประกอบกับสถานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง ท าให้เชื่อมั่นว่าสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง  

2.2.7  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต   

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี เน่ืองจากประเทศไทยมี
โครงข่ายอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่ส าคัญอีก
แห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะส าหรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้าของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะเน้นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่าย Value Chain ของตน ทั้งในระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการตลาด
และการขาย และปรับตัวให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ในขณะที่ตลาดระดับล่างมีการแข่งขันกันสูงจากการน าเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่
ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ 
ดังนั้นผู้ผลิตของไทยต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว 

ภาพรวมในปี 2558 เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมทั้งการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ส าหรับแนวโน้มภาวะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ทั้งภาคการผลิตและการส่งออก ซึ่งส่วน
ใหญเ่ป็นการผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซียน อันเป็นผลจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) ในปลายปี 2558 ซึ่งนับเป็นการขยายโอกาสทั้งในด้านการขยายก าลังการผลิต 
รวมถึงตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านคน เป็น 600 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพ
สูง 

ด้านการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรีภายในประเทศจะทวีความรุนแรงขึ้น จากการท าตลาดของ
ผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีภายในประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด ในขณะเดียวกันยังมีการเข้ามาท าตลาดชุดชั้นใน
สตรีของแบรนด์ระดับโลก ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านการจัดระบบควบคุมการผลิตที่ดี ต้นทุนการผลิตที่ต่ า
ทั้งด้านค่าแรง และค่าวัตถุดิบจากการสั่งซื้อเป็นจ านวนมากซึ่งท าให้มีอ านาจต่อรองกับ Supplier รวมทั้งการ
กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จากการมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกและมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง  

นอกจากนีต้ลาดชุดชั้นในสตรียังมีการแข่งขันในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายขึ้น  ทั้ง
ช่องทางดั้งเดิมอย่าง Department Store, Modern Trade และ Convenience Store รวมถึงช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่
ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง E-Commerce, M-Commerce, Social Media ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกปี 
เน่ืองจากช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
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รวดเร็วและครบถ้วน อีกทั้งช่องทาง TV Shopping ซึ่งช่วยท าให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้า
ได้อย่างครบถ้วน  ก็มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

2.3.1 จ านวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย    

ชื่อบริษัท ท่ีตั้ง 
พนักงาน 

(คน) 
อาคาร 
(หลัง) 

พื้นที่รวม 
 (ตร.ม.) 

 บมจ. ไทยวาโก้   กรุงเทพฯ 2,540 7 43,306 
 บจก. เอสอาร.์ดับบลิว.การ์เมนท์   อ.ศรีราชา       จ.ชลบุร ี 950 1 6,060 
 บจก. วาโก้ล าพูน   อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 406 2 10,152 
 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี   อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 306 2 6,840 
 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี   อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 462 2 6,656 
 บจก. โทรา 1010   กรุงเทพฯ 1 - 12 

รวม 4,665 14 73,026 

2.3.2 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม 
       หน่วย : ชิ้น 

ก าลังการผลิตจ าแนกตามผลิตภัณฑ์ 2557 2556 2555 

ก าลังการผลิตเต็มท่ี    
     ชุดชั้นในสตรี 20,000,000 20,000,000 20,300,000 
     ชุดชั้นนอกสตรี 100,000 200,000 200,000 
     ชุดเด็ก 2,500,000 2,800,000 3,500,000 

รวม 22,600,000 23,000,000 24,000,000 

ปริมาณการผลิตจริง    
     ชุดชั้นในสตรี 17,825,861 18,133,988 20,082,236 
     ชุดชั้นนอกสตรี 82,338 133,406 121,736 
     ชุดเด็ก 2,241,451 2,434,396 3,490,652 

รวม 20,149,650 20,701,790 23,694,624 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 89.16% 90.01% 98.73% 
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน 97.33% 87.37% 97.16% 
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2.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ  
    วัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ  2  ประเภท คือ 

 วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ผ้าผืน ผ้าแถบ ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ส่วนใหญ่จัดซื้อจากโรงงานทอผ้าและโรงงานถัก
ผ้าลูกไม้โดยตรง เช่น บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด  บริษัท 
เพ็นน์ เอเซีย จ ากัด   และน าเข้าจากต่างประเทศ   

 วัตถุดิบรอง  ได้แก่  ฟองน้ าปั๊มขึ้นรูป (MOLD) สายบ่า ชิ้นส่วน กระดุม ด้าย ซิป  จัดซื้อจากโรงงานใน
ประเทศ  เช่น บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จ ากัด   บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ ากัด   บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จ ากัด 

2.3.4 ผู้จัดจ าหน่ายที่ส าคัญ  

 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่ายที่ส าคัญจ านวน 3 ราย คือ   
 1. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วน
การซื้อวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 20   ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด  
 2. กลุ่ม Wacoal Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบคิด
เป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด  
 3. บริษัท มังกร.1 2 จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบคิด
เป็นร้อยละ 12 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด 

 การซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจ าหน่ายทั้ง 3 ราย เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการท า
สัญญาในการซื้อขายวัตถุดิบกับผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว เน่ืองจากเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ส าคัญจะปรากฏใน
ใบสั่งซื้อแต่ละคร้ังแล้ว 

2.3.5 สัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ    

 ในปี 2557  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ด าเนินการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่จัดซื้อภายในประเทศ  คิดเป็น
ร้อยละ  75  และ ร้อยละ  25   เป็นการน าเข้าผ้าและลูกไม้ส่วนใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่น  ฝร่ังเศส  ฮ่องกง  จีน 
ไต้หวัน  อิตาลี เกาหลีใต้   สหรัฐอเมริกา  

2.3.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้ 

 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับเศษ
วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น  เศษผ้า  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อเศษวัตถุดิบ 
 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
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 3.  ปัจจัยความเสี่ยง  
 

  คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท า
หน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ   ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ให้บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
และมีกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน 

2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็วโปร่งใส   ถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง   พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

4. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบาย และภารกิจของบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  ซึ่ง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังนี้ 
 

3.1   ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่น้อยราย 

  ในประเทศ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี  โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน)  เป็นผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ   มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ   
ซึ่งผู้จัดจ าหน่ายรายนี้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล  และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า     
อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ  ท าให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับ
การจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจ าหน่าย  

 อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจ าหน่ายสินค้าลดลง  บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายอื่นๆ  เช่น 
ทาง E-Commerce, TV Shopping ซึ่งช่วยสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
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  ต่างประเทศ 

  การจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้ด าเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation 
ที่มีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก  บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิก
สัญญาของกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกันและมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังนานาประเทศ 
ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ต่างประเทศ   ฉะนั้นการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ทางธุรกิจให้กับทั้ง  2  ฝ่าย   
 

3.2 ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต 

 บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็น
หลัก   ถึงกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว  

 อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและ
ช าระแล้ว การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้าหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่
บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมคราวละ 5 ป ี เป็น 10 ปี                               
      

3.3   ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา  รูปแบบ และการส่งเสริมการ
ขาย เพื่อช่วงชิงและขยายฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ก าลังจะ
เกิดขึน้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี  ด้วยความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า ท าให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มานาน และมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นน าของโลก  จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณด์ังกล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่าง
ครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร  รวมทั้งประโยชน์
จากภาษีน าเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต่ าลง  
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3.4   ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง 

 ปัจจุบันผู้บริโภคลดความส าคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความส าคัญกับ Product Value 
มากขึ้น บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
อยู่สม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสินค้าของ
บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 

3.5   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีการน าเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ท าให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง 
โดยจัดโครงสร้างการช าระเงินให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ (Natural Hedge) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ท า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา และติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 

3.6   ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ     

บริษัทฯ ได้จัดท าแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน้ าท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้าน
อัคคีภัยมีแผนการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งและ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพใช้งาน  รวมทั้งจัดท า
แผนการโยกย้ายพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการท าประกันวินาศภัยทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เพื่อลดและกระจายความเสี่ยง  ส าหรับด้านอุทกภัยมีการแต่งต้ังคณะท างานด าเนินมาตรการ
ป้องกัน ดูแล และแก้ไขสถานการณ์น้ าท่วม จัดท าแผนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  การ
ติดตามข่าวสารของทางราชการ การปฏิรูปพื้นฟูสถานที่  เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินไปได้โดยเร็ว 
 

3.7 ความเสี่ยงด้านอื่น 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการก าหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษัทฯ 
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4. ทรัพย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ  
 

4.1  ลักษณะของทรัพย์สินถาวรหลักท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1.1 ที่ดิน  

ท่ีตั้งท่ีดิน 
ขนาดพื้นท่ี 

(หน่วย : ตร.ม.) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี      
(หน่วย : ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

กรุงเทพฯ 46,127.20 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 738.22 ไม่มี 
อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 17,888.00 บริษัทฯ และ SR.W.

เป็นเจ้าของ   
3.10 ไม่มี 

อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 25,618.00 WLC เป็นเจ้าของ 13.83 ไม่มี 
อ. กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี 38,228.00 WKC และ PKC    

เป็นเจ้าของ   
23.32 ไม่มี 

รวม 127,861.20  778.47  

4.1.2 อาคารที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

ท่ีตั้งอาคาร 
ขนาดพื้นท่ี 

(หน่วย : ตร.ม.) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี      
(หน่วย : ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

กรุงเทพฯ 43,318.20 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 42.75 ไม่มี 
อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 8,292.00 บริษัทฯ และ SR.W. 

เป็นเจ้าของ   
19.49 ไม่มี 

อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 6,696.00 WLC เป็นเจ้าของ 6.33 ไม่มี 
อ. กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี 12,856.00 WKC และ PKC    

เป็นเจ้าของ   
6.37 ไม่มี 

รวม 71,162.20  74.94  
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4.1.3 เครื่องจักร     

ท่ีตั้งเครื่องจักร 
จ านวน

เครื่องจักร
(หน่วย : คัน) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี      

(หน่วย : ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

กรุงเทพฯ 4,377 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 33.33 ไม่มี 
อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 1,697 SR.W. เป็นเจ้าของ   24.23 ไม่มี 
อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 1,551 WLC เป็นเจ้าของ 34.42 ไม่มี 
อ. กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี 2,609 WKC และ PKC    

เป็นเจ้าของ   
54.64 ไม่มี 

รวม 10,234  146.62  

หมายเหตุ     :  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
 SR.W.  =   บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์             
 WLC   =   บจก. วาโก้ล าพูน 
 WKC    =    บจก. วาโก้กบินทร์บุรี          
 PKC       =    บจก. ภัทยากบินทร์บุรี              
 TORA =   บจก. โทรา 1010                                                                                 

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ     

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ คือ เคร่ืองหมายการค้า โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญ  ดังนี ้               

 เครื่องหมายการค้าที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้               

                    บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี Wacoal ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับ
อนุญาตจาก Wacoal Corporation  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา
ดังนี้ คือ  บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และสัญญามี
ระยะเวลา 10 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2557  -  31 ธันวาคม  2566    

 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทฯ                
 บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์   และได้น าเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                         

        



 
 

                                                                                                         บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                   หนา้    34 
 

เครื่องหมายการค้า ประเภทสินค้า/บริการ เลขทะเบียน หมายเหตุ 

WIENNA ชุดชั้นในสตรี ค 269706 จดทะเบียนใน 24 ประเทศ 

ENFANT เสื้อผ้าเด็ก ค 45799 จดทะเบียนใน 30 ประเทศ 
 ของใช้เด็ก ค 171190  

 

 WIENNA   เป็นเคร่ืองหมายการค้าของชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยท างานที่เน้นการสวมใส่ที่เหมาะ
กับรูปร่างของผู้สวมใส่  

 ENFANT  เป็นเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่มีการตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต ใช้วัสดุที่
ท ามาจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวเด็ก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ 
อย่างต่อเนื่อง ดังสโลแกนของสินค้า ENFANT  “บริสุทธิ์ สัมผัสจากธรรมชาติ สู่ทารกน้อย” 

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป มูลค่ารวม 137.12  ล้านบาท  โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 2.21 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้นโยบายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ 
โอกาสในการท าธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
 

4.3     การประเมินราคาทรัพย์สิน 

 บริษัทฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจอันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ   5    
ของส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 

  - ไม่มี - 
 

5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมนีัยส าคัญ แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 

  - ไม่มี - 
 

5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  ในปี 2557 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อ
พิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด  และเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ จ านวน 1 คดี โดย
สรุปได้ดังนี้ 

คดีเรียกทรัพย์มรดกคืน เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนท่ีดิน   

  สืบเนื่องจากบริษัทฯ  ได้จดทะเบียนซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่  12 (4100),   6977  และ  6978  ต าบล
บางโคล่ อ าเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 1,045.40 ตารางวา ในราคา 
233,564,000 บาท  จากนางสาวอัญชนา    คัณธามานนท์   (ผู้จัดการมรดกของ  นายสุวิทย์  คัณธามานนท์)  
และนายสุมิตร   คัณธามานนท์  เมื่อเดือนเมษายน 2557  

   ต่อมาเมื่อวันที่    26  มิถุนายน  2557   นายวิวัฒน์   คัณธามานนท์   ได้ยื่นฟ้อง   นางสาวอัญชนา 
คณัธามานนท์ เป็นจ าเลยที่  1    นายธิติ คัณธามานนท์   เป็นจ าเลยที่ 2 ในฐานะผู้ขาย   และบริษัทฯ เป็น
จ าเลยที่  3  ในฐานะผู้ซื้อที่ดินที่ศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด าที่ 2678/2557   ฐานความผิดเรียกทรัพย์มรดกคืน 
เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดิน   

  ทั้งนี้บริษัทฯ ให้การต่อสู้คดีว่าบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลชั้นต้น 

การประเมินความเสียหาย 

  การประเมินความเสียหายในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนการท านิติกรรมดังกล่าว ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขื้น คือ การเพิกถอนนิติกรรมซื้อขาย บริษัทฯ จะต้องส่งมอบที่ดินคืน และมีค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ค่าที่ดินที่ได้ช าระให้กับผู้ขายคืน 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1     ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

         บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  (WACOAL) 

 ประเภทธุรกิจ :      ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 เลขทะเบียนบริษัท :      0107537001455       
 ทุนจดทะเบียน  :      120 ล้านบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
 ท่ีตั้ง :      930/1   ซอยประดู่ 1  ถนนสาธุประดิษฐ์    แขวงบางโคล่   
                                  เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร    10120    
 โทรศัพท์   :      0-2289-3100-9  
 โทรสาร  :      0-2291-1788 
 เว็บไซต ์   :      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 

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

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

ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี   0-2289-3100-9 ต่อ 399 susana.mar@wacoal.co.th 

Wacoal Body Clinic (บริการส่ังตัดพิเศษ)   0-2689-8484 bodyclinic@wacoal.co.th 

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

ส านักงานตรวจสอบภายใน   0-2289-3100-9 ต่อ 207, 422   audit@wacoal.co.th 

mailto:secretariat@wacoal.co.th
mailto:invest@wacoal.co.th
mailto:sompong@wacoal.co.th
mailto:phairoj@wacoal.co.th
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6.1.2   การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ    10        ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว  
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557 

 

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภท 
ของหุน้ 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุน้โดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.99 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.99 

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

จัดหาและจัด
จ าหน่ายเสื้อผ้า

ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 100,000 99,970 99.97 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 199,870 99.94 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 199,860 
 

99.93 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

     การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

บริษัทร่วม      
1.   Pattaya Myanmar Co., Ltd. 
     16 Panchatun U Shwe Owe Road,   
      Hlaing Tharyar Industrial Zone 2,  
      Hlaing Tharyar Township, Yangon,        
      Myanmar 

ผลิตและจ าหน่าย 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 8,000 1,600 20.00 

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

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

2.  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากัด (มหาชน) 
     704/1-9   ถ.พระราม 3   บางโพงพาง   
     ยานนาวา   กรุงเทพฯ   
     โทร. 0-2294-0071   
     โทรสาร 0-2294-2386 

ผลิตและ 
จ าหน่ายสิ่งทอ 

หุ้นสามัญ 108,000,000 19,598,850 18.15 

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

ผู้จัดจ าหน่าย 
สินค้าอุปโภค 

หุ้นสามัญ 20,000 3,600 18.00 

4.  บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
     4236/218-222  ซ.ประดู่ 1  ถ.สาธุประดิษฐ์ 
     บางโคล ่  บางคอแหลม   กรุงเทพฯ 
     โทร. 0-2689-8520 
     โทรสาร 0-2689-8836 

ธุรกิจขายตรง หุ้นสามัญ 300,000 53,700 17.90 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ผลิตถุงเท้า หุ้นสามัญ 1,432,200 245,000 17.11 

6.  บริษัท ไทยแน็กซิส จ ากัด 
     222   หมู่ที่ 5   ถ.สุวรรณศร   ต.นนทรี    
     อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี  
     โทร. 0-3720-5145-7 
     โทรสาร 0-3720-5229 

ทอและพิมพ์ 
แถบตราสิ่งทอ 

 
 

หุ้นสามัญ 
 
 

200,000 32,910 16.46 

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

ปั่นด้าย  ทอผ้า  
และผลิตชิ้นส่วน 

ที่เป็นส่วน 
ประกอบของ 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 6,214,634 1,008,703 16.23 

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

ผลิตเสื้อผ้า  
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 3,000,000 440,000 14.67 

 9.  บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จ ากัด 
      930/1   ซ.ประดู่ 1   ถ.สาธุประดิษฐ์   
      บางโคล ่  บางคอแหลม   กรุงเทพฯ 
     โทร. 0-2689-8541    
     โทรสาร 0-2291-1788 

วิจัยธุรกิจสิ่งทอ
และ 

เครื่องนุ่งห่ม 

หุ้นสามัญ 25,000 3,250 
 

13.00 

10.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น 
จ ากัด 

      129/1  ถ.ช่องนนทรี   ช่องนนทรี   
      ยานนาวา   กรุงเทพฯ  
      โทร. 0-2295-0911 
      โทรสาร 0-2294-5101 

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

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ตัวแทนจ าหน่าย
สินค้าและเครื่อง 

แต่งกาย 

หุ้นสามัญ 400,000 48,000 12.00 

12.  บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จ ากัด 
       704/1-5   ถ.พระราม 3   บางโพงพาง    
       ยานนาวา   กรุงเทพฯ  
       โทร. 0-2294-0071   
       โทรสาร 0-2294-0151 

ผลิตและ
จ าหน่ายผ้ายืด
และทอแถบ 

ยางยืด 

หุ้นสามัญ 
 
 

1,600,000 
 
  

172,000 10.75 

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

ผลิตเสื้อผ้า 
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 400,000 40,000 10.00 

 

6.1.3     บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

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

 บริษัท   ดีลอยท์  ทู้ช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี  จ ากัด 

อาคารรัจนาการ   ชั้น  25 - 26,  28   
3    ถนนสาทรใต้    แขวงยานนาวา   เขตสาทร     
กรุงเทพมหานคร    10120 

 โทรศัพท์ :  0-2676-5700   
 โทรสาร  :  0-2676-5757  
            โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356 และ/หรือ 
   นายนิติ   จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   3809 และ/หรือ 
   นายมนูญ  มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4292 
 

6.2    ข้อมูลส าคัญอื่น   

 - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2  :  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีชื่อ
ย่อหลักทรัพย์ที่ใช้ส าหรับการซื้อขาย คือ  “WACOAL”  โดยมีทุนจดทะเบียน  120  ล้านบาท  เรียกช าระ
แล้ว  120    ล้านบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  120  ล้านหุ้น    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1  บาท 

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออก
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ 

 

7.2        ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ % 
  1. Wacoal Corporation 40,331,250  33.61 
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 25,512,500  21.26 
  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 9,084,750  7.57 
  4. บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)       5,913,020  4.93 
  5. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  4,679,400  3.90 
  6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด  4,492,000  3.74 
  7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน  3,907,800  3.26 
  8. บริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด  2,170,820  1.81 
  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  1,708,000  1.42 
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)  1,670,200  1.39 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก     99,469,740       82.89 

รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด   120,000,000     100.00 

 หมายเหตุ  :    ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นปัจจุบนัได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  (www.wacoal.co.th  หัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ :โครงสร้างการถือหุ้น)  ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 

  

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

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 6.12 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งก าหนดไว้ว่าบริษัทฯ 
ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5 

  การกระจายการถือหุ้นจ าแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 37 60,838,680 50.70 
     สัญชาติต่างด้าว 5 40,516,450 33.76 
รวมนิติบุคคล 42 101,355,130 84.46 

บุคคลธรรมดา    
     สัญชาติไทย 1,011 18,608,350       15.51 
     สัญชาติต่างด้าว 2 36,520 0.03 
     รวมบุคคลธรรมดา 1,013 18,644,870 15.54 

รวมทั้งสิ้น 1,055 120,000,000 100.00 

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือสหพัฒน์ กับ Wacoal 
Corporation ประเทศญ่ีปุ่น โดยผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงในการจัดสรรสัดส่วนกรรมการของบริษัทฯ 
จ านวน 15 คน  โดยแบ่งเป็นฝ่ายไทย 5  คน  ฝ่ายญ่ีปุ่น 5 คน  และกรรมการอิสระจากภายนอกจ านวน  5  คน    
  

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

  - ไม่มี - 
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่
ตราไว้) แตท่ั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  

   ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ตาม
สัดส่วนของก าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
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บมจ. ไทยวาโก้  2557* 2556 2555 2554 2553 

เงินปันผลต่อหุ้น                   (บาท) 2.40 2.25 2.40 2.10 2.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผล             (%) 
        (งบการเงินรวม) 

104.09 106.16 69.01 63.97 67.33 

อัตราการจ่ายเงินปันผล             (%) 
        (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

97.41 99.88 67.26 60.59 59.86 

 หมายเหตุ :  *   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้่ายเงินปันผลหุ้นละ  2.40  บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46  ซ่ึงก าหนดใหม้ีขึ้นในวันที่  27  เมษายน  2558 

 

  บริษัทย่อย   บริษัทฯ  มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1    คณะกรรมการบริษัท  

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)    

   ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจ านวน  15 คน    ประกอบด้วย 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน     10 คน    (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ   5   คน) 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน         5 คน 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท    

 
รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแล
กิจการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

  1. นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต กรรมการ 
ที่ปรึกษา 

- - - - - - 

 2. นายมนู              ลีลานุวัฒน์ ประธาน - ประธาน กรรมการ - - ประธาน 
  3. นายยูโซะ  อิเดะ รองประธาน - - - - - - 
4. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ รองประธาน - กรรมการ กรรมการ - - รองประธาน 
  5. นายบุญดี           อ านวยสกุล กรรมการ - - - - - กรรมการ

ผู้จัดการ 
  6. นายอะสึช ิ ทะบะตะ กรรมการ - - - - - กรรมการ 

รองผู้จัดการ 
  7. นายอ านวย        บ ารุงวงศ์ทอง กรรมการ - กรรมการ - - - กรรมการ 
8. นายธรรมรัตน์                โชควัฒนา กรรมการ - - - - - - 
9. นายมาซายะ วากาบายาชิ กรรมการ - - - - - - 
10. นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา กรรมการ - - - - - - 
11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการ

อิสระ 
ประธาน - - - ประธาน - 

12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
อิสระ 

กรรมการ - - - - - 

13. นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการ
อิสระ 

กรรมการ - - - กรรมการ - 

14. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการ
อิสระ 

- - - ประธาน - - 

15. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการ
อิสระ 

- - - กรรมการ - - 

หมายเหตุ  :  คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ 

 1.   นายมนู   ลีลานุวัฒน์ 
 2.    นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ 
 3.  นายบุญดี    อ านวยสกุล 
 4.    นายอ านวย    บ ารุงวงศ์ทอง 
 5.    นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา 
 6.    นายอะสึชิ    ทะบะตะ 

8.1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท  และเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย     

8.1.3 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ  

ในปี 2557 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละคน  ดังนี้ 

หน่วย : ครั้ง 
 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
 

รวม 7 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 2 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

รวม 3 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ป ี

  1. นายบุณยสิทธิ์    โชควัฒนา - - - 2/2 - - - 1/1 
  2. นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต* 0/7 - - - - - - 0/1 
 3. นายมนู              ลีลานุวัฒน์** 7/7 - 2/2 2/2 - - 11/12 1/1 
  4. นายยูโซะ  อิเดะ* 2/7 - - - - - - 0/1 
5. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์** 7/7 - 2/2 2/2 - - 11/12 1/1 
  6. นายบุญด ี          อ านวยสกุล 7/7 - - - - - 12/12 1/1 
  7. นายอะสึช ิ ทะบะตะ 7/7   - - - - - 12/12 1/1 
  8. นายอ านวย        บ ารุงวงศ์ทอง 7/7 - 2/2 - - - 12/12 1/1 
9. นายธรรมรัตน์                โชควัฒนา 7/7 - - - - - - 1/1 
10. นายอิคูโอะ  โอตานิ* 1/4 

(ม.ค.- ส.ค.) 
- - - - - - 0/1 
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                                                                                                                                                                 หน่วย : ครั้ง 
 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
 

รวม 7 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 2 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

รวม 3 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ป ี

11. นายมาซายะ  วากาบายาชิ* 0/2 
(ตั้งแต่ ก.ย.) 

- - - - - - - 

12. นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา* 1/7 - - - - - - 0/1 
13. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม** 5/7 12/12 - - - 3/3 - 1/1 
14. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต** 6/7 12/12 - - - - - 1/1 
15. นางศรัณยา จินดาวณิค 7/7 12/12 - - - 3/3 - 1/1 
16. นายกฤช ฟอลเล็ต 7/7 - - - 12/12 - - 1/1 
17. รศ.นเรศร์ เกษะประกร 7/7  - - 12/12 - - 1/1 
18. นายมนัส              องค์สรณะคม - - - - 12/12 - 12/12 1/1 
 19. นายสุวิทย์    วงศ์เจริญวุฒภร - - - - - - 12/12 1/1 
 20. นางนงลักษณ์             เตชะบุญเอนก** - - - - - - 11/12 1/1 
 21. นางสาวณัฐชรินธร    พงศ์สุภาจินตภา** - - - - - - 11/12 1/1 
 22. นางศิริวรรณ              วิลาสศักดานนท์** - - - - - - 11/12 1/1 
 23. นางสาวการุณี            สุหร่าย - - - - - - 12/12 1/1 
 24. นางอรอนงค์              แสงพุ่มพงษ์ - - - - - 3/3 12/12 1/1 
25. นายสมพงษ์              รัศมีธรรม - - - - - - 7/7 

 (ตั้งแต่ พ.ค.) 
- 

26. นายวรเทพ              อัศวเกษม - - - - - - 7/7 
   (ตั้งแต่ พ.ค.) 

- 

หมายเหตุ   :   *      ลาประชุมเนื่องจากปฏบิัติภารกิจในต่างประเทศ 
    **    ลากิจ 

 นอกจากนี้ ในปี 2557 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย  จ านวน 1 คร้ัง  ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกคน  

8.1.4 ผู้มีอ านาจควบคุม   

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือด าเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
 
 
 



 
 

                                                                                                    บรษิัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                   หนา้    48 
 

8.2       ผู้บริหาร        

8.2.1 ผู้บริหาร (The Management)    

 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ านวน 9 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้
นโยบายที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 รายชื่อของผู้บริหาร  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุญดี                   อ านวยสกุล กรรมการผู้จัดการ 
2. นายอะสึชิ                  ทะบะตะ กรรมการรองผู้จัดการ 
3. นายมนัส              องค์สรณะคม กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
4. นายสุวิทย์             วงศ์เจริญวุฒภร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 
5. นางสาวณัฐชรินธร   พงศ์สุภาจนิตภา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
6. นางศิริวรรณ             วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
7. นางสาวการุณี           สุหร่าย กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
8. นางอรอนงค์             แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
9. นายสมพงษ์              รศัมีธรรม      กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 

8.2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 

 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท  
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8.2.3 โครงสร้างองค์กร   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

คณะกรรมการสรรหา 
 

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 

คณะกรรมการบริษทั 

Human Science 
Research Center

 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 

กรรมการรองผู้จัดการ 
 

ศูนย ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายบัญช ี
และการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่าย 
คลังสินค้า 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
Children Wear 

 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
ชุดชั้นใน 1 
 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
ชุดชั้นใน 2 
 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
Panty 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
B’me 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่ายผลิตภัณฑ ์
Wienna 

 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ฝ่าย  
Fashion 
Apparel 

 
 
 
 
 
 
 

 ลิต 1 
 

ส านัก 
กรรมการ
ผู้จัดการ 

 
 
 
 
 

ฝ่าย 
ผลิต 1 

 
 
 
 
 
 

ฝ่าย 
ผลิต 2 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต 

 

 
 
 
 
 

ฝ่าย 
พัฒนาธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 

ฝ่ายนโยบาย 
และแผนกลยุทธ์

องค์กร 
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8.3   เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานของเลขานุการ
บริษัทอยู่ในเอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
หน้า 186) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท                  

 เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ  

2.  ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

6.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 -   ทะเบียนกรรมการบริษัท 
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

7.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร 

8.  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
ก าหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
ประจ าปี แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว 

 ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร  ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ
เดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ 

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ 

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มี
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.  ค่าตอบแทนประจ าปี  :  จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจัดสรร 

 2.  ค่าเบี้ยประชุม           :  จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม 
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 รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม   ดังนี ้

       ปี  2557 ปี  2556 

1. ค่าเบี้ยประชุม 

    1.1 คณะกรรมการบริษัท 

  

 -   ประธาน 12,000  บาท/ ครั้ง 12,000  บาท/ ครั้ง 

 -   กรรมการ 10,000  บาท/ ครั้ง 10,000  บาท/ ครั้ง   

    1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
         คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     
         คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
         คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

  

 -   ประธาน 10,000  บาท/ ครั้ง 10,000  บาท/ ครั้ง 

 -   กรรมการ 8,000  บาท/ ครั้ง 8,000  บาท/ ครั้ง   

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

  

 -   ประธาน 60,000  บาท/ ครั้ง 60,000  บาท/ ครั้ง 

 -   กรรมการ 30,000  บาท/ ครั้ง 30,000  บาท/ ครั้ง  

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,836,000 บาท และค่าตอบแทนประจ าปี 10,000,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 11,836,000 บาท 

 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
หน่วย : บาท 

รายละเอียด 
ปี 2557 ปี 2556 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท 794,000 10,000,000 640,000 15,000,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 - 628,000 - 
คณะกรรมการสรรหา 52,000 - 26,000 - 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 32,000 - 32,000 - 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 216,000 - 216,000 - 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ* 54,000 - - - 

รวม 1,836,000 10,000,000 1,542,000 15,000,000 

หมายเหตุ :  * คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมือ่เดือนธันวาคม 2556 บริษทัฯ จึงไม่มีจ่ายค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว 



 
 

                                                                                                    บรษิัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                   หนา้    53 
 

 (ข)   ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ านวน   
5 คน และผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 9 
คน รวมเป็นทั้งสิ้น 14 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน  

 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 
ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน  เงินอุดหนุน  และเบี้ยเลี้ยง 14 46,034,896 12 46,099,978 
ค่าเบี้ยประชุม 14 1,023,000 12 913,000 

รวม  47,057,896  47,012,978 

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ 

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท  

 - ไม่มี - 

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนอื่น 
ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 14 96,466 12 124,131 

รวม  96,466  124,131 
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8.5   บุคลากร  

8.5.1   จ านวนพนักงานทั้งหมด จ าแนกตามสายงาน และคา่ตอบแทนรวมของพนักงาน  

ข้อมูล 2557 2556 2555 

จ านวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.  (คน) 4,665 4,736 5,258 
   - ฝ่ายผลิต    (คน) 3,279 2,643 3,141 
   - ฝ่ายส านักงานและสนับสนุนการผลิต  (คน) 1,386 2,093 2,117 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน   (ล้านบาท) 1,288 1,274 1,388 
ข้อพิพาทแรงงานที่ส าคัญ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการ
ต่างๆ  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

8.5.2  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจระยะยาว โดยพนักงานทุกคนจะ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติต่องาน และการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ ภายใต้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย และบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยเฉพาะความรู้ด้านสิ่งทอ  ความรู้เกี่ยวกับสรีระ  ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์  ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจมาเป็นวิทยากรอบรม  มุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร  จัดให้มีการทัศนศึกษา  ดูงาน ตลอดจนพัฒนาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ใหม่
ร่วมกัน  นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมมุมมองด้านการตลาด การท าธุรกิจค้าขาย เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่
การค้าเสรีในตลาดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตลาดโลก 

การฝึกอบรม 

 เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ บริษัทฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ไว้ดังนี้ 
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ระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับปฏิบัตกิาร 

มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการ
บริหารงานและทรัพยากรให้
บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ
นโยบายองค์กร รวมทัง้
เสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างานเปน็ทีมที่ด ี

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความ
ต้องการของลูกค้าโดยเน้นการ
ฝึกอบรมภายใน  และ On the Job 
Training ตามต าแหน่งงาน 

 

โดยแผนการฝึกอบรมภายในประจ าปี  ประกอบด้วยหลักสูตร  7   ด้าน คือ 
1. หลักสูตรท่ีตอบสนองเป้าหมายธุรกิจ เช่น หลักสูตร “ทิศทางธุรกิจ 2014” หลักสูตร “Marketing 

Trend and Customer Insight 2014” 
2. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร เช่น หลักสูตร “Management Development Program”  หลักสูตร 

“แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ธุรกิจ” 
3. หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ เช่น หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail, Merchandising and 

Trend”  หลักสูตร “Color Science Theory” 
4. หลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต เช่น หลักสูตร “บริหารเงิน บริหารชีวิต พิชิตหนี้”  หลักสูตร “ออม

เพื่ออนาคต”   หลักสูตร “ท างานด้วยความสดใส..เพราะไฟยังแรง” 
5. หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร เช่น หลักสูตร “Wacoal Spirit”  

หลักสูตร “Smart @ Work”  หลักสูตร “วัฒนธรรมการท างานแบบญี่ปุ่น” 
6. หลักสูตรเสริมศักยภาพการแข่งขันในอนาคต เช่น หลักสูตร “Business English Program” 
7. หลักสูตรสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนด สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร “เจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน” หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ท างาน” 

ปี  2557  มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม 
จ านวน  1,529  คน    (คิดเป็น  59.73% ของจ านวน 
พนักงานทั้งหมด)  มีจ านวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น  
22,236  ชั่วโมง   โดยมีจ านวนชั่วโมงที่ได้รับ 
การอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปีในแต่ละระดับดังนี้ 
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โครงการ School of Deep Textile 

 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของ
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า การบริหารธุรกิจสิ่งทอ 
เคร่ืองนุ่งห่ม และการพัฒนาวัตถุดิบและสิ่งทอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป  
ปัจจุบันมีพนักงานที่ผ่านการอบรมแล้ว จ านวน 3 รุ่น  รวม  66 คน  โดยพนักงานจะได้รับมอบหมายหน้าที่
งานใหม่ตามทักษะ ความถนัด ตลอดจนได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ และผลประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ทุนการศึกษาพนักงาน 

 เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต   ปี 2557 บริษัทฯ 
ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานในสาขา Fashion Creation and Fashion Professional สถาบันบุนกะ
แฟชั่น  รวม 3 ทุน   

การศึกษาดูงาน 

 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมุมมองที่ทันสมัย เข้าใจแนวโน้มแฟชั่น  สถานการณ์ด้านการตลาดการขาย
ที่เปลี่ยนแปลงไป   ตลอดจนรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า  บริษัทฯ  เปิดโอกาสให้พนักงานไป
ศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อังกฤษ อิตาลี ญ่ีปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหล ี
ไต้หวัน 
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การส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมความคิดสร้างสรรค์ 

 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen & Suggestion  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมภายในองค์กร โดยปี 2557 มีผลงาน Kaizen & Suggestion ที่สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน จ านวน  140   ผลงาน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพื่อสร้างบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน และได้เข้าร่วมประกวด Saha Group Innovation  Award อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 

 โดยในปี 2557 มีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
1.   ผลงาน “EIA Approval” ดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Energy Saving & Global Warming & 

Environment 
2.   ผลงาน “Wacoal Sport Eco” ดีเด่นอันดับ 3 ประเภท Energy Saving & Global Warming & 

Environment  
3.  ผลงาน “ฝ่าวิกฤต พิชิตมุมเข่า”  ดีเด่นอันดับ 2 ประเภท Product 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ “One Team One Project (OTOP)”  เพื่อส่งเสริมให้แต่ละแผนกในสาย
งานผลิต และสายงานสนับสนุน  จัดท าโครงการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ ลด
ขั้นตอน  ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสนับสนุนและตอบสนอง
งานของสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2557 มีผลการ
ด าเนินงานดังน้ี 

สายงาน จ านวนโครงการ ลดขั้นตอน 
ลดเวลา 
(ชั่วโมง) 

ลดค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

 ผลิต 24 55 341.55  783,066.60 
 สนับสนุน 29 57 311.84 959,285.12 
 RD&I 5 4 20.50 9,559,000.00 

รวม 58 116 673.89 11,301,351.72 

การสร้างวัฒนธรรมการท างาน 

จากนโยบาย “Good People Good Product Good Society คนดี สินค้าดี สังคมดี”  ที่คุณบุณยสิทธิ์ 
โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ได้ให้ไว้เป็นแนวทางในการท างาน เพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรมภายใน
องค์กร  ซึ่งเชื่อว่าคนดีจะช่วยสร้างสินค้าที่ดี และสินค้าที่ดีมีคุณภาพจะส่งผลให้สังคมโดยรวมดีด้วยนั้น 
บริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ พร้อมกับรณรงค์ค่านิยมองค์กรให้ผู้บังคับบัญชา พนักงานได้



 
 

                                                                                                    บรษิัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                   หนา้    58 
 

ตระหนักถึงความส าคัญ และน าแนวทางต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติร่วมกันจนกลายเป็น
วัฒนธรรมการท างาน 

การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร 

ความรู้เกี่ยวกับการผลิตชุดชั้นในถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ให้ความ 
ส าคัญ และบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งความรู้  การจัดเก็บความรู้ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  รวมถึงการถ่ายทอดไปยังพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะการท างานที่สูงขึ้น 

บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการท างาน และสร้าง Web Page “Nokhook” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมความรู้จากทุกหน่วยงาน รวมทั้งความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ นวัตกรรม การตลาดการขายต่างๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงาน  
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 9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 

 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  มุ่งมั่นที่จะน าหลักการก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  ไปปฏิบัติในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  
 2.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง  ซื่อสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน      
 4.  ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึง
การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
 5.   ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ 
 6.   ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 7.   ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 8.  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 
 9.   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม   
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
           10.  ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 
           11.   ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง 
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 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : About Us (การก ากับดูแลกิจการ)” 
 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม ดูแล
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานและกลั่นกรองงานอย่าง
รอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   และคณะกรรมการบริหาร   

 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ 
กรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ  โดยมีประธานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)    

   ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจ านวน  15 คน    ประกอบด้วย 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน     10 คน    (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ   5   คน) 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน         5 คน 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท    

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

10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา กรรมการบริษัท 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
12. นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ 
13. นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการอิสระ 
14. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
15. รศ.นเรศร์  เกษะประกร กรรมการอิสระ 

 นางอรอนงค์      แสงพุ่มพงษ ์    :            เลขานุการบริษัท                           

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
 กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท   ดังนี้ 
1.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่ง

ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน  ดังนั้นกรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระคราวละ  3   ปี   

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก 
หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง หรือศาลมีค าสั่งให้ออก 

3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ
ยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัท
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ 
การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ  

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ 

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

5. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

6. อนุมัติการเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ    ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงิน
ส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย 

8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินส่วนที่เกิน
อ านาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

      10. อนุมัติการจ าหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 11. อนุมัติการปรับสภาพ การท าลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนที่เลิกใช้  ช ารุด  สูญหาย ถูกท าลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ ส าหรับ
เร่ืองที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงิน
ส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 13. อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

 14. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข  เปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 
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 15. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ  หรือบุคคล
อ่ืนใดท าการแทนได้  

 16. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น  ร่วมประชุม  ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

 17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 

 18. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    
1.  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ 

2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปี  รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. ส่งเสริมให้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในการด าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการท ารายการต่างๆ ได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ มีการสอบทานและจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่
สามารถป้องกันการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ 

5. การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
แนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
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9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น  โดยก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น    
ตลอดจนก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น   

บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละ
คร้ังก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทฯ 
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ ก าหนดวันเพื่อก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และก าหนด
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันท าการถัดจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้เพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   และสิทธิในการรับเงินปันผล 

10. จัดท า “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดง
ข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน 
หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัทฯ 

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 

13.  ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจ านวน 7 คร้ัง  โดยมีการก าหนดวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
1 ปี ตั้งแต ่พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558  โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ไดถ้ือหุ้นของบริษัทฯ  
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  รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ    

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
2. นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต  กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
3. นางศรัณยา จินดาวณิค  กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
        นางนวลจันทร์      ตวงเจริญทิพย์    :     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ         

 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
(รายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) 

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

3.     มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร 

4.  มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเร่ืองที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1.    สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบาย

บัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ   รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

2.     สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control)     และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของส านักงานตรวจสอบภายใน 

5.   พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ  และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน           

6.   สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7.      พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี   
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

8.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

9.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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10.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   
(ก)     รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)     การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 12. ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบ
การเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอ่ืน โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการ
สอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

 13. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคล 
ภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน โดยได้ก าหนดวันเวลา
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษัท จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา 
ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง  1  ปี  ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 

 รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา  

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

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา 
1.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา    
1. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ  เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
สรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัท
ครบก าหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. จัดท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง และได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท  โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท จ านวน 
2 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง  1  ปี  ตั้งแตพ่ฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 1.   พิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ระดับสูง และสามารถท าความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม  

      2.  พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากบริษัทอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่
ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

 3.  พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือ
หุ้นอนุมัติ  
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 4.     พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแลกิจการ (ที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) โดย
พจิารณาจากอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน  

 5.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการก าหนดไว้
เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 คน  ซึ่งมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะ
กรรมการบริหารเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่
พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 1.    นายกฤช ฟอลเล็ต    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2.    รศ.นเรศร์  เกษะประกร    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.    นายมนัส องค์สรณะคม        กรรมการบริหารความเสี่ยง 
       นางนวลจันทร์     ตวงเจริญทิพย์        :        เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.     ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือ
เชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร  

3. มีอ านาจแต่งต้ังคณะท างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.   ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิด

ความชัดเจนต่อเน่ืองเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายไตรมาส 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 

3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย    

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

5. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณอนุมัติ 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยในปี 2557  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจ านวน 12  คร้ัง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท ส าหรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

9.2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระ
เป็นประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและกรรมการก ากับดูแลกิจการ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี  ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

รายชื่อของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1.  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม    ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
2.  นางศรัณยา จินดาวณิค    กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
3.  นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์    กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
    นางสาวชมา               สังข์รังสรรค์      :      เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ     

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
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2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1.   ก าหนดกรอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. เสนอแนะข้อก าหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

3. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

4. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2557 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจ านวน 3 คร้ัง และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 

9.2.7 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)    

 คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวน 14 คน ที่
ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  โดย
กรรมการบริหารทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ านวน 12 คร้ัง โดยได้ก าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

 รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร    

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

10. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร         
11. นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริหาร         
12. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบริหาร         
13. นายสมพงษ ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร         
14. นายวรเทพ อัศวเกษม กรรมการบริหาร         
           นางอรอนงค์               แสงพุ่มพงษ ์       :       เลขานุการคณะกรรมการบริหาร                 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร  

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอ่ืนใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษัทฯ 

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหาร 
และ/หรือ พนักงานผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ได้ 

5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน
จ านวน 200 ล้านบาท 

 6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 50 ล้านบาท 

7. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ
บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแห่งละไม่เกิน
จ านวน  50 ล้านบาท  

8. อนุมัติการเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อ  แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน  ในวงเงิน
แห่งละไม่เกินจ านวน  50 ล้านบาท  

9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินแต่ละคร้ัง
ไม่เกิน จ านวน 30 ล้านบาท  
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 10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 50 ล้านบาท  

11.  อนุมัติการจ าหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 30 ล้านบาท 

 12. อนุมัติการปรับสภาพ การท าลาย การตัดบัญชี   ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนที่เลิกใช้ ช ารุด  สูญหาย ถูกท าลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินคร้ังละ 5 ล้านบาท  

13.  อนุมัติการปรับสภาพราคา การท าลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
หรือล้าสมัย ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง  

14.  อนุมัติการประนีประนอม  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ  ส าหรับ
เร่ืองที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 5  ล้านบาท  
และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ล้าน
บาท 

 15. อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20  
ล้านบาท 

16.  มอบอ านาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดกระท า
การแทนได้  

17.  มีอ านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม   ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

18.  ออกระเบียบปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร  

19.  บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ 

3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

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

6. พิจารณาเร่ืองที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ต่อไป  

7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตน
ดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร   และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.8 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ  

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1.   รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน 

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่า
ด้วยการประชุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. สั่งการหรือด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ  1.  ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องส าคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ 
มาตรการทางวินัย ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การ
ด าเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

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

5. มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  

6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7. การใช้อ านาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้   หากกรรมการ
ผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ 

8. ในการใช้อ านาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ านาจหน้าที่ตาม
ก าหนดนี้ ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท   และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท     โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2  เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า
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สามในสี่ของจ านวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ต าแหน่งที่ว่างลงได้ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการท างานที่โปร่งใส และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ   ซึ่งบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้
คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการ
อาชีพในท าเนยีบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน  นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น  

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ  ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า   หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ    บริษัทใหญ่   บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ   หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่   หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร   รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย    บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย   บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ   หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกัน    ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ    หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ  3  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  หรือตั้งแต่  20 
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง  1  ปีก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ    บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย   บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย    
ผู้มีอ านาจควบคุม    หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี   ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2  ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน   ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8.   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้หากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  (collective decision)  ได้ 

 ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

9.3.2 จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
  ฝ่ายไทย     5    คน 
  ฝ่ายญ่ีปุ่น    5    คน 
  กรรมการอิสระ     5    คน 

9.3.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 

 การเสนอรายชื่อกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ       ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์   :   ข่าว
นักลงทุนสัมพันธ์” 
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 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ   
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 20  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง   

 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้     แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

9.3.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 

  การสรรหาผู้บริหาร   
  บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน  และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมิน
ว่ามีศักยภาพในการท างานดี  จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ  
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต าแหน่งงานว่างลง  

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด   
  ส าหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอ่ืน ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 

9.4   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ซึ่งจ านวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้
สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ัง
ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมที่ตนไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเร่ืองที่เป็นนโยบายส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 



     
 

                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                  หน้า    81 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไป
ลงมติออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแล
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษัทย่อยเป็นประจ าทุกปี 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการ
ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิ
เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนๆ  
รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนด 

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เน่ืองจาก
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีบุคคลอ่ืนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการแบ่ง
ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม 

 

9.5   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยก าหนดไว้
ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่
รับทราบข้อมูลภายใน กระท าการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างาน
ของบริษัทฯ  ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้ง
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามท าการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ โดย
ในปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระท าผิดในเร่ืองการใช้
ข้อมูลภายในแต่อย่างใด 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร  และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ    
ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  
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  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานแต่ละระดับ  ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้ 
 

9.6     ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit  fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการ

สอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด   ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ 

                                                                                                             หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2557 2556 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,775,000 1,735,000 
บริษัทย่อย 5 บริษัท 2,615,000 2,495,000 

รวม 4,390,000 4,230,000 

9.6.2   ค่าบริการอ่ืน (Non audit fee) 
 ในปี 2557  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
 

9.7   การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความ
มั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการ
บริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน   

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและจัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 1) ให้เป็นไป
ตามแนวทาง  “หลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  ปี 2555”   ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  หลักการก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : About Us (การก ากับดูแลกิจการ)”    

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

       คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ     
จึงก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น     และ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ  โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน  ดังนี ้

 1.1   สิทธิข้ันพื้นฐาน  ได้แก่   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรใน
รูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจ านวนหุ้น  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา 
และสม่ าเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน   

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ   

   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการด าเนินงาน ข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุม และการซื้อขาย
สินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น    

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน  4  เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองที่
กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป   โดยวัน  เวลา  
และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม   โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง 
และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  (1)   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2558  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557   โดยบริษัทฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด 

  (2)   แจ้งมติก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง  48 วัน  คือ ในวันที่ 4 
มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 

  (3)   เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่
บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 31 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว  และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น  

  (4)   จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก าหนดไว้   

  (5)   ประกาศค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3  วันและเป็น
เวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 8 - 10  เมษายน 2557 

  (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วง 
หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557  ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ     และน าส่งขั้นตอนการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น  โดยในปี 2557  ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามลวงหน้ามาที่บริษัทฯ  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  (7)   เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระ
การประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจ าปี  ประวัติ
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการส่งค าถาม
ลว่งหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม 
แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 
หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้   ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ    

 

 



     
 

                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                  หน้า    85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 
            (1)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 
2557 เวลา  15.30 นาฬิกา  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 

     (2)  เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอส าหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม   พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตร
ลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง  

    (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังหากไม่ติดภารกิจส าคัญหรือเจ็บป่วย   

                   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557  มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธาน
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่เกี่ยวข้องได้   และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจาก
ส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

    (4) ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบาย
วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ   ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ  โดยนับเป็นองค์ประชุม  
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      (5) ในการประชุมประธานที่ประชุมด าเนินการประชุมเรียงตามล าดับวาระที่ก าหนดในหนังสือ
เชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ  

   ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557  มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุม จ านวน 3 ราย  โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น 

    (6) น าระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
แสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 (1)   เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในวันท าการถัดไป 
 (2) จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  พร้อมทั้งบันทึกประเด็น
อภิปรายที่ส าคัญและค าชี้แจงไว้โดยสรุป และได้น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น   และน า
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เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป        

            (3)   จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    ซึ่งให้บริการ
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ 

            จากการให้ความส าคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2557 
บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 8 จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้ 

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

                         (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธนัวาคม 2557    โดย
บริษัทฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 (2)  การก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม   เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดย
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

(3)  ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่ง
บริษัทฯ ได้น าขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้  โดยบริษัทฯ ได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเร่ืองได้  

       ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจ านวน 184,000 หุ้น ได้
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้น 

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนน
ให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้น
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วาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดย
บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน    

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  โดยก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท   
ผู้บริหาร และพนักงานไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปแสวงหา
ประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด าเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการ
ท างาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ     

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดในเร่ือง
ดังกล่าว พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  

 2.3    การก าหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ  มีการก าหนดเร่ืองการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในท าการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง  1  เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  ซึ่งบริษัทฯ ได้
มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว 

   ในปี 2557  กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย 

 โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์
คร้ังแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสเป็นวาระประจ าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

    2.4    การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

  บริษัทฯ ด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล  ยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยก าหนดเป็น
นโยบายหนึ่งในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  อาทิเช่น บริษัทฯ 
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ได้ดูแลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ในการท า
รายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้
เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการก าหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็น
ประจ าทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการ
ดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 2.5    การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย์ 
บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  โดยในการท ารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
การดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย  

 3.1 ผู้ถือหุ้น 

           บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และ
จริยธรรมของบริษัทฯ  อีกทั้งยังมีกลไกที่ท าให้ผู้ถือหุน้มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการ
ควบคุมการท ารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน าข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น 
โดยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ  

            ในปี  2557  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  2556 ในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  99.88  ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ    นับเป็นการ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 41  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนในวาระส าคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร 



     
 

                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                  หน้า    90 
 

ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส และเปิดเผยการท า
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนท ากับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย  

 3.2 พนักงาน 

         คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็น
หัวใจที่ส าคัญที่จะน าพาองค์กรมุ่งไปสู่ความส าเร็จ จึงก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคน   (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากร) 

          บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่ารักษาพยาบาล 
สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ  เคร่ืองแบบพนักงาน  โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตร
พนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี  
การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือ
ร้องทุกข์ในเร่ืองต่างๆ ในการท างานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ    

 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สนิของ
พนักงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อม
จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท างานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ   รวมทั้ง
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน   
โดยในปี 2557  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ”  หลักสูตร “การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น” หลักสูตร “การท างานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” รวมทั้งมีการตรวจสอบ
สภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเป็นประจ าทุกเดือน  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร  การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี เพื่อให้พนักงานมี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย   และจัดท าโครงการ “สุ่มตรวจสารเสพติดในโรงงาน (โรงงานสี
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ขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของบริษัทฯ   เช่น  
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่  และเทศกาลวันสงกรานต์  รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหร่ีโลก  และ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม)   

 โดยในปี 2557 มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานโดยหยุดงานต้ังแต่ 1 วันขึ้นไป 2 คน คิดเป็น
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานร้อยละ 0.08 จากจ านวนพนักงานทั้งหมด และบริษัทฯ มีชั่วโมงการ
ท างานกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์  คิดเป็น 7,175,944 ชั่วโมง    

 จากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงานส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานระดับจังหวัด ประจ าปี 2557 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิตอุิบัติเหตุ
จากการท างานให้เป็นศูนย์  (Zero Accident) ประจ าปี 2557    

 3.3 ลูกค้า 

           คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก าหนดนโยบายให้
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
ของลูกค้า โดยค าร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า 
"สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล"  (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน และหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)  รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของ
ลูกค้า  โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ   

           นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลาก
สินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้าย
แสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์  อีกทั้งได้จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ”์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถาม
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่  ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2689-8515-6  หรือ
ทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านจุดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ   

  ส าหรับปี 2557 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส าคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอ่ืนๆ บริษัทฯ 
ได้น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก 
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 3.4 คู่แข่ง 

          คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  จึงได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง  

 3.5 คู่ค้า 

         บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพ
ซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มี
ระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท าระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.2 การตลาดและการ
แข่งขัน และหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)   

 ในปี  2557  บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 

 3.6 เจ้าหนี ้

           บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยปฏิบัติตาม
สัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  

 ส าหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่
จะจา่ย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน   

         ในปี  2557 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ได้ตกลงไว้
ล่วงหน้า  โดยไม่มีการผิดนัดช าระแต่อย่างใด   

 3.7 ชุมชนและสังคม 

          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงก าหนดนโยบาย
ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งก าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อติดตามดูแลงานด้านน้ีโดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตาม
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เกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้เคย
ได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปอย่างยั่งยืน  

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล  SET Awards 2014 ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม และได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท จ านวน 3 รางวัล ดงันี้ 

 1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social 
Responsibility Awards) 

 2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate 
Social Responsibility Awards)  

 3. รางวัล CSR Recognition ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวด
รางวัล SET  Awards  2014    

 ทั้งนี้รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ  (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 
ความรับผิดชอบต่อสังคม) 

 3.8 สิ่งแวดล้อม 

          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้เป็นนโยบาย
หนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ  และได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเร่ืองปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศ
ไทย  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 2346-2550 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน 
"Green Label" หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.)   การได้รับรอง
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน "CoolMode" ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night)  ชุดชั้นในสตรี เช่น  ยกทรง 
(Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการได้รับรองผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น 
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก 1 รุ่น ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยฉลาก
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สิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 
: 2004 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด รวมถึงการไดรั้บรองว่าเป็นอุตสาหกรรม

สีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักร
ชีวิตผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ในปี 2557  บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้
จากบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการดูดกลับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutral 
Certificate) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน  
Wacoal COOL ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  (EIA Approved)  ด้วยการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ถึง 14.7 ton Co2eq. เมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกลุ่มทั่วไป (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 
ความรับผิดชอบต่อสังคม) 

 3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ จึงก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรา
มุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ 
“ลดการใช้พลังงานไม่ต่ ากว่า 3% ต่อหนว่ยผลผลิต”   ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   บริษัทฯ ได้รณรงค์การ
สร้างจิตส านึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุก
กิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ  

  ในปี 2557 บรษิัทฯ ได้ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นในหลายด้าน  ทั้งมาตรการซึ่ง
ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน และมาตรการซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้
พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 350,001 kWh./ปี  

  นอกจากนี้ในปี 2557  บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 
2011 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ใน
หัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม) 
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 3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ ์
และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรูใ้นเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

  ในปี 2557 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ส าคัญ เช่น 
หลักสูตร “การจัดการขยะ”  หลักสูตร “ISO 50001 (Energy Management System) เพื่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้วยพลังงานที่คุ้มค่าเพื่ออุตสาหกรรม” หลักสูตร “การจัดท าแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี
และการระงับเหตุฉุกเฉิน”  หลักสูตร “Go Green and Efficiency with MFCA” เปน็ต้น   

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน 
          คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   
 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัด
โครงการ “วาโก้เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนาชุมชน” กับชุมชนวัดบางโคล่นอก รวมทั้งได้ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพของสตรีในชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม โดย
ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและส านักงานเขตบางคอแหลม  จัดโครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 
เพื่อชุมชน” ในเขตบางคอแหลม   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน
ในชุมชน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนเป็นประจ าทุกปี    อาทิเช่น  กิจกรรม “Wacoal 
Spirit” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยรอบบริษัทฯ  
กิจกรรม “วาโก้ สอนน้อง รักการอ่าน รักการเรียนรู้”   กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี”   “โครงการการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดเรืองยศสุทธารามและวัดบางโคล่นอก”  เป็นต้น            

 3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทาง
การเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด าเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน  เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ ากว่า  18  ปี เข้าเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ  การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่
การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อที่จะได้น าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ 
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ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)   

 3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

          บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ด้วยการลอกเลียนแบบหรือน าทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต  แต่
บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเน่ือง   จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถน าไปจด
สิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้
บุคคลอ่ืนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  STI Thailand Award  2011 จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   (สวทน.)    และรางวัล    IP  Champion  2011   ประเภทสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการ
จัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจ าทุกปี  และได้น าส่งผลงาน
นวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเน่ืองและได้รับรางวัล
เป็นประจ าทุกปี  

 ในปี 2557  บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่
อย่างใด 

 3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ 

          คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
นอกจากนี้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจยังได้ก าหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียก 
รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า   หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการท างานให้แก่บริษัทฯ  รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน  ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้ส าหรับผู้ที่ละเมิด  

 บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
ตลอดจนมีการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ส านักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ  โดยในปี 2557  
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด  (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม)  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยัง
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองดังกล่าวให้กับ
พนักงานในการปฐมนิเทศ  

 3.15    ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle 
Blowing)  เพื่อให้ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจน
ได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเน่ืองมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและ
ด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่
เป็นระบบและยุติธรรม 

       บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนใน
เร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ถูกละเมิดสิทธิ หรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเร่ืองได้โดยตรงที่ 

 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์   0-2289-3100-9  ต่อ 331 invest@wacoal.co.th    
ส านักงานตรวจสอบภายใน  0-2289-3100-9 ต่อ 207  หรือ 422    audit@wacoal.co.th 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ - auditcommittee@wacoal.co.th 

 หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส านักงานตรวจสอบภายใน 
หรือกรรมการตรวจสอบ    

  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)     
  930/1   ซอยประดู่ 1   ถนนสาธุประดิษฐ์    แขวงบางโคล่     เขตบางคอแหลม    
  กรุงเทพมหานคร   10120   

 บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส  ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   ทั้งนี้

mailto:invest@wacoal.co.th
mailto:audit@wacoal.co.th
mailto:auditcommittee@wacoal.co.th
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ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ  เว้นแต่ในกรณีที่
จ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย   

 นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับ
เร่ืองที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิด หรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดให้
พนักงานสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเร่ืองดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  หรือผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการปกป้อง
พนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย     

           ในปี 2557  บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด 
 

  หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ทางการเงิน    และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ       ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญในเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ดังนี้  

4.1 การก ากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  หลักการก ากับดูแล
กิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้ง
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม      บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแล
กิจการและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับรายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท า
หน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้าน
อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง  

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น   มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น   10    อันดับแรก  ณ  วันปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจ าปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง   มีความน่าเชื่อถือ    เพื่อให้นัก
ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ  จึงได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดท า
รายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี  นอกจากนี้ในปี  2557  งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่
มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา  โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ 
แต่อย่างใด 

4.6 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังที่
กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ 
และหัวข้อ 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย    ตามรายละเอียดในหัวข้อ  8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกคร้ังถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้
เลขานุการบริษัทจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว  โดยในปี  2557  กรรมการ
บริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ 
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กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระส าคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของ
กรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
(หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7) 

4.11 การท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการ
ปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  โดยในกรณีที่เป็นการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญ 
ถึงแม้ว่าจ านวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอ านาจที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ก็ตาม  บริษัทฯ จะ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะน าเร่ืองดังกล่าวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล าดับ  เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
แสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกตา่ง   และท าให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียด
ก่อนที่บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการ
ระหว่างกัน  

4.12 การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่ก าไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค าอธิบาย
ผลการด าเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing)  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและ
มาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ (หมวดที่ 3  การ
ค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.15) 

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน   บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และ “นักลงทุนสัมพันธ์”   และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   ทั้งนี้ผูล้งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่   

 

 



     
 

                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                  หน้า    101 
 

 นางอรอนงค์   แสงพุ่มพงษ์   หรือ นางสาวชมา   สังข์รังสรรค์ 
 เลขานุการบริษัท     ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
 โทร.   0-2689-8324     โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331 
 E-mail : secretariat@wacoal.co.th        E-mail : invest@wacoal.co.th 

 ในปี 2557  บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายในงาน Saha Group Fair คร้ังที่ 18 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดท าหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผล
ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชน
ที่มาร่วมงาน  นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 
และได้รับทราบข้อมูลการบริหารงานจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 
ในขณะเดียวกันยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน  และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อ
เข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย 
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 หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการชี้แนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ การ
ติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่  เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

 5.1   โครงสร้างคณะกรรมการ 

  (1)  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

         คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน   15   คน    ประกอบด้วย 
              -   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร       10   คน    (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  5   คน) 
                              -   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร            5   คน  

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย  ทั้งทางด้านบัญชี   การเงนิ  การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และ
สิ่งทอ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ  โดยจ านวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เน่ืองจาก
กรรมการบริษัท  4  คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ แต่ไดม้ีการ
ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ  

 นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ มีจ านวน  5  คน    คือ  นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต      นายยูโซะ  อิเดะ   นายธรรมรัตน์  
โชควัฒนา   นายมาซายะ   วากาบายาชิ  และนายคิโยทากะ   ฮิโรชิมา 

  โดยบริษัทฯ มีจ านวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของคณะกรรมการบริษัท  

                     (2)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

    กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ  60 ของกรรมการ
อิสระทั้งหมด และไม่มีกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี  อีกทั้งไม่มี
กรรมการอิสระคนใดที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง   

    คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือ
หุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ   
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  (3)   กระบวนการสรรหากรรมการ 

      คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

  (4)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 

          คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการด ารงต าแหน่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก 
โดยในปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ และไม่ได้เป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 

  (5)  จ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่ง 

    บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืนไว้ใน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  ซึ่งใน
ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
ไปด ารงต าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง    เพราะว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องให้กรรมการเข้าไปก ากับ
ดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

    นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละ
คนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนมากกว่า 2 แห่ง แต่
บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เน่ืองจากกรรมการท่านดังกล่าวได้อุทิศเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด 

    อนึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายก าหนดให้กรรมการผู้จัดการไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

  (6)  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

    ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน 
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ก่อให้เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้ก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน 

    อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ  แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

  (7)  เลขานุการบริษัท 

    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและ
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท)    

 5.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม 
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน  (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย และ 
หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)  

  ถึงแม้ว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระแต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการท าหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้
เสีย  แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มี
ประธานเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 

  นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของ
บริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 5.3   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  (1) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้น าและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวน
เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม  2557   
ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจใน
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ปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  (2) ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้ก าหนด
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ  หลักการก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ าทุกปี 
และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร พนักงาน 
และก าหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการน าจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ไปจัดท าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้พนักงานเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น   
  คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทฯ   มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ    ส าหรับผู้ที่ละเว้น
ไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการ
กระท าผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบ  ติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค าวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ  คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ) 

  (3) การจัดท านโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์  
    คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผล 
ประโยชนใ์ห้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ส าหรับในปี  2557  บริษัทฯ ได้เปิดเผย
รายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน 

  (4) การก ากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และ
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด าเนินการ
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ตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่ 

   คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท าหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2557 โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผย
ในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง) 

   ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี 

  (5) การบริหารความเสี่ยง   

   คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและก าหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความ
ผิดปกติที่มีนัยส าคัญ   

   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดท า
รายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความ
เสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง)  

  5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจเรียกประชุม
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
และได้มีการแจ้งก าหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านรับทราบ  ส าหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเร่ืองที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน เพื่อให้
กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
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  กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง ยกเว้นหากติด
ภารกิจส าคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ก าลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการ 
บริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อน าเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจ าปี อีกทั้งเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง  

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้กรรมการ
อิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการ
แจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ  

  ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง  และกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  จ านวน 1 คร้ัง (รายละเอียดการเข้า
ประชุมอยู่ในหัวข้อ 8.1.3 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ) 
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5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2557 ซึ่งได้จัดเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทในภาพรวม  และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  ในปี 2557  เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน  
โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการท าแบบประเมินดังกล่าว    และเมื่อท าแบบประเมินเรียบร้อย
แล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

       การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 
   บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่ง
การประเมินเป็น  3  ด้าน   ได้แก่   
   1.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
   2.  ความเป็นอิสระของกรรมการ  
   3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย   

   ในปี 2557  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81 โดยมี
เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ  ดังนี้  

เกณฑ์ คะแนน 
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
ดี ตั้งแต่ร้อยละ 70  ขึ้นไป 
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
ควรปรับปรุง ตั้งแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
ไม่ดี น้อยกว่าร้อยละ 50 

        การประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล  
   บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดย
แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่   
   1.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท    
   2.   การท าหน้าที่ของกรรมการบริษัท   
   3.   การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท   
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   ในปี 2557  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.50 

       การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ในปี 2557 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ “ดี”   

       การประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการผู้จัดการ 

   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่   
   1.   ผลการด าเนินงาน 
   2.   การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน 
   3. ความเป็นผู้น า 
   4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย     

   ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้  

  5.6   ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อดูแลให้กระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)    

  5.7   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

      การเข้ารับการอบรมของกรรมการ 

           คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ
บรษิัท) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอ่ืนๆ เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ   

  กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  และได้น าความรู้ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  โดยในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่
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เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่ส าคัญ เช่น หลักสูตร “The New Business Challenges : การตลาดแนว
ใหม่”   หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight” หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การ
รับรองการเป็นสมาชิก CAC”  หลักสูตร “ประเด็นร้อนและเตรียมพร้อมส าหรับปี 2558  ด้านบัญชีและภาษี”  
เป็นต้น  

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2557 

รายชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา 

1. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์  Japanese for Business Communication 
 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น

สมาชิก CAC 
  2. นายบุญดี           อ านวยสกุล  Japanese for Business Communication 

 The New Business Challenges : การตลาดแนวใหม่ 
 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น

สมาชิก CAC 
  3. นายอะสึชิ ทะบะตะ  Thai for Japanese Executive 
  4. นายอ านวย        บ ารุงวงศ์ทอง  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น

สมาชิก CAC 
  5. นายธรรมรัตน์       โชควัฒนา  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น

สมาชิก CAC 
  6. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น

สมาชิก CAC 
7 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น

สมาชิก CAC 
 Anti-Corruption for Executive Program  

(ACEP 10/2014) 
 Anti-Corruption : The Practical Guide  

(ACPG 10/2014) 
 Corporate Governance in the Perspective of 

Investors 
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รายชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา 

8 นางศรัณยา จินดาวณิค  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น
สมาชิก CAC 

 CG Forum 3/2014:  
Challenging as Expectations for Board Engagement 
on Strategic Risk Management Oversight 

 IOD Company Secretary Forum 1/2014 : 
Strengthening  Anti-Corruption Practices in Your 
Boadroom 

 Chairman Forum 2014 Clean Business :  
What is the Chairman Role? 

 Audit Committee Forum 2014 :  
Interal Audit Topics for Audit Committee 
Consideration 

9. นายกฤช ฟอลเล็ต  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น
สมาชิก CAC 

 CG Forum 3/2014:  
Challenging as Expectations for Board Engagement 
on Strategic Risk Management Oversight 

10. รศ.นเรศร์ เกษะประกร  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็น
สมาชิก CAC 

      การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ   โดยมีการน าพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมน าเสนอประวัติบริษัทฯ 
สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัท
จดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ 
นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ หลักการก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานก ากับ
ดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะด ารงต าแหน่งกรรมการ  
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  5.8   แผนการสืบทอดงาน 

 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญทุกระดับ โดยเร่ิมจากมี
กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้าง
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้น า มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  โดยมีหลักการดังนี้ 

1.  ก าหนดค าอธิบายต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 
รวมทั้งระบุคุณสมบัติ  ความรู้ และทักษะที่ต้องการ 

 2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ 

 3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 

 4. จัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ  
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10.  ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ปี 2557  ถือว่าเป็นปีที่ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ยกระดับและพัฒนาแนวทางด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาวมากยิ่งขึ้น  จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social  Responsibility Awards)  รางวัลด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น  (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) และรางวัล CSR 
Recognition  ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000 - 10,000 ล้านบาท ในงาน SET 
AWARDS 2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯ ในการ
ด าเนินการตามทิศทางที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแล้ว  บริษัทฯ ยัง
ได้ให้ความส าคัญและดูแลในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจอย่างครบวงจร   ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค ตลอดจนถึง
กระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์หลังการขายด้วยการรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาบริหารจัดการ ซึ่งได้น าไปสู่
การสร้างอาชีพ  รวมทั้งเป็นพลังงานทดแทนเพื่อไม่ให้เกิดขยะชุมชนซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   

นอกจากนี้ ในปี 2557  บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective  Action  Coalition)   ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  และได้แต่งตั้งคณะท างาน
ด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติในองค์กร ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ   

ไทยวาโก้จะยึดมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน
ห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป 

 

                          บุญดี  อ านวยสกุล 

       (นายบุญดี   อ านวยสกุล) 
           กรรมการผู้จัดการ 
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10.1   นโยบายภาพรวม 

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้  

วิสัยทัศน์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ไทยวาโก้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   

   มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการด าเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืนๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่มผ่าน 

ช่องทางต่างๆ และน าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
มาด าเนินการ ดังนี้  
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด าเนินงาน 
1. ผู้ถือหุ้น 
    นักลงทุน 

   การประชุมประจ าปี 
   นักลงทุนสัมพันธ์ 
   Website / e-mail 
   การเยี่ยมชมบริษัทฯ  
   Opportunity Day  

   ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 
   มีการเปิดเผยข้อมูล บริหารงานด้วย 
     ความโปรงใส ตรวจสอบได้ 

   การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
   การพัฒนาช่องทางส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
  

2. ลูกค้า 
    ผู้บริโภค 

   การส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 
   Website / e-mail  
     และ Social Media  
  ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center 

   ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
   ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
   การส่ือสาร ข้อมูลสินค้าท่ีชัดเจน  
   การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ 

   ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ 
   นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
   การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
     มีประสิทธิภาพ 

3. พนักงาน 
 

   การสานเสวนากับพนักงาน 
   ระบบ Intranet 
   การส ารวจความพึงพอใจ 

  ค่าตอบแทน สวัสดิการท่ีเหมาะสม  
  คุณภาพชีวิตท่ีด ี

   ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวติ 
   การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

   ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม 
   สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร 
   สร้างองค์กรแห่งความสุขดว้ย Happy 8 

4. คู่ค้า    การประชุม 
  Website / e-mail / โทรศัพท์ 

   การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส  
   ความเขม้แข็งทางธุรกิจ เติบโตไป 
     ด้วยกันอย่างยั่งยืน 

   การทบทวน ปรับปรุง ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
   การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 
   การร่วมมือพฒันาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

5. ชุมชน 
 

   การสานเสวนากับชุมชน 
   การประชุม / การเยี่ยมชมโรงงาน 
   การร่วมกิจกรรม CSR ตามแผน 

   รายได้ มีงานท า 
   สุขภาพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
   การสนับสนุนทรัพยากร 

   โครงการ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนาชุมชน 
   โครงการ วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อ 
     ชุมชน 

6. สังคม และ   
    ส่ิงแวดล้อม 
 

   Website / Social Media 
   การส ารวจและประเมินผล 
     กระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

   การด าเนินงาน CSR อย่างเป็นระบบ  
     ต่อเน่ืองและยั่งยืน 
   การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า 

   น าจุดแข็งและความเชี่ยวชาญขององค์กรมา 
     ช่วยเหลือสังคม และสอดคล้องกับธุรกิจ 
   บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
     ISO 14001 Carbon Footprint  
     การใช้วัสดุทดแทน 

7. ภาครัฐ  
    และองค์กร 
    การกุศล 

   รายงาน / จดหมาย  
  การเข้าร่วมประชุม / กิจกรรม  

  ปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมาย 
 

    การประเมินความเส่ียงทางกฎหมาย 

 
10.2   การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

10.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ หลักการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม  

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น 
1.  เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ผ่าน www.wacoal.co.th 
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และรายงานประจ าปี การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีซึ่งจัดในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานและตัดสินใจเร่ืองที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

2. ผลิตและจ าหน่ายสินค้า บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานฉลากเขียว 
ก าหนดราคาสินค้าเป็นไปตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญา และข้อตกลงในการขาย
สินค้า ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบาย
รับประกันความพอใจ ด าเนินการปรับแก้ไขสินค้าให้ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ กรณีพบปัญหาด้าน
คุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด 

3. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่น าผลงานของบุคคลอ่ืนมาใช้ประโยชน์ เว้น
แต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน ในขณะเดียวกันได้ด าเนิน ตรวจสอบ ดูแล รักษา
ผลงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ ไม่ยินยอมให้ถูกละเมิด หรือให้บุคคล
อ่ืนน าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใช้สินค้า บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้า หรือการ
กระท าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

4. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ที่ดี ปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

5. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการ
ท างาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติ เพศ ศาสนา และอ่ืนๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการ
พัฒนาบริษัทฯ 

การแข่งขันท่ีเป็นธรรม  
1. มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ยดึ

หลักความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายในการเจรจาต่อรองธุรกิจ โดยด าเนินการภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ระบบการคัดเลือกและ
ประเมินคู่ค้า การเสนอ เปรียบเทียบราคา    

2. ก าหนดแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ให้อยู่ในธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบัติที่เหมาะสม และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเอาเปรียบ การเรียกรับผลประโยชน์
ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า   

3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน  ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต   ไม่ลอกเลียนแบบ หรือน า
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต   
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การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 
 บริษัทฯ ได้น าหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในแต่ละปัจจัย และกระบวนการ เพื่อน ามาจัดแผนการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ ISO 14064-1 มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม
คาร์บอนต่ า ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) เป็นการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขายสินค้า  

 

1.  ทรัพยากร 
 ปัจจัยน าเข้าหลัก  ได้แก่ วัตถุดิบ  พลังงานไฟฟ้า  คู่ค้า และพนักงาน   

      ด้านวัตถุดิบ : มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ
ทดแทนจากธรรมชาติ ผ่านการทดสอบปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย 

 ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า : ได้ด าเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วน
ร่วม  ISO 50001 : 2011 พร้อมกับรักษามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ 
ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่างต่อเน่ือง 

 ด้านคู่ค้า : ได้ยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยจัดท านโยบาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่
ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน  ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์   

 ด้านพนักงาน :  มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
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2.  กระบวนการผลิต 
 บริษัทฯ ผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 

14001 : 2004 และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2005 นอกจากนี้ยังเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ  ISO 14064-1  มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรม
คาร์บอนต่ า ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้
งาน โดยชุดชั้นใน 1 ตัว สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 48% 

3. การบริหารคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า : ใช้ระบบ Barcode, RFID และ e-custom รวมทั้ง
มุ่งเน้นลดการใช้กระดาษและใช้วัสดุหมุนเวียน    

4. ผู้บริโภค : บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้
ชัดเจน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า 

5.  การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย :  ด าเนินโครงการ  “Wacoal Bra Day”  บราที่อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ โดยน าไปสร้างอาชีพให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ส่วนบราเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ก็น าไปเป็นเชื้อเพลิง 
พลังงานทดแทน  

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะ
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร “บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระท า หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”  และ
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไม่กระท า และ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การ
บริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจ บริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ชี้แจง และตรวจสอบได้  



     
 

                                                                                                    บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                  หน้า    119 
 

2. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเอกสารเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิ

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท าการผิด
กฎหมาย รวมถึงการใช้ต าแหน่งหน้าที่ และ/หรือน าข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อ่ืน 

4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธผิล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น   

5. ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
การทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้
ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน  ในกรณีที่มีการทุจริต 
ส านักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่    5/2556   เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2557   ได้มีมติให้บริษัทฯ 
ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ด าเนนิการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะท างานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มี
วัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

2. จัดท าระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือ
การทุจริต ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจ าทุกปี 
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3. จัดอบรมให้ความรู้ในเร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” 
ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  ก าหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกับการทุจริต คอร์รัปชั่น 
โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ   โดยเร่ืองที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะน าเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม 

5.  สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบและสนับสนุน
ให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด 

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ
มนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ใน
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้  

1.   ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2.   ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 

3.  ไม่จ ากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเร่ือง
อ่ืนใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก 

4.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการ
อย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงาน
ในการเจรจา ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองสวัสดิการสภาพการท างาน และในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  เช่น 
คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เป็นต้น    

บริษัทฯ ค านึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาส
เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้พิการ 
ทุพลภาพ  ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานท า  ใน
ปี 2557  ได้จ้างผู้พิการท างาน  จ านวน  27 คน  มากกว่าที่
กฎหมายก าหนด   
(กฎหมายก าหนดรับผู้พิการ 1 คน ต่อ จ านวนพนักงาน 100 
คน ซึ่งในปี 2557  บริษัทฯ มีพนักงาน 2,540 คน) 
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าว่าด าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า โดยได้ก าหนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารให้กับคู่ค้าทราบ 

10.2.4 การปฏิบัตต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงาน  สร้างความสุขในการท างานภายใต้การบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการท างานและการด าเนินชีวิต  สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร มุ่งเน้นสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 

 การสรรหาและการจ้างงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็น

ธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นก าเนิด ในปี 2557 บริษัทฯ มี
พนักงานจ านวน 2,540 คน เป็นชาย  464 คน และหญิง 2,076 คน และในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะมีการ
ประเมินผลงาน ปรับค่าจ้าง และปรับต าแหน่งงานตามผลงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์  
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน  
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ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ 
 

1.  จัดสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตการท างานให้กับพนักงาน  

2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวแทนของ
พนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  และเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กระดานสนทนาในระบบ
อินทราเน็ต กล่องรับความคิดเห็น  เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา  

3.  เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาต่อ โดยยืดหยุ่นเวลาท างานให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาของพนักงาน และจัดให้มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับพนักงานที่สนใจศึกษาต่อใน
สาขาต่างๆ อีกด้วย  

4.  จ้างงานหลังเกษียณส าหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงาน
กับบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะตามความเหมาะสม 

5.  ดูแลพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดโดยจัดสภาพการท างานและลักษณะงานให้เหมาะสม  
มีการอบรมให้ความรู้ในการดูแลครรภ์และการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ  

6.  จัดตั้งศูนย์รับฝากบุตร หลังเลิกเรียน และวันเสาร์  เพื่อดูแลบุตรของพนักงานในช่วงท างาน
ล่วงเวลา และวันเสาร์เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่วิตกกังวล  

7.  จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่ท างาน ครบ 10  ปี  20 ปี  30 ป ีและ 40 
ปี  ในโอกาสที่ครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และสร้างความรัก 
ความผูกพันในองค์กร 

 
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน ด้วย  Wacoal Happy 8 
 ไทยวาโก้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน จึงมุ่งหวังจะสร้าง “องค์กรแห่งความสุข”   
เพื่อให้พนักงานอยู่ที่บ้านใหญ่หลังนี้มีความสุข โดยได้น าแนวคิด Happy 8 Workplace ของส านักงาน
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กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาปรับใช้ในเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ให้มีความสุขในที่ท างาน ดังนี้ 

1.  Happy Health (สุขภาพท่ีดี) : บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการ
ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ  ดังนี้  

 การป้องกันและรักษา 
  -   จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 -   การตรวจเอกซเรย์เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก    
 -   จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ และพยาบาลประจ า 

-   จัดให้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ  
-   จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดภายในบริษัทฯ 

 การส่งเสริมสุขภาพ 
-   จัดแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

  -   ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย เล่นโยคะ เพื่อสุขภาพ 
-  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ให้พนักงานได้รู้เท่าทันและป้องกัน

ตนเองจากโรคภัยต่างๆ 

2.  Happy Heart (น  าใจงาม) : ส่งเสริมให้พนักงานให้รู้จักเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความ
รัก ความห่วงใย เห็นอกเห็นใจกัน โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา ดังนี้ 

-   จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เป็นประจ าปีละ 3 คร้ัง ในปี 2557 
บริจาคโลหิตได้  150,850 ซี.ซี. 

-   กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้บริหาร เน่ืองในประเพณีวันสงกรานต์ 
-  กิจกรรมโหวต “คนดี...ที่ใช่” เพื่อยกย่องและให้ก าลังใจพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติดี

สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร   
-   กิจกรรม “สร้างบ้านให้สดใส ด้วยมือเรา” ท าดีเพื่อบริษัทฯ ร่วมใจกันทาสีร้ัว เน่ืองใน

โอกาสครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ  

3.  Happy Soul (จิตใจสงบ)  
  -   ส่งเสริมผู้บริหาร พนักงาน ได้ร่วมกันท าบุญตักบาตรเป็นประจ าทุกเดือน     

-    จัดให้มีการเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
     -    เปิดธรรมะให้พนักงานได้ฟังในช่วงเช้า  

4.  Happy Relax (ผ่อนคลาย) : เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท างาน บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศให้ที่ท างานสนุกสนาน  คลายเครียดจากการท างาน  ดังนี้ 

 -   กิจกรรม “เที่ยวละไม ไปกับไทยวาโก้”  
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 -   กิจกรรมร่ืนเริงเน่ืองในวันคริสต์มาสและปีใหม่  

5. Happy Brain (ใฝ่เรียนรู้) : ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ จึงได้จัด
กิจกรรม  ดังนี้ 

-   ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการขยายงานไปต่างประเทศ 
-  จัดให้มีศูนย์รวมความรู้ออนไลน์ ชื่อ นกฮูก...(NokHook) ส าหรับค้นหาองค์ความรู้และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านระบบอินทราเน็ต 
-   กิจกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนาปรับปรุงงานที่ท าอยู่

ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีพนักงานส่งผลงานทั้งสิ้น 866 ผลงาน ลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ 1,201,300 บาท     

6.  Happy Money (การเงนิมั่นคง) : ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  
ดังนี้  

 -   จัดให้มีสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์  
 -  ส่งเสริมให้ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ จากภายนอกมารับฝากเงิน ท าประกันภัยและ

ประกันชีวิต   
 -   จัดอบรมหลักสูตร “ออมเพื่ออนาคต” ให้กับพนักงาน 

7.  Happy Family (ครอบครัวมีสุข) : เพื่อส่งเสริมความรัก ความผูกพันในครอบครัว บริษัทฯ 
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้  

-    จัดให้มี “มุมนมแม่”  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
-    จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่-ลูก 
-    สนับสนุนบุตรหลานพนักงานที่ก าลังศึกษาอยู่ท างานเพื่อหารายได้ในช่วงปิดเทอม   

 -    อบรม  หัวข้อ “แม่ลูก สัมผัสรัก อันอบอุ่น” ให้กับพนักงานหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 
 -    กิจกรรม  “ร้อยดวงใจ  ร้อยมาลัยให้แม่”  

8.  Happy Society (สร้างสังคมดี) : บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

-   กิจกรรม  “ Wacoal Spirit” สง่เสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ โดยรอบ 
-   กิจกรรม “สอนน้องรักการอ่าน รักการเรียนรู้”  
-   กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี”  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท างาน  
 ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเป็นสิ่งส าคัญ บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตส านึกให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 
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2557 บริษัทฯ มีสถิติเกิดอุบัติเหตุรวม จ านวน 33 คน  โดยมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จ านวน 2 ราย จาก
พนักงานทั้งหมด 2,540 คน คิดเป็น 0.08%  

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ และเข้าร่วมประกวด 
รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม” จัดโดยกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผลจากการเข้ากิจกรรมท าให้บริษัทฯ ได้น าข้อมูล 
หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 
การพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้านความปลอดภัย ดังนี้  

1.  หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร”  
2.  หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน”    
3.  หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ”   
4.  หลักสูตร “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น”   
5.  หลักสูตร “การท างานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล” 

การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกันภัยต่างๆ  เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง สาย

ส่งน้ าดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส ารวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้ทราบถึง

แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการ
ท างานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วยจากการท างาน  และหาแนวทาง
ป้องกันต่อไป 
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การส่งเสริมความปลอดภัย 
บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety  Health Environment - Quality Day) เพื่อรณรงค์ให้

พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในองค์กร และในเทศกาลสงกรานต์ไดร้ณรงค์ให้พนักงาน
ขับขี่อย่างปลอดภัย  เมาไม่ขับ 

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต มีการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า  

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้  

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการ
ออกแบบจัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ  

2.  มีระบบห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO/IEC17025 : 2005 ภายใต้
มาตรฐานการทดสอบ JIS และ Wacoal Corporation ประเทศญ่ีปุ่น  ผลิตภัณฑ์มีความคงรูปทรงต่อการซัก
ล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมีและมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้า
ทั่วไป 

3.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก.2346 : 2550 
ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสีและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง รับรองกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยชุดชั้นในวาโก้เป็นรายแรกและ
รายเดียวในปัจจุบันที่ได้รับ มอก.2346 : 2550  

4. พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ เช่น Wacoal Sports ECO, Wacoal 
COOL 

5. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label)  
ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภณัฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon 
Footprint)   

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯ ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์

ของส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดง
เคร่ืองหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด
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ภาวะโลกร้อน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ลูกค้าด้วย เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์   

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบ

ต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Call Center ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด 

2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นทีไ่ว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้าถึง
การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า
ได้โดยง่าย รวมทั้งมีความรวดเร็วในการตอบสนอง 

3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตน หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

4. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อลูกค้า 

10.2.6 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
โครงการ “Wacoal Bra Day  ปี 3” “บรามีค่า...สร้างอาชีพ  รักสิ่งแวดล้อม”  
บริษัทฯ ถือว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรายแรกของไทยที่รับคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว 

โดยประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคบราเพื่อน ามาใช้เป็นประโยชน์และให้เกิดมูลค่าโดยใช้หลักการ 3R ดังนี้  
1. Reuse : น าบราเก่าสภาพดีมาใช้ซ้ า โดยการมอบบราและวัตถุดิบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพ

สตรีฯ เพื่อน าวัสดุไปท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ   
2. Reduce :  น าบราเก่าที่เสื่อมสภาพแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์   

โดยร่วมกับ จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) เป็นการลดขยะ
ชุมชน ลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก   

3. Recycle : น าเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด  
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(1)  จ านวนยกทรงที่ได้รับบริจาค 30,000 ตัว x น้ าหนักเฉลี่ยยกทรง 100 กรมัต่อตัว 
(2)  จ านวนยกทรงที่ได้รับบริจาค 30,000 ตัว x ปริมาณ Co2 ของยกทรงในขั้นการฝังกลบ 0.15 kg.Co2eq. 
(3)  ปริมาณโลหะจากโครงลวดดันทรง ห่วงปรับตะขอ เนื่องจากไม่สามารถเผาร่วมในกระบวนการผลิตปูนได้ 
(4)  ปริมาณโลหะ recycle 0.5 ตัน x ค่า Co2 ของโลหะ 1.6382 kg.Co2eq. 
(5)  ค่าพลังงานความร้อนยกทรง 6,031 cal./g x ปริมาณที่ส่งก าจัด 1,450 kg.) / ค่าพลังงานความร้อนของลิกไนต์ 4,000 kcal/kg. 
(6)  ปริมาณถ่านหินที่สามารถลดการใช้ 2.2 ตัน x ค่า Co2 ของการผลิตถ่านหิน 0.1187 kg.Co2eq. 
(7)  ปริมาณ Co2 ที่ลดลงทั้งหมด 5.6 tonCo2eq. / ปริมาณการกักเก็บ Co2 ของต้นยูคาลิปตัส 59 kg.Co2eq./tree 

 การจัดการผลิตภัณฑ์ และองค์กร เพื่อสิ่งแวดล้อม  
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ   “WACOAL ECO SYSTEM”  ซึ่งในปี 2557 
บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร และด าเนิน
กิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

= 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ชุดชั้นใน Wacoal ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) ด้วยการประเมินวัฏจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ และประเมินค่าผลกระทบ
ของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อให้ทราบถึง
ประเด็นด้านการใช้ทรัพยากร การใช้พลังงาน และค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในด้านที่ส าคัญ ตลอดจนสามารถระบุแหล่งของการเกิดผลกระทบดังกล่าว เพื่อหาแนวทาง
ในการลดผลกระทบ  

 บริษัทฯ ได้เลือกประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Wacoal COOL 
(WB5U99) ที่ออกแบบโดยใส่ใจทั้งผู้สวมใส่และสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทั่วไป 
(WB3A14) สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
 

 

(1) ประเมินผลค่าคาร์บอนโดยใช้โปรแกรม  
     SimaPro7 : ปริมาณการปล่อย Co2 ของ  
     WB3A14 = 2.01 kg Co2eq. และ WB5U99  
     = 1.03 kg Co2eq. 
(2) ค านวณจากยอดผลิตทั้งหมดของ WB5U99  
     จ านวน 15,000 ตัว x ผลต่างของปริมาณ  
     Co2 ที่ลดได้ 0.98 kg.Co2eq. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           ผลติภณัฑ์ Wacoal COOL รุ่น WB5U99  
           -  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% (1) 
            -  ลดความเป็นพิษต่อมนษุย์ 30% (1) 
          -  ลดการก่อให้เกิดผืนดินมคีวามเป็นกรด  35%(1)

               -  ลดการสูญเสียทรัพยากรฟอสซิล 35%(1)  
       ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 14.7 ton Co2eq.(2) 
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กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลดโลกร้อน 
 บริษัทฯ  เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Carbon Neutral Certificate  โดยน าผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดขึ้น
ทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ คือ ยกทรงสตรีรุ่น WB3A14 B75 Nude ปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
2.01 kg Co2 Emissions  จ านวน 10,000 ตัว รวมเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ 20.10 tons of Co2 
Emissions ให้เป็นศูนย์  โดยใช้คาร์บอนเครดิตจากโครงการบ าบัดน้ าเสียที่ จ.ก าแพงเพชร เพื่อท าการชดเชย 
 

 
 

 
 

 
 

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ นท์ขององค์กร 
 บริษัทฯ  เข้าร่วมโครงการ  “การขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการค านวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 

ลดโลกร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสื อผ้า CoolMode  เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน 
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “องค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode” จัดโดย องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดยสนับสนุนการ
ใช้เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน เพื่อตอบสนองกิจกรรมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ผ้า CoolMode มีคุณสมบัติสวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าวสามารถอยู่ในอาคารหรือห้องที่ปรับ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่อึดอัด ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าในเคร่ืองปรับอากาศ และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ (การปรับเพิ่มอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ประหยัดพลังงาน
ได้ 10%) 

Total Greenhouse Gas Emission: 4,836.84  ton Co2eq/year 
(Direct GHG + Energy Indirect GHG) 
Direct GHG emissions     516.62     ton Co2eq. 
Energy Indirect GHG emissions 4,320.22     ton Co2eq. 
Other Indirect GHG emissions    127.79     ton Co2eq.   
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การป้องกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)  ใน

โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า เทิดไท้องค์ราชินี” โดยพาพนักงานและครอบครัว ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า จ านวน 
80 คน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่ จ.ชลบุรี 

การบริหารจัดการพลังงาน 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาการใช้พลังงานเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล โดยผ่านการรับรอง

มาตรฐานบริหารจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 เป็นแนวทางปฏิบัติ และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อ
ควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการใช้พลังงาน   

บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary  Source) ในกระบวนการผลิตเป็นพลังงานทางอ้อม 
(Indirect Energy) จากการไฟฟ้านครหลวง  โดยในปี 2557 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 7,789,000 kWh.    
เปรียบเทียบการใช้พลังงาน โดยรวมกับปี 2556  เพิ่มขึ้น 4.70%  เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มผลผลิต 
9.40% และมีการใช้พลังงานเพิ่มจากหน่วยคัดแยกสินค้า อาคารคลังสินค้าส าเร็จรูป สัดส่วนการใช้พลังงาน 
62%  เป็นระบบปรับอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญของการใช้พลังงาน 14% กระบวนการผลิต และ 
15%  ระบบแสงสว่าง ตามล าดับ  

สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2555 - 2557 

พลังงานการใช้ไฟฟ้า (kWh.) ดัชนีการใช้พลงังาน/หน่วยผลผลิต (MJ/ชิ น) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
8,281,000 7,432,000 7,789,000 2.77 2.95 2.82 

 

ระบบ 
การใช้พลังงานไฟฟ้า 

กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ป ี ร้อยละ 
แสงสว่าง 1,168,350 15 
ปรับอากาศส านักงาน 311,560 4 
ท าความเย็น 4,829,180 62 
การผลิต 1,090,460 14 
อัดอากาศ 93,468 1 
อื่นๆ 295,982 4 

รวม 7,789,000 100 

 
บริษัทฯ  ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตส านึก

อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ ซึ่งในปี 
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2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยมาตรการที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน
ลงทุน เช่น มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า (Power Quality) โดยยกเลิกหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่มีโหลดแฟกเตอร์ต่ า และบริหารหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาตรการ
ควบคุมประสิทธิภาพหรือค่าสมรรถนะของเคร่ืองจักรที่มีนัยส าคัญ โดยก าหนดให้เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดถูกเลือกใช้งานก่อน  ในขณะที่มาตรการซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน เช่น การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี 
LED ในระบบแสงสว่าง ได้แก่ มาตรการการเปลี่ยนฟลูออเรสเซ็นต์ 36 Watt.  เป็นหลอด LED 18 Watt. 
และมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยเปลี่ยนหอระบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศ 
(Cooling Tower) ท าให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศลดลง จากผลการด าเนินมาตรการที่ใช้เงิน
ลงทุน และไม่ใช้เงินลงทุน  ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 
350,001 kWh./ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 1,490,999 บาท ใช้เงินลงทุนรวม 1,155,000 บาท คืนทุนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 211.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า 

ล าดับ มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2557 
 

พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง ระยะเวลา 
คืนทุน 
(ปี) 

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ลดลง  
(ton CO2e) 

kW. kWh./ปี บาท/ปี 

1 ยกเลิกหม้อแปลงไฟฟ้า 500 kVA. อาคาร 3 จ านวน 2 ชุด 14.0 61,320 261,223 ทันที 14.13 
2 เปลี่ยน Cooling Tower 400 TR อาคาร 4 ชั้น 2 96.0 223,674 952,851 0.63 160.92 
3 เปลี่ยนหลอด LED 18 W. จ านวน 650 ชุด 18.0 54,600 232,596 1.54 30.63 
4 เปลี่ยนป้ายทางหนีไฟแบบ LED 10 W. จ านวน 66 ชุด 1.2 10,407 44,329 2.83 5.83 
 รวม  350,001 1,490,999 0.80 211.51 

นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานได้ก าหนดแผนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รวม 
ถึงการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการตรวจสอบระบบลมรั่วเคร่ืองอัดอากาศ การตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงหม้อไอน้ า การตรวจเช็คระบบสายพานล าเลียงเบื้องต้น รวมถึงการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้
พลังงานพนักงานช่างฝ่ายผลิต นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน SHE-Q Day 2014 เพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงาน 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยในปี 2557 ตั้งเป้าหมายลด
การใช้พลังงานไม่ต่ ากว่า 3% ของดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต  ค่าเป้าหมายต้องไม่เกิน 2.86 MJ/ชิ้น 
ท าได้เฉลี่ย 2.82 MJ/ชิ้น ต่ ากว่าเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และเมื่อเทียบ
หน่วยการใช้ไฟฟ้า กับปีฐาน  คือปี 2555  สถิติสะสมการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประหยดัถึง 1,341,000 kWh. 
คิดเป็นเงินผลประหยัดถึง 5,787,756 บาท ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกถึง 752.30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า 
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10.2.7 การพัฒนาสังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลและร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็น
องค์กรหนึ่งในสังคม โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยน าขีดความสามารถ และ
ศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กรไปส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน   

 โครงการ "วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม" 
 บริษัทฯ  จัดโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม" อย่างต่อเนื่องมานานมากกว่า 15 ปี โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม  โดยมีแนวทางการด าเนินงานต้ังแต่การป้องกัน 
รักษา และสร้างสมดุลอย่างครบวงจร  ซึ่งในปี 2557 มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 โครงการ "คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีท่ี 1" 
 บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศส่งผล

งานรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมเข้าประกวด เพื่อสร้างความตื่นตัวและขยายกลุ่มอายุให้คนรุ่นใหม่ตระหนัก
ถึงภัยร้ายของมะเร็งเต้านม ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”   ในปี 2557 มี
ทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วม จ านวน  27 โครงการ ได้คัดเลือกผลงานชนะเลิศเพื่อรับถ้วยรางวัลประทานพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษาจ านวน 5 โครงการ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ คือ ทีมจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ในผลงานที่มีชื่อว่า  “The Smart Pink ribbon”  
เป็นนวัตกรรมแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านมและการฟื้นฟูสุขภาพ
หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม   

 โครงการ “แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 

 บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อสตรีไทยลงพื้นที่จัดกิจกรรม
ตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยน ารถดิจิตอลแมมโมแกรมเคลื่อนที่ไปให้บริการ พร้อมให้ค าปรึกษาเร่ืองมะเร็งเต้านม
แด่แม่ผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ านวน 
40 ราย  และที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น 83 ราย   
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 โครงการ “Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.”   
 บริษัทฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเครือ

โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาลสมิติเวช  และสถานพยาบาลที่ให้บริการ 22 แห่งทั่วประเทศ ในการ
รณรงค์ให้สตรีไทยใส่ใจในการดูแลตนเองด้วยการหมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจแมมโมแกรม
พร้อมอัลตราซาวนด์เป็นประจ าทุกปี 

 โครงการ  “Balancing Bra  Donation” 
 บริษัทฯ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาชุดชั้นใน  “Balancing Bra” ขึ้น เพื่อสร้างสมดุลทางสรีระ

และสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่สูญเสียเต้านม ตั้งแต่ปี 2548  โดยในปี 2557 บริษัทฯ มอบชุดชั้นในและ
เต้านมเทียมให้กับสตรีทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  จ านวนทั้งสิ้น 1,266 คน  ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

  โครงการ  “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”    
 บริษัทฯ  ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และส านักงานเขตบางคอแหลม จัดให้มีการอบรมให้

ความรู้กับสตรีในชุมชนต่างๆ ให้รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งสิ้น 41 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ และสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วยเคร่ืองดิจิตอลแมมโมแกรม
อีกครั้งหนึ่ง   

 โครงการ  “Wacoal Bra Day ปี  3” 
รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยร่วมบริจาคบราเก่าเพื่อน าวัสดุจากบราเก่าไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของ สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ   

 

 

 

มอบ Balancing Bra 
ตั งแต่ ปี 2551 – ปัจจุบัน 

จ านวน 6,360 ตัว 
มูลค่ากว่า 6.9 ล้านบาท 

บราเก่าที่ได้รับบริจาค        30,000  ชิ น 
ชิ นงานที่ผลิตได้ (ปี 2557)       1,629   ชิ น 
สร้างรายได ้                           72,245   บาท 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนวัสดุคงเหลือ เพื่อใช้ในการ ตกแต่งชิ้นงาน และสนับสนุนจักร
อุตสาหกรรม และบุคลากรในการสอนเทคนิคการใช้และบ ารุงรักษาจักร  เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ในโครงการ “Wacoal Bra Day ปี  3”  อีกทางหนึ่งด้วย 

 การส่งเสริมการศึกษา 
• มอบทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย -

ญ่ีปุ่น  
• ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 40 ทุน สาขา

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ      
• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษา และโครงการ

พิเศษอ่ืนๆ   เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ   น านักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ 

โครงการ  “First Bra On Tour” 
บริษัทฯ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระในวัยเร่ิมสาวและการเข้าสู่

วัยรุ่นให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 
 

การป้องกันปัญหายาเสพติด 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานประกอบกิจการ โดยได้แต่งต้ังคณะท างานท าหน้าที่รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยร่วมมือกับส านักงานเขตบางคอแหลม และจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติด ปีละ 2 ครั้ง 

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน 

ปี  2557 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล ครอบคลุมทั้ง 
ชุมชน วัด โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น 

 สนับสนุนเงินแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม  โรงพยาบาลขอนแก่น  
 สนับสนุนเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   
 สนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดบางโคล่นอก 
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10.2.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

นวัตกรรมด้านการบริการสังคม 
 ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะท าให้ผู้หญิงทุกคนสวย “วาโก้” จึงได้สรรค์สร้างบริการพิเศษ เพื่อ
ผู้หญิงโดยเฉพาะ พร้อมให้ค าปรึกษาและแนะน าด้วยความรู้ ความช านาญจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา
ยาวนานกว่า 44 ปี  ได้จัดต้ัง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการผู้หญิงและลูกค้าที่มีปัญหาทางสรีระ 
โดยมีนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ ตอบสนองลูกค้า ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Exclusive Foundation :    ชุดชั้นในเฉพาะบุคคล ส าหรับผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ   
2.  Clinical Wear  :    เสื้อผ้าทางการแพทย์หลังการรักษาบาดแผลจากไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 

เพื่อกดกระชับรอยแผลเป็นนูนให้เนียนเรียบ 
3.  Surgical Wear  :    เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้แทนผ้าพันแผลสวมใส่หลังท าศัลยกรรม 
4.  Healthy Care  :    ชุดชั้นในสวมใส่เพื่อสุขภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
5.  Balancing Bra  :  ยกทรงและเต้านมเทียม ช่วยเติมเต็มความมั่นใจในชีวิตให้แก่สตรีที่

สูญเสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม 
6.  Magic Body  :    ชุดชั้นในส าหรับผู้ต้องการปรับแต่งเรือนร่างให้เป็นผู้หญิงทั้งที่แปลง

เพศและยังไม่ได้แปลงเพศ 
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นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
Wacoal Sports ECO ผลิตภณัฑ์ลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ผลิตชุดชั้นในส าหรับผู้หญิงที่ต้องการออกก าลังกายไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ด้วยการน าขวดบรรจุน้ าดื่ม (PET) ที่ผ่านการใช้งานแล้วเข้าสู่เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทันสมัยได้เส้นใย 
Recycle PET เพื่อผลิต Wacoal Sports ECO โดยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ 1 ตัวใช้ขวด PET ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร 
จ านวน 2.5 ขวด  ดังนั้นหากเปรียบเทียบการเกิดก๊าซเรือนกระจกระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เส้นใย  Recycle 
PET  กับ Polyester  พบว่า  

Wacoal Sports ECO  Bra  ลดการเกิด Co2  ได้  0.064
(1)  kg.Co2eq.ต่อตัว 

Wacoal Sports ECO  Pant    ลดการเกิด Co2  ได้  0.197
(2)  kg.Co2eq.ต่อตัว 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ปริมาณ Co2 ของ sport bra ผ้า polyester 100% 0.153 kg.Co2eq. – ปริมาณ Co2 ของ Sport bra ที่ใช้ recycle PET 0.089 
kg.Co2eq. 

(2)  ปริมาณ Co2 ของ sport pant ผ้า polyester 100% 0.336 kg.Co2eq. – ปริมาณ Co2 ของ Sport pant ที่ใช้ recycle PET 
0.139 kg.Co2eq. 

(3)  ค านวณจาก (ยอดผลิต sport ECO bra 46,000 ตัว x Co2 ที่ลดลง 0.064 kg.Co2eq.) + (ยอดผลิต sport ECO pant 10,000 
ตัว x Co2 ที่ลดลง 0.197 kg.Co2eq.) 

(4)  จ านวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิต 56,000 ตัว x จ านวนขวด PET ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ 1 ตัว 2.5 ขวด 
(5)  ค านวณจาก (จ านวนขวด PET 140,000 ขวด x น้ าหนักของขวด PET ที่ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร ประมาณ 30 กรัม) x 

ปริมาณการเกิด Co2 ของขยะขวดพลาสติก 2.32 tonCo2eq/ton ขยะมูลฝอย (ข้อมูลจาก อบก.)  

ลด Co2 จากการฝังกลบขยะพลาสติก 
9.7(5) TONS of Co2  

ลดปริมาณขยะชุมชนจากขวด
น  าดื่มจ านวน 140,000(4) ขวด 

REDUCE CO2 4.9
(3) TONS  
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การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลุกค้า 
บริษัทฯ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยน าเอาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติพิเศษมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองลูกค้า  
 

ไอควิลท์ : อกอัพ….ไม่อับชื น 
บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคนิคการเย็บเดินเส้นตาราง (Quilt) บนผ้าไม่ทอ (Non-Woven) 

ช่วยให้เนินอกอิ่มสวย เก็บกระชับทรงรอบทิศทาง และไม่อับชื้นด้วยร่องระบายอากาศแบบพิเศษ 360 องศา 
ท าให้รู้สึกมั่นใจทุกคร้ังที่สวมใส่ และคงรูปทรงตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่  9053 ซึ่งสามารถสัมผัสการเก็บกระชับ
ทรงได้ในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์  WIENNA 

นวัตกรรมทางด้านการส ารวจและวิจัยโครงสร้างสรีระสตรีไทย  
บริษัทฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่าย

ทั่วประเทศ ด าเนินโครงการส ารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทย และจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รูปร่าง
และผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยและกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่ง
ในปี 2557  ได้มีการส ารวจและเก็บข้อมูลทางสรีระสตรีไทย อายุระหว่าง 8 - 60 ปี จ านวนทั้งสิ้น 1,400 คน  
(เร่ิมส ารวจ มิถุนายน 2557)  เป้าหมาย 2,000 คน/ปี   ด้วยเครื่องมือ TANITA เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางสรีระ 
โดยใช้ข้อมูล ความสูง น้ าหนัก อายุ และเพศ ในการวิเคราะห์  และใช้โปรแกรม  Dart fish ในการวิเคราะห์
สรีระ เพื่อน าข้อมูลการส ารวจที่ได้ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการออกก าลังกายหรือ
เล่นกีฬา  ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ ปี 2557 - ปี 2559   

รางวัลเกียรติยศ ปี 2557 

  รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000 -
10,000 ล้านบาท  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014 

 รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น  ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000 -
10,000 ล้านบาท  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014 

 รางวัล CSR Recognition ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000 - 10,000 ล้านบาท จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 รางวัลดีเด่นการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ครั งท่ี 10 ประเภท Energy Saving & Global 
Warming & Environment  จากผลงาน “ EIA Approval” 

 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากการส ารวจการก ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2557 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียน
ที่มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
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ราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งในปี 2557 ทาง IOD ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การส ารวจ
และวิธีการให้คะแนนที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard 

 โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการรับรองตามกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การท างานให้เป็นศูนย์ ประจ าปี 2557 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระดับจังหวัด ” ในปี 2014 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  จากกรม
สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 เกียรติบัตร "องค์กรลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้สินค้าคูลโหมด" จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 เกียรติบัตรรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตปริ นท์องค์กร  และใบเกียรติคุณแสดงการเป็นองค์กรลดโลก
ร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode  จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

10.3   การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่าง
มีนัยส าคัญ 

  - ไม่มี - 

 2. การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และ
เป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่าง
มีนัยส าคัญ   

  - ไม่มี - 
 

10.4   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  
 
 



     
 

                                                                                                    บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                  หน้า    140 
 

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ (หมวดที่ 3 
การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) หัวข้อ 10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน และหัวข้อ 11.1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความ
เสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ท าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 
2557 จากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตาม
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ  ซึ่งมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 

1.  การควบคุมภายในองค์กร   
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดย

ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่เป็นประจ า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในขณะนั้น  

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ านาจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งจัดท ากฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออก
จากกัน ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคน
ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่
คอร์รัปชั่นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการ
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ปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการท างานดังกล่าว ซึ่งหากพบการ
ไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายใน
เวลาอันควร 

ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ ได้ก าหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็น
ทรัพยากรส าคัญอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม  

2.  การประเมินความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร  มีการก าหนดแผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และ
ถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่
มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อป้องกันหรือ
แก้ไขการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้
เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 3.  การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออก
จากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการท าธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอ านาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะ
ติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและ
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กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ และมีนโยบายก าหนดให้การ
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระท าโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ  
ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ  

 4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ ได้มีการน าเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดท างบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ใน
สถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้า
ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้  
โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต โดย
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ 

 5.  ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีส านักงาน
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ  และ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  และให้มีการตรวจ
ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 
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11.2   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหาร 
งานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)  และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด 

 

11.3   หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็น
อย่างดี (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานของหัวหน้าตรวจสอบภายในอยู่ในเอกสาร
แนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)   

 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)  

 ในกรณีที่มีการแต่งต้ัง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าของส านักงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  

11.3.2 หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ  ไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  โดยตรง  แต่
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11.3.3 ผู้ท าบัญช ี

บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน  เป็นผูท้ าบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยท าหน้าที่ในการจัดท า
งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง (รายละเอียดวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ของผู้ท าบัญชี สามารถดูเพิม่เติมไดใ้นเอกสารแนบ 1 :  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท หน้า 186) 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

12.1   การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 
 ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

12.1.1 รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 
ปี) และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น      

หน่วย : ล้านบาท 

รายชือ่ 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 

ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 

บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

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

260.08 
1,144.11 

39.33 
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง A 0.68 21.26 

 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 

0.02 
1.20 
8.48 
0.25 

  3. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ B 7.69 - - ค่าออกแบบและตกแต่ง 3.68 
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล B 3.82 4.93 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศจ่าย 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

2.56 
1,982.89 

4.69 
0.30 
0.03 
0.21 
0.76 
0.94 
0.07 

 
0.66 
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                 หน่วย : ล้านบาท 

รายชือ่ 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

5. บจก. วีน อินเตอร์เนช่ันแนล B 17.90 0.83 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

110.92 
0.18 
0.79 
2.44 
5.67 

 
6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 

 
B 14.67 0.21 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

75.13 
38.65 
0.51 
29.63 
0.49 
0.09 
0.72 
2.84 
0.50 
1.39 

 
    7.    บจก. ภัทยาล าพูน B - - - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าจ้างท าของจ่าย 
2.20 
20.07 

8. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  
          โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) 

B 18.00 - - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 7.64 

9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ B 18.15 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าลิขสิทธ์ิรับ 

336.61 
1.40 
0.45 
0.01 

10. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) B 12.00 - - ค่าที่ปรึกษารับ 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 

3.64 
0.28 

11. บมจ. ธนูลักษณ์ B 0.83 1.39 - ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าที่ปรึกษารับ 

0.11 
0.48 

12. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 3.54 
13. บจก. ไทยกุลแซ่ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าจ้างท าของรับ 
7.39 
6.60 
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                                                                                                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายชือ่ 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

14.  บมจ. เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนช่ันแนล 
          เอนเตอร์ไพรส์ 

B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
 

12.69 
 

15. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)  B 8.33 - - ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

0.04 
4.04 

16. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคช่ัน (ไทยแลนด์) B 7.14 - - ค่าอบรมจ่าย 0.14 
17. บจก. ไทยแน็กซิส B 16.46 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 14.28 
18. บจก. เอส.ที.จี.ซี. B 13.00 - - ค่าที่ปรึกษาจ่าย 

- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

1.25 
0.02 
0.05 

 19. บจก. ไทยทาเคดะเลซ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 46.25 

20. บจก. ไทย บุนกะ แฟช่ัน B 8.00 - - ค่าอบรมจ่าย 4.00 
21. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 7.16 
22.   บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ B - - - คา่รักษาความปลอดภัยและ      

   ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย 
4.02 

23. บจก. เอราวัณส่ิงทอ B 16.23 1.15 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ซ้ือหุ้นสามัญ 

51.13 
1.01 
6.50 

24. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ B - - - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 22.88 
25. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล B 5.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 1.82 
26. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์ C - 0.64 - ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 144.71 

ลักษณะความสัมพันธ์  A   =    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ    B   =   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%    C  =  กรรมการบริษัท 

นโยบายราคา  บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจ าหน่ายก าหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ 
ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย  ปริมาณการขาย  ต้นทุนการ
ผลิตของบริษัทฯ  ซึ่งเมื่อสามารถก าหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว  จึง
ก าหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกัน
ในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย    

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน  ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการท าธุรกรรมที่เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่ก าหนดให้กับบุคคลอ่ืนหรือ
กิจการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  



 

 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                 หน้า    148 
 

รายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน 
-  ค่าบริหารคลังสินค้า   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนสินค้าที่จัดส่ง 

-  ค่าสาธารณูปโภค  ก าหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม
โดยค านวณจากจ านวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง 

-  ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น 
-  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากท าเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ 

และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น 
-  ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวน   Hardware,   Software   และ      

Man-day ที่ให้บริการ 
-  ค่าออกแบบและตกแต่ง  ก าหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการ 

ให้บริการ ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้  และเทคนิคการตกแต่ง 
-  ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ   ก าหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ 
-  ค่ารักษาความปลอดภัย 
 

ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
แต่ละกะ  

 -  ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย  ก าหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจ านวน
อุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้ 

 -  ค่าอบรม   ก าหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร 
  -  ค่าหุ้นสามัญ  ก าหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
  -  ค่าอสังหาริมทรัพย์ ก าหนดค่าตอบแทนจากราคาอ้างอิงของที่ดินโดยรอบที่มีการซื้อ

ขายจริง และการต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
 

12.1.2     รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
หน่วย :  ล้านบาท 

รายชื่อบริษัท 
ให้กู้ยืม ค  าประกัน 

คงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 57 

คงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 56 

เพิ่มขึ น ลดลง 
คงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 57 
อัตรา 
ดอกเบี ย 

1. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)   9.00 - - 9.00 4.15% - 
2. บจก. เอราวัณส่ิงทอ 90.00 - - 90.00 4.75% - 
3. บจก. อินเตอร์เนช่ันแนล  
                คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนช่ัน  

(ฮ่องกง) 

- - - - - 6.31 

รวม 99.00 - - 99.00  6.31 
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การให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ณ วันที่  31  ธันวาคม 
2557  มียอดคงค้างเป็นเงิน 99 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)  ภายใต้นโยบาย
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนด และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557  

การค  าประกัน   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ค้ าประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอด
คงค้างรวมทั้งสิ้น 6.31 ล้านบาท  (โปรดพิจารณาหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   ข้อ  36)  
 

12.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการท่ีท ากับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ   ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่าย
ทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ าเพื่อเพิม่ความเข้มแข็งและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ  จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   แต่ในการ
ท ารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญา
หรือท าความตกลงนั้นๆ    โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง    ส าหรับการก าหนดราคา
ซื้อขายเป็นไปตามปกตทิางการค้า   มิได้กระท าเพื่อจ าหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยัง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551  มาตรา 89/12   โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี   ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ 
และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 

12.3   ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับรายการท่ีเกิดขึ น 

 ในกรณีที่เป็นการท ารายการระหว่างกันที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน าเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ในปี 2557  กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันที่แตกต่างไป
จากมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

12.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่
พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผย
ข้อมลูตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง “หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน” 
 

12.5 กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10  แต่บริษัทฯ มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจ านวน  2  ราย  ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10   ทั้งนี้เน่ืองจากการ
ลงทุนของบริษัทฯ  และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ   โดยอาศัยความรู้ ความช านาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ     
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 ส่วนที่ 3  :  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

13.1   ตารางสรุปงบการเงินรวม 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 2557  %  2556  %  2555  %  

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,859121 0.65 105,497,651 1.75 174,757,490 2.72 
 เงินลงทุนชั่วคราว 383,947,392 5.92 558,448,843 9.27 1,183,151,581 18.44 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 631,714,508 9.74 611,982,175 10.15 636,542,118 9.92 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ       
         ที่เก่ียวข้องกัน 99,000,000 1.53 99,000,000 1.64 94,000,000 1.47 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 41,600,000 0.64 11,800,000 0.20 1,900,000 0.03 
 สินค้าคงเหลือ 1,133,265,456 17.47 913,092,331 15.15 994,695,891 15.51 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       
 ภาษีซื้อรอขอคืน 8,262,200 0.13 1,346,369 0.02 3,140,005 0.05 
 วัสดุสิ้นเปลือง 17,299,273 0.27 19,200,511      0.32 19,025,051 0.30 
 อื่น ๆ 2,568,433 0.04 2,104,491 0.03 1,394,657 0.02 
          28,129,906 0.43 22,651,371 0.38 23,559,713 0.37 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     2,359,516,383 36.38     2,322,472,371 38.54     3,108,606,793 48.46 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ) 

 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  
                                                                     หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ (ต่อ) 2557  %  2556  %  2555  %  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
      เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 6,305,550 0.10 6,281,550 0.10 5,856,450 0.09 
      เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 12,000,000 0.19 37,000,000 0.61 11,000,000 0.17 
      เงินลงทุนเผื่อขาย 1,481,692,311 22.85 1,742,872,776  28.92 1,735,998,418  27.06  
      เงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,578,204 0.07 4,737,942 0.08 - - 
      เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  631,531,667 9.74 700,670,971 11.63 701,702,368 10.94 
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 686,314,503 10.58 75,547,634 1.25 80,310,767 1.25  
      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ  1,268,890,035 19.57  887,909,848  14.73  738,469,829  11.51  
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 23,759,628 0.37 25,500,881 0.42 15,492,897 0.24 
      สิทธิการเช่า-สุทธิ 6,101,214 0.09 7,651,371 0.13 8,861,095 0.14 
      เงินมัดจ าจ่ายค่าที่ดิน - - 207,500,000 3.44 - - 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,735,923 0.07  8,598,167   0.14  8,222,567   0.13 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      4,125,909,035 63.62     3,704,271,140 61.46    3,305,914,391 51.54 
รวมสินทรัพย์      6,485,425,418 100.00     6,026,743,511 100.00    6,414,521,184 100.00 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 ณ วันท่ี  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2557 % 2556 % 2555 % 

หน้ีสินหมุนเวียน       

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
             จากสถาบันการเงิน 

 
190,000,000 

 
2.93 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอื่น 577,919,723 8.91 448,969,508 7.45 567,514,440 8.85 
 หน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงินถึงก าหนด       
             ช าระภายในหน่ึงปี 328,329 0.01 151,963 0.00 - - 
     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8,165,728 0.13 13,187,474 0.22 39,019,976 0.61 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
 ประมาณการสินค้ารับคืน 34,000,000 0.52 48,000,000 0.80 57,000,000 0.89 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 6,808,274 0.10 6,708,335 0.11 7,222,521 0.11 
             อื่น ๆ 5,682,126 0.09    5,791,481 0.10    4,304,664 0.07 
 46,490,400 0.72 60,499,816 1.00 68,527,185 1.07 
                      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 822,904,180 12.69  522,808,761  8.67  675,061,601  10.52 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
 หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,462,089 0.02 1,217,974 0.02 - - 
             หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 72,363,787 1.12   39,866,395 0.66 84,290,500 1.31 
       ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 474,244,138 7.31  460,840,638  7.65  445,618,713  6.95 
                      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 548,070,014 8.45  501,925,007  8.33 529,909,213 8.26 
  รวมหนี้สิน 1,370,974,194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               21.14 1,024,733,768  17.00 1,204,970,814 18.79 

  
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                    บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                หน้า    154 

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

 ณ วันท่ี  31  ธันวาคม   
                                                                                                                                                                    หน่วย : บาท 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 2557 % 2556 % 2555 % 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น        
 ทุนจดทะเบียน       
          หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น       
              มูลคา่หุ้นละ 1.00 บาท  120,000,000 1.85  120,000,000  1.99  120,000,000  1.87 

  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว       
     หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น        
         มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ช าระครบแล้ว  120,000,000  1.85  120,000,000  1.99  120,000,000  1.87 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  297,190,000  4.58  297,190,000  4.93  297,190,000  4.63 
ก าไรสะสม       
 จัดสรรแล้ว       
  ทุนส ารองตามกฎหมาย  12,000,000  0.19  12,000,000  0.20  12,000,000  0.19 
  ส ารองทั่วไป 323,352,052 4.99  309,836,383  5.14  288,244,740  4.49 
 ยังไม่ได้จัดสรร     3,650,979,224 56.30    3,657,798.123 60.69    3,713,054,740 57.89 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 710,688,877 10.96  604,938,674  10.04  778,816,169 12.14 
          รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,114,210,153 78.86 5,001,763,180 82.99 5,209,305,649 81.21 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 241,071 0.00 246,563  0.00 244,721 0.00 
 รวมส่วนของเจ้าของ     5,114,451,224 78.86    5,002,009,743  83.00    5,209,550,370 81.21 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      6,485,425,418 100.00    6,026,743,511  100.00    6,414,521,184  100.00 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 
  หน่วย : บาท 

 2557  %  2556  %  2555  %  

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 3,601,333,119 100.00 3,629,512,015 100.00 4,094,687,908 100.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (2,771,476,390)  (76.96) (2,837,242,355)  (78.17) (3,110,288,660)  (75.96) 
ก าไรขั้นต้น 829,856,729 23.04 792,269,660 21.83 984,399,248 24.04 
เงินปันผลรับ  61,304,139 1.70 67,636,264 1.86 57,458,003 1.40 
รายได้อื่น  110,246,945 3.06 129,123,492 3.56 125,055,870 3.05 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,001,407,813 27.81 989,029,416 27.25 1,166,913,121 28.50 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (102,554,146) (2.85) (96,816,441) (2.67) (63,339,839) (1.55)  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (523,224,091)  (14.53) (510,272,859)  (14.06) (518,865,565)  (12.67)  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (64,172,153)  (1.78) (69,513,350)  (1.92) (71,647,002)  (1.75)  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ 9,440,000  0.26 5,618,000  0.15 17,469,487  0.43 
ค่าใช้จ่ายอื่น (4,073,789) (0.11) (21,935,820) (0.60) (20,474,396) (0.50)  
รวมค่าใช้จ่าย (684,584,179)  (19.01) (692,920,470)  (19.09) (656,857,315)  (16.04)  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 316,823,634 8.80 296,108,946  8.16 510,055,806  12.46 
ต้นทุนทางเงิน  (476,134)  (0.01)  (60,568)   (0.00)   (407)   (0.00)  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (159,738)  (0.00)  (346,858)   (0.01)  - - 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  316,187,762  8.78  295,701,520   8.15  510,055,336   12.46  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (39,457,946)  (1.10) (41,337,414)  (1.14) (92,643,809)  (2.26) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี  276,729,816 7.68  254,364,106 7.01  417,411,527 10.19  
 
การแบ่งก าไร 

      

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 276,696,770 7.68 254,335,026 7.01 417,315,825 10.19 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ  
       ควบคุม 

 
 33,046 

 
0.00 

 
 29,080 

 
0.00 

 
 95,702 

 
0.00 

  276,729,816  7.68  254,364,106  7.01  417,411,527  10.19 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
    ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 

 
2.31 

  
2.12 

  
3.48 

 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้)  120,000,000    120,000,000    120,000,000   
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 
                                                                                                                                                                        หน่วย : บาท 

 2557  %  2556  %  2555  %  

    ก าไรสุทธิส าหรับป ี 276,729,816 7.68 254,364,106 
 

  7.01 
 

417,411,527 
 
   10.19  
 

    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  
       ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 
          มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 
 

132,187,952 

 
 

3.67 

 
 

(217,346,435) 

    
 

 (5.99) 

 
 

245,055,026 

     
 

5.98   
ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของ 
    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

 
(26,437,591) 

 
(0.73) 

 
43,468,513 

 
1.20 

 
(49,024,575) 

 
(1.20) 

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก     
     คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ   

           ผลประโยชน์พนักงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

(19,203,185) 

 
 

(0.47)  

    ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 382,480,177 10.62 80,486,184 2.22 594,238,793 14.51 

    การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
          ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 382,446,973 10.62 80,457,531  2.22 594,145,734 14.51 
          ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
 ควบคุม 

 
33,204 

 
0.00 

 
28,653 

 
 0.00 

 
93,059 

  
0.00 

 382,480,177 10.62 80,486,184  2.22 594,238,793  14.51 
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            บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

 2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  316,187,762 295,701,520 510,055,336 
รายการปรับปรุง     
 ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและ   
              อุปกรณ์ 

 
84,133,019 

 
77,811,318 

 
72,072,145 

   ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 5,859,733 4,806,593 4,744,677 
      ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (4,149,108)  - 
      ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,783,949) (4,826,227) (2,841,482) 
      ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 159,738 346,858 - 
      ตัดจ าหน่ายส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 946,304 - - 
     (ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน  1,711,886 (428,568) 1,460,586 
      เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (61,304,139)  (67,636,264)  (57,458,003) 
     โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว (9,440,000) (5,618,000) (17,469,487) 
 โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน (14,000,000) (9,000,000) (12,000,000) 
     ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  57,204,225 52,571,181 50,508,105 
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  4,073,789 7,309,839 20,474,396 
   ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (15,393,904) 14,625,981 - 
      ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 51,200,755 52,674,437 47,670,899 
      ดอกเบี้ยรับ (34,872,770) (56,605,422) (71,538,487) 
     ดอกเบี้ยจ่าย 476,134 - 470 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ    
    หน้ีสินด าเนินงาน  385,158,583 357,584,138 545,679,155 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

                                                               ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 
                                                           หน่วย : บาท 

 2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)    
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่ม) ลด    
      ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น   (24,694,073) 21,305,568 (66,654,970) 
    สินค้าคงเหลือ  (277,377,350) 29,032,379 (127,781,687) 
      ภาษีซื้อรอขอคืน (6,915,831) 1,793,636 930,842 
      วัสดุสิ้นเปลือง 1,901,238 (175,460)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (706,608)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 853,426 (709,834)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         45,266 
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่ม (ลด)     
  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 137,706,777 (128,955,493) 22,803,716 
      ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 99,939 (514,186) (20,231) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (109,355) 1,486,817 (2,117,282) 
  เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (38,786,387) (37,452,512) (24,803,447) 
      เงินสดรับจากการรับโอนพนักงาน 989,132 - - 
      เงินสดรับจากการด าเนินงาน  178,826,099 243,395,053 347,374,754 
  จ่ายดอกเบี้ย (45,356) - (470) 
  จ่ายภาษีเงินได้  (39,737,260) (68,124,429) (110,630,322) 
      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  139,043,483 175,270,624 236,743,962 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 385,909,523 846,243,116 252,905,129 
      เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน    - 4,000,000 5,000,000 
      เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน  - (9,000,000) - 
      เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (30,000,000) (10,000,000) - 
      เงินสดรับเพือ่ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 200,000 100,000 600,000 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน - (26,000,000) - 
      เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 25,000,000 - - 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดเพียงวันท่ี  31  ธันวาคม  
                หน่วย : บาท 

 2557 2556 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)              

      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (5,084,800) - 
      เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 887,660,082 466,850,271             57,069,936 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (555,917,022) (843,330,569) (266,985,244) 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด - (40,000,000) (260,000,000) 
      เงินสดรับการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด            - 20,000,000 - 
      เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป  37,400 1,807,227 926,827 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป (60,867,000) (66,375,603) (1,585,080) 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (427,950,000) - - 
      เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 4,229,109 - 
      เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,737,714 9,321,838 5,350,604 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (449,708,155) (215,249,255) (68,134,612) 
      เงินสดรับจากเงินปันผล 61,304,139 67,636,264 57,458,003 
      ดอกเบี้ยรับ 39,834,510 59,859,798 69,628,006 
      เงินสดจ่ายมัดจ าค่าที่ดิน - (207,500,000) - 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,293,921 (13,980,453) (877,374) 
      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (120,464,888) (43,526,943) (148,643,785) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
      เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 190,000,000 - - 
      เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (270,000,000) (288,000,000) (252,000,000) 
      เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (38,695) (26,811) (44,958) 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดเพียงวันท่ี  31  ธันวาคม  
                  หน่วย : บาท 

 2557 2556 2555 
     เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน (442,544) (34,063) - 
     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (80,481,239) (288,060,874) (252,044,958) 

    
 ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (1,735,886) 3,468 (1,267,086) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (63,638,530) (69,259,839) (165,211,867) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันท่ี 1 มกราคม  105,497,651 174,757,490 339,969,357 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันที่  31  ธันวาคม        41,859,121     105,497,651   174,757,490 
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13.2 อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                
 

 หน่วย 2557 2556 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.87 4.44 4.60 
  2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.27 2.40 2.92 
  3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.21 0.29 0.35 
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.93 6.02 7.04 
  5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 60.71 59.80 51.14 
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.66 5.40 6.61 
  7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 77.25 66.67 54.46 
  8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 8.40 9.55 9.70 
  9. ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 42.86 37.70 37.11 
10. Cash Cycle วัน 95.10 88.77 68.49 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability Ratio) 
  1. อัตราก าไรขั้นต้น % 23.04 21.83 24.04 
  2. อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 3.88 3.19 8.07 
  3. อัตราก าไรอ่ืน % 4.69 4.72 4.20 
  4. อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 99.38 151.53 71.62 
  5. อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม % 7.33 6.65 9.76 
  6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 5.47 4.98 8.25 
 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
  1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 4.42 4.09 6.73 
  2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 24.73 37.27 59.49 
  3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.60 0.62 0.69 
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  หน่วย 2557 2556 2555 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio) 
  1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เทา่ 0.27 0.20 0.23 
  2. อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 375.90   3,577.28 700,826.04  
3. อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน 
     (Cash Basis) เท่า 0.12 0.25 0.74 
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล % 104.09  106.16  69.01 
 

หมายเหตุ   :    *     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท  และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้น  ซ่ึงก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 

 

* 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

14.1  การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน   

14.1.1 ภาพรวมของการด าเนินงาน  

 ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ค่อยฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น 
ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก าลังเร่ิมฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะชะลอการเติบโต 
ส าหรับเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 0.70 และจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี ส่งผลกระทบต่อการบริโภค การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งท าให้
ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น 

นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรีภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น  เน่ืองจากมีสินค้า 
Brand จากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น   บริษัทฯ ยังคงมีงบประมาณค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ร่วมกับผู้จัดจ าหน่ายของบริษัทฯ     เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด    และยังร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจ าหน่าย
ในการปรับปรุงระบบขนส่ง  และกระจายสินค้าให้รวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้บริโภค  เพื่อบริหาร
สินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม  3,772.88 ล้านบาท ลดลง  1.40%  มีก าไรสุทธิ 276.70 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น  8.79%  และสินทรัพย์รวม  6,485.43  ล้านบาท เพิ่มขึ้น  7.61%  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.47% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.42% โดยบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบาย
และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านการขาย วัตถุดิบ และค่าใช้จ่าย 

ด้านการขาย บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจ าหน่ายในการผลิตสินค้า เพื่อรองรับการจัดจ าหน่าย ทั้งช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายเดิมและช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ เช่น  Retail Shops,   E-Commerce,   TV Shopping,   
Catalog และ Modern Trade  ด้านวตัถุดิบ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Supplier ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่มี
นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว  
ส่วนด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จ ากัด เพื่อศึกษาการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศ AEC  เน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีต้นทุนแรงงานที่สูง 
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14.1.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

         รายได้จากการขายปี 2557       รายได้จากการขายปี 2556 

 

 

 

 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ   

 ในปี 2557  บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย   3,601.33  ล้านบาท   ปีก่อนเท่ากับ  3,629.51  ล้านบาท 
ลดลง   28.18 ล้านบาท  หรือคิดเป็น  0.78%  โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงจากปี
ก่อน  96.38  ล้านบาทหรือเท่ากับ  3.79%   เน่ืองจากลูกค้าที่เป็นผู้แทนจ าหน่ายมีการปรับปรุงระบบบริหาร
สินคา้คงคลัง   ท าให้มีปริมาณค าสั่งซื้อลดลง  และจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ
กระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ส่งผลให้การบริโภคลดลง  ส าหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น  68.20  ล้านบาท เท่ากับ  6.26%  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 

 

 

รายได้อื่น   

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 110.25 ล้านบาท  ปีก่อนเท่ากับ 129.12 ล้านบาท ลดลง 18.87 ล้าน
บาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย  ดอกเบี้ยรับ 34.87 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 14.31 ล้านบาท  และก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  9.62 ล้านบาท   ซึ่งรายได้อ่ืนลดลงสาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยรับลดลง 21.73 ล้านบาท 
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ต้นทุนขาย   

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น  76.96%  ของรายได้จากการขาย  ปีก่อนเท่ากับ 78.17%  
ลดลง 1.21%   เน่ืองจากบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น และมีอัตราก าไรขั้นต้นของยอดขาย
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 102.55 ล้านบาท   ปีก่อนเท่ากับ  96.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
5.73 ล้านบาท  คิดเป็น  5.93% เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นส าหรับ
การท าตลาดสินค้า Brand ใหม่ และขายผ่านช่องทาง Modern Trade 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 523.22 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 510.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.54%  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับค่าจ้างเงินเดือน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2557 เท่ากับ 39.46 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ 41.34  ล้านบาท ลดลง 1.88 
ล้านบาท ในขณะที่มีก าไรเพิ่มขึ้น เน่ืองจากบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากโครงการ BOI 

ก าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  276.70  ล้านบาท  ปีก่อนเท่ากับ  254.34  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  22.36 
ล้านบาท เท่ากับ 8.79% โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้น  2.31 บาท  อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม 7.33%  อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   5.47%  และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  4.42%  ทั้งนี้ ก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และขายต่างประเทศมีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท  

 บริษัทฯ มีคุณภาพของก าไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 
139.04 ล้านบาท จากรายไดท้ี่เกิดขึน้จากการขายและสามารถเก็บช าระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก าหนดเวลา 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น   

 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  ปี 2557 เท่ากับ 5.47%  ปีก่อนเท่ากับ 4.98%  เพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.25  
บาท  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 41  นับจากปี  2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี  
2557  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 276.70 ล้านบาท  ก าไรสุทธิต่อหุ้น  2.31 บาท และก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 295.66 ล้านบาท ก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.46 บาท  และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 
บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2557 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2557  ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  288  ล้าน
บาท  คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 97.41%   และมี
ก าหนดจ่ายในวันที่  25  พฤษภาคม  2558 

 

 

 

14.1.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

 ณ สิ้นปี 2557  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  6,485.43  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  458.69  ล้าน
บาท เท่ากับ  7.61%   โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย  เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 0.65%  เงินลงทุนชั่วคราว 5.92%  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9.74%  สินค้า
คงเหลือ 17.47%  เงินลงทุนเผื่อขาย  22.85%  เงินลงทุนระยะยาวอื่น  9.74% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
10.58%  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19.57%  และอ่ืนๆ 3.48% 

 

 

 

 หมายเหตุ   *      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่ง 
                               ก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 
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สินทรัพย์หมุนเวียน   

 ณ สิ้นปี  2557  บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ  2,359.52  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  37.05 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น  จากการจัดเตรียมสินค้าส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  และเงินลงทุนชั่วคราว  บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวเท่ากับ  425.81  ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 663.95 ล้านบาท ลดลง  
238.14  ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทฯ มีการน าไปลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น    บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งสิ้น  631.71 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  19.73  ล้านบาท  เน่ืองจากเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระจากการขายที่
เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 140.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
29.80 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทฯ  ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอ่ืน 

 สินค้าคงเหลือ  บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 1,133.27 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  220.18  ล้าน
บาท   เน่ืองจากบริษัทฯ ผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่  เช่น TV Shopping และ 
E-Commerce 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

 ณ สิ้นปี 2557  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,125.91  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  421.64 ล้านบาท    
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนในที่ดิน 

 เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอื่น   บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาว
อ่ืนจ านวน 2,113.22 ล้านบาท ปีก่อน 2,443.54  ล้านบาท  ลดลง  330.32  ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ 
ลงทุนในหุ้นกู้ลดลง 336.11 ล้านบาท โอนย้ายหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดภายใน  1  ปีไปเป็นเงินลงทุน
ระยะสั้น  222.30  ล้านบาท   ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ  85.75  ล้านบาท  มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 132.90 ล้านบาท และโอนกลับรายการด้อยค่าเงิน
ลงทุน  9.44  ล้านบาท 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  จ านวน   686.31  ล้าน
บาท   ปีก่อน  75.55  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  610.76  ล้านบาท   เน่ืองจากในระหว่างปีมีการซื้อที่ดิน  
เพื่อถือครองไว้ใช้หาประโยชน์ในอนาคต 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   บริษัทฯ  มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  เท่ากับ 1,268.89  ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  380.98  ล้านบาท   เน่ืองจากบริษัทฯ ซื้อที่ดิน  381.62 ล้านบาท  ปรับปรุงอาคาร 
ซื้อเคร่ืองจักร อุปกรณ์  และอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น  79.76  ล้านบาท  และตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ  80.40  ล้าน
บาท 
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หนี้สินรวม   

 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,370.97 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 346.24 ล้านบาท เท่ากับ 
33.79% ซึ่งสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 128.95 ล้านบาท สาเหตุเน่ืองจาก
ซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากการเตรียมการผลิตเพื่อรองรับช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  32.49  ล้านบาท  ซึ่งเป็นการต้ังภาษีรอตัดบัญชีจากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 190  ล้านบาท  เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้เงินเพิ่มในการลงทุนในที่ดิน และยังมีเงินฝากและ
เงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก าหนดซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกู้ยืม 

ส่วนของเจ้าของ 

 ณ สิ้นปี  2557  บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ   5,114.45  ล้านบาท  ปีก่อน 5,002.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
112.44  ล้านบาท  เท่ากับ  2.25%  เน่ืองจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2557 จ านวน  
276.70  ล้านบาท  และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2556  จ านวน  270  ล้านบาท  และ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 105.75 ล้านบาท  บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 
2557 เท่ากับ 42.62 บาท ปีก่อนเท่ากับ 41.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.94 บาทต่อหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.1.4 คุณภาพของสินทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน 

ลูกหน้ี 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  631.71  ล้านบาท  ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า  620.63  ล้านบาท  
ลูกหนี้อื่น  11.08  ล้านบาท  โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 517.14 ล้านบาท  
คิดเป็น  83.33% ของลูกหนี้รวม   ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระภายใน  3  เดือน  จ านวน  80.76  ล้านบาท  คิด
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เป็น 13.01% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการช าระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการช าระเงิน และลูกหนี้
ค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จ านวน  22.73  ล้านบาท  คิดเป็น  3.66%  ของลูกหนี้รวม   ซึ่งลูกหนี้การค้าของ
บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการช าระครบถ้วน  และตรงตามก าหนดเวลา 

สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือ  1,133.27  ล้านบาท  ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 299.31  ล้านบาท  สินค้าระหว่างผลิต  
178.13  ล้านบาท  และสินค้าส าเร็จรูป  655.83  ล้านบาท  บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบ
การเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ ากว่า ซึ่งหากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี 

เงินลงทุน 

 บริษัทฯ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน  710.69 ล้าน
บาท แสดงในส่วนของเจ้าของ มีการโอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจ านวนเงิน 9.44 ล้านบาท นอกจากนี้
หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป   
โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ  6.32  ต่อปี   และมีการรายงานในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม่ าเสมอ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ     ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงิน
ซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม      อาคารส านักงาน     และอาคารโรงงานมีการปรับปรุง
และซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส าหรับเคร่ืองจักรส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจักรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการผลิต  เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเคร่ืองจักรใหม่มาทดแทนเคร่ืองจักรเดิม   และมีการ
บ ารุงรักษาอยู่อย่างสม่ าเสมอ    ส่วนเคร่ืองจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายออกจาก
บัญช ี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมอย่างสม่ าเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนที่แสดงไว้ในงบการเงิน ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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14.1.5 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด าเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและก าไรสะสมของ
บริษัทฯ ซึ่งในปี 2557 มีเงินลงทุนจากการกู้ยืมเงิน 190 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีเงินฝากและเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก าหนด และมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกู้ยืม 

รายจ่ายลงทุน 

  บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น  877.66  ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้ใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการ
ขายท าก าไรในอนาคต  โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนและจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

 บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี  ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 เท่ากับ 2.87 เท่า  ปี 2556  
เท่ากับ  4.44  เท่า  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2557 เท่ากับ 1.27 เท่า ปี 2556 เท่ากับ 2.40 เท่า  ซึ่งลดลง
จากปีก่อนค่อนข้างมาก   เน่ืองจากบริษัทฯ  มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และมี
เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และ
การลงทุนในอนาคต   นอกจากนี้บริษัทฯ  มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ ามาก  โดยในปี 
2557  เท่ากับ 0.27 เท่า  และปี 2556  เท่ากับ  0.20  เท่า  ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอ
ของสภาพคล่องของบริษัทฯ 

กระแสเงินสด   

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน  41.86  ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 
105.50  ล้านบาท ลดลง   63.64  ล้านบาท  เน่ืองจากเป็นการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เหมาะสมกับการด าเนินงาน   

 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 139.04 ล้านบาท ปีก่อน 175.27 ล้านบาท ลดลง  
36.23  ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น  เพื่อรองรับช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ 

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ  120.46  ล้านบาท  ซึ่งเกิดจากมีรายจ่ายใน
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  จ านวนเงิน   877.66   ล้านบาท   ซื้อหุ้นสามัญ  60.87  ล้านบาท  เงินสดรับ
จากเงินลงทุนที่ฝากไว้ครบก าหนดสุทธิ  385.91 ล้านบาท  เงินสดรับจากเงินลงทุนสุทธิ  331.78  ล้านบาท  
เงินปันผลรับ  61.30  ล้านบาท  ดอกเบี้ยรับ  39.83  ล้านบาท   และรายได้จากการขายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์  2.74  ล้านบาท 
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 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ  80.48  ล้านบาท  ซึ่งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวนเงิน  270  ล้านบาท  และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงิน 190 ล้านบาท 

14.1.6 ภาระหนี้สินและภาระผูกพันด้านหนี้สิน 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 1,370.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 
จ านวน 1,024.73 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  346.24 ล้านบาท   เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 190 
ล้านบาท  เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 128.95 ล้านบาท  

 รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

หนี้สินระยะยาว จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน                    1.46 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                  72.36 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                474.24 
  

 นอกจากนี้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานอย่างมี
นัยส าคัญ  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  36  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
และภาระผูกพัน  

 

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ี่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่  และมุ่งการท า
ตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก 

 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมือง ท าให้ผู้บริโภค
ระมัดระวังในการใช้จ่าย 

 การแข่งขันมีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

 การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขาย
ที่ตอบสนองความสะดวกในการซื้อสินค้า 
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ปัจจัยภายใน 

 ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่ง
ผลักดันให้บริษัทฯ ต้องขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม AEC  ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้
ร่วมลงทุนใน บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จ ากัด ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม มีสัดส่วนการถือหุ้น 20% เป็นการ
ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่า 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง 
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  

(2)   บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้  นายบุญดี   อ านวยสกุล  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้า
ด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายบุญดี อ านวยสกุล ก ากับไว้  บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ชื่อ – สกุล          ต าแหน่ง                     ลายมือชื่อ 

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

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

ผู้รับมอบอ านาจ    

    
1.  นายบุญดี อ านวยสกุล กรรมการผู้จัดการ ....................................................... 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1.  ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

1.  นายโยชิคาตะ      ซุกาโมโต 66 ปริญญาตร ี คณะ Education - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                   2      แห่ง  
     กรรมการที่ปรึกษา 
     วันที่  21 เมษายน  2529 

 วิชาเอก  Industrial Education 
Ashiya University, Japan 

 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

 2536 - ปัจจบุัน 
2527 - ปัจจบุัน 

Director 
President  and 
Representative 
Director 

Shinyoung Wacoal Inc. 
Wacoal Holdings Corp. 

     กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                      8      แห่ง   
     2548 - ปัจจบุัน 

 
 

2529 - ปัจจบุัน 

Representative 
Director and 
Chairman 
Chairman 

Wacoal Corp. 
 
 
Wacoal America, Inc. 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

2.  นายมนู     ลีลานุวัฒน์* 69 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0.67% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4    แห่ง 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการบริหาร 

 วิชาเอก  เครื่องกล 
Chiba University, Japan 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

 2550 - ปัจจบุัน 
2547 - ปัจจบุัน 
2530 - ปัจจบุัน 
2519 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ            
กรรมการ      
ประธานกรรมการ      

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 
บมจ. โอซีซี 
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

วันที่  30 เมษายน 2516  - Director Accreditation Program (DAP)  3/2003   กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  24    แห่ง 

  - Director Certification Program  (DCP) 68/2005   2537 - ปัจจบุัน 
2518 - ปัจจบุัน 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บจก. ไทยแน็กซิส 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 

3. นายยูโซะ  อิเดะ 60 ปริญญาตร ี คณะ Economics - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    1    แห่ง 
 รองประธานกรรมการบรษิัท  วิชาเอก  Economics   2555 - ปัจจบุัน Managing Director Wacoal Holdings Corp. 
    วันที่ 13 พฤษภาคม  2553  Kobe University of  Commerce, Japan เพิ่ม (ลด)  กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  15    แห่ง 
       - หุ้น 

 
 2555 - ปัจจบุัน 

2551 - ปัจจบุัน 
Director 
Director, Vice President       
and Corporate officer 

Wacoal America, Inc.      
Wacoal Corp. 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ  
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

4. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์* 67 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0.64% พี่สาวของ กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   1    แห่ง 
 รองประธานกรรมการบรษิัท    วิชาเอก  บริหารธุรกิจ  นางศิริวรรณ          2519 - ปัจจบุัน กรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 
 กรรมการสรรหา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่ม (ลด) วิลาสศักดานนท์ กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 20    แห่ง 
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน         
 และรองประธานกรรมการบรหิาร  
 วันที่  10  กุมภาพันธ ์ 2515 

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

- หุ้น  2554 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 

 
 

2527 - ปัจจบุัน 
2518 - ปัจจบุัน 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 

บจก. โทรา 1010 
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 

5. นายบุญดี    อ านวยสกุล* 59 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0.03% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
 กรรมการบริษัท  และ  วิชาเอก  วิศวกรรมอุตสาหการ   กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน    8    แห่ง 
 กรรมการผู้จัดการ  
    วันที่ 23 เมษายน  2533 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

เพิ่ม (ลด) 
3,000 หุ้น 

 2554 - ปัจจบุัน 
2542 - ปัจจบุัน 
2540 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 

 
2527 - ปัจจบุัน 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ  

บจก. โทรา 1010 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

6. นายอะสึชิ    ทะบะตะ* 47 ปริญญาตรี  คณะ Social Studies - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
 กรรมการบริษัท และ  วิชาเอก Sociology   2556 - ปัจจบุัน กรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ 
       กรรมการรองผู้จัดการ  Doshisha University, Japan เพิ่ม (ลด)  กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  8    แห่ง 
 วันที่ 1 เมษายน 2556 
  

  - หุ้น 
 

 2556 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 

กรรมการรองผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. โทรา 1010 
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท ์
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี

7. นายอ านวย  บ ารุงวงศ์ทอง* 64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 0.44% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
   กรรมการบริษัท    โรงเรียนสยามธุรกิจ   กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน   9    แห่ง 
    กรรมการสรรหา  และ 
    กรรมการบริหาร 
    วันที่ 12 มีนาคม 2524 

  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
- Director Certification Program (DCP) 68/2005 
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal     
  Liabilities (RE DCP) 1/2008 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 2537 - ปัจจบุัน 
2534 - ปัจจบุัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ไทยแน็กซิส 
บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

8. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา* 45 ปริญญาตร ี คณะศิลปศาสตร ์ 0.06% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1    แห่ง 
 กรรมการบริษัท  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษธุรกิจ   2542 - ปัจจบุัน กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 
 วันที่ 23 เมษายน 2544  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
- Director Certification Program (DCP) 68/2005 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน      33  แห่ง 
2545 - ปัจจบุัน 

 
2544 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี

9.  นายมาซายะ วากาบายาชิ 58 ปริญญาตรี  คณะ Business Administration - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1    แห่ง 
 กรรมการบริษัท  วิชาเอก  Business Administration   2557 - ปัจจบุัน Managing Director Wacoal Holdings Corp. 
      วันที่ 15 กันยายน 2557  Konan University, Japan เพิ่ม (ลด)    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน        15  แห่ง 
       - หุ้น 

 
 2553 - ปัจจบุัน 

 
 

Director and Managing 
Corporate Officer 
Director 

Wacoal Corp. 
 
Wacoal China Co., Ltd. 

10.  นายคิโยทากะ    ฮิโรชิมา 56 ปริญญาตรี  คณะ Fiber - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน        -        แห่ง 
      กรรมการบริษัท  วิชาเอก  Fiber Engineering   กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน       10    แห่ง 
     วันที่ 10 พฤษภาคม 2555  Kyoto Craft Fiber University, Japan  เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 
 2554 - ปัจจบุัน 

 
2552 - ปัจจบุัน 

Director 
 
Director 

Wacoal International  
Hong Kong Co., Ltd.  
Vietnam Wacoal Corp. 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ   
ถือหุ้นใน 

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

11. รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม        58 ปริญญาเอก - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  3        แห่ง 
  กรรมการอิสระ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และประธานกรรมการ 
  ก ากับดูแลกิจการ 
  วันที่ 26 เมษายน  2553 

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

 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

 2552 - ปัจจบุัน 
 

2545 - ปัจจบุัน 
 

2537 - ปัจจบุัน 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
บมจ.  เพรซิเดนท์เบเกอรี ่
 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์
 
 

    กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  1         แห่ง 
12. นางพรรณี     วรวุฒิจงสถิต    
  กรรมการอิสระ  และ         
  กรรมการตรวจสอบ  
      วันที่ 26 เมษายน  2553    

62 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
วิชาเอก  การบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปูถัมภ ์
- ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2960 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) 
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 
- Qualified Internal Auditor (QIA) 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2557 - ปัจจบุัน 
 

2554 - ปัจจบุัน 
2553 - ปัจจบุัน 

กรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการบัญชีภาษีอากร 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  3         แห่ง 
2551 - ปัจจบุัน 

 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โมโน เทคโนโลย ี
 

   The Institute of Internal Auditors  (IIA) 
- Certified Internal Auditor (CIA) 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

12.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต        
      (ต่อ) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 
- Director Certification Program (DCP) 38/2003 
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004 
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)     
  1/2006 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)   
  1/2007 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting   
  (MFR) 5/2007 
- Monitoring the System of Internal Control and      
   Risk Management (MIR) 2/2008 
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 
- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009 
- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011 
- Role of the Nomination and Governance    
  Committee (RNG)  1/2011 

  2547 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 

2543 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และ 
ประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภบิาล 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. บรุค๊เคอร์ กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน 
 

    กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

12.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต        
       (ต่อ) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)                              
  10/2014 
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)     
  10/2014 

     

       

13. นางศรัณยา    จินดาวณิค 51 ปริญญาโท   - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
    กรรมการอิสระ      
    กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 วันที่ 23 เมษายน 2555 

 วิชาเอก  การเงิน 
Eastern Michigan University, USA         
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program  (DCP)  40/2004   

 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

 
 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    1    แห่ง 
 
  
 

14. นายกฤช    ฟอลเล็ต 65 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4    แห่ง 
 กรรมการอิสระ และ 
 ประธานกรรมการบริหาร

 ความเสี่ยง 
 วันที่ 23 เมษายน 2555 

 วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program  (DCP) 149/2011   

 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

 2556 - ปัจจบุัน 
 

2555 - ปัจจบุัน 
 

2554 - ปัจจบุัน 
 
 

 กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
 
บมจ. โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
 
บมจ. ธนูลักษณ์ 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

14. นายกฤช    ฟอลเล็ต 
       (ต่อ) 

    2553 - ปัจจบุัน  กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอรเ์ฟค 

     กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน     1     แห่ง 
15. รศ.นเรศร์   เกษะประกร 
 กรรมการอิสระ  และ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ 24 เมษายน 2549 

55 ปริญญาโท   
วิชาเอก  กฎหมายหลักทรัพย์ 
University of Georgia, USA 

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

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2556 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 

2553 - ปัจจบุัน 
 
 

2552 - ปัจจบุัน 
 

รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
คณะนิตศิาสตร์ 
อนุกรรมการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมาย
ด้านการประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าวฯ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การอุทธรณ์ค าส่ังทาง
ปกครอง 
กรรมการตรวจสอบ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

    กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    1       แห่ง 
  
  

   2550 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนูลักษณ์ 
 

      Detection 1/2010     กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน    -      แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

16. นายมนัส     องค์สรณะคม 61 ปริญญาตรี  คณะบัญช ี 0.14% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -   แห่ง 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  วิชาเอก  การบัญช ี   กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน          23    แห่ง 
    กรรมการบริหาร และ 
       ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญช ี
  และการเงิน 
       วันที่  9 พฤษภาคม  2543 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 27/2003 

เพิ่ม (ลด) 
3,000 หุ้น 

 
 

 2536 - ปัจจบุัน 
 
 

2527 - ปัจจบุัน 
2518 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ        
กรรมการ 

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

17. นายสุวิทย์   วงศ์เจริญวุฒภร 63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 0.05% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
    กรรมการบริหาร  และ  วิชาเอก  เทคนิคอุตสาหกรรม   กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 2    แห่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ ์
   Children Wear 
   วันที่  9 พฤษภาคม  2543 

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

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 2538 - ปัจจบุัน 
 
 

2534 - ปัจจบุัน 

กรรมการผู้จัดการ      
 
 
 ประธานกรรมการ   

บจก. อินเตอรเ์นชั่นแนล  
 คอมเมอรเ์ชียล โคออร์ดิเนช่ัน  
 (ฮ่องกง) 
บจก.  รอยัล การเ์มนท ์
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

18. นางนงลักษณ์  เตชะบญุเอนก 60 ปริญญาตรี  คณะนเิทศศาสตร ์ - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
 กรรมการบริหาร   วิชาเอก ส่ือสารมวลชน   กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 3    แห่ง 
      วันที่  9 พฤษภาคม  2543  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ปริญญาตร ี คณะบรหิารธุรกิจ 
วิชาเอก  การตลาด  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 2556 - ปัจจบุัน 

2548 - ปัจจบุัน 

 

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 

 

บจก. เอสอาร์พี นานาไซ  

บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง 

 

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

     

19.  นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา 62 ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร ์ 0.04% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -   แห่ง 
    กรรมการบริหาร  และ  วิชาเอก  รัฐศาสตร์   กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 3    แห่ง 
    ผู้อ านวยการ Human  Science         

Research  Center 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

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

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 2542 - ปัจจบุัน 
2530 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 

      วันที่  9 พฤษภาคม  2543       
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

20. นางศิริวรรณ      วิลาสศักดานนท ์ 60 ปริญญาโท   0.12 % น้องสาวของ กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -       แห่ง 
 กรรมการบริหาร  และ  วิชาเอก  บริหารธุรกิจ  นางสาวศิริกุล กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   7       แห่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์    สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ เพิ่ม (ลด) ธนสารศิลป์ 2540 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 
2533 - ปัจจบุัน 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วีน อินเตอรเ์นชั่นแนล 
บจก. ภัทยาล าพูน 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 

     Wienna 
       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
  

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

-  หุ้น  

       
21. นางสาวการุณี    สุหร่าย         59 ปริญญาโท  คณะครุศาสตร ์ 0.005% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 

  กรรมการบริหาร  และ  วิชาเอก  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว   กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2    แห่ง 
     ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
     และธุรการ 
      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board and CEO Assessment  2/2003 

เพิ่ม (ลด) 
-  หุ้น 

 2554 - ปัจจบุัน 
 
 

2534 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บจก. อินเตอรเ์นช่ันแนล 
          คอมเมอร์เชียล 
          โคออร์ดิเนชั่น 
บจก. รอยัล การ์เมนท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          

                  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2557                                                                                                                                                                                                                                           หนา้    186 
 

 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

22. นางอรอนงค์   แสงพุ่มพงษ์      52 ปริญญาโท   0.0004% - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
 กรรมการก ากับดูแลกิจการ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 3    แห่ง 

  กรรมการบริหาร   
  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
 การเงิน  และ 
   เลขานุการบรษิัท  
      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
 
    

 วิชาเอก  การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ปริญญาตร ี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

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

เพิ่ม (ลด) 
-  หุ้น 

 2549 - ปัจจบุัน 
2544 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. รอยัลการ์เมนท ์

       

23.  นายสมพงษ ์ รัศมีธรรม      
    กรรมการบริหาร และ     
ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ ์

    ชุดชั้นใน 
      วันที่ 8 พฤษภาคม 2557   

53 ปริญญาตรี     คณะบริหารธุรกิจ 
วิชาเอก  การจัดการคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

0.0001% 
 

เพิ่ม (ลด) 
-  หุ้น 

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   -     แห่ง 

กิจการอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน   3    แห่ง 

2556 - ปัจจบุัน 
2554 - ปัจจบุัน 
2553 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 

บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล 
บจก. โทรา 1010 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

24. นายวรเทพ  อัศวเกษม      47 ปริญญาตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ - % - กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
         กรรมการบริหาร    วิชาเอก   ไฟฟ้า    กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 4   แห่ง 

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2557   
    
          

 Hosei University, Japan 
 

เพิ่ม (ลด) 
-  หุ้น 

 2556 - ปัจจบุัน 
 

2550 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจก. ไดโซ ซังเกียว 
          (ประเทศไทย) 
บจก. ไทยกุลแซ่ 

 
หมายเหตุ :      *  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ ตามทีก่ าหนดในหนังสือรบัรอง     
                      **  รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น  สัดส่วน 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) การถือหุ้นใน 
บริษัทฯ ปี 2557 ทางตรง ทางอ้อม* รวม ทางตรง ทางอ้อม* รวม ทางตรง ทางอ้อม* รวม 

 1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต - - - - - - - - - - 
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน ์    800,970  -    800,970     800,970  - 800,970 - - - 0.6675 
 3. นายยูโซะ  อิเดะ - - - - - - - - - - 
 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์    772,840  -    772,840     772,840  -    772,840  - - - 0.6440 
 5. นายบุญดี อ านวยสกุล      33,350  -      33,350       30,350 - 30,350 3,000 - 3,000 0.0278 
 6. นายอะสึชิ ทะบะตะ - - - - - - - - - - 
 7. นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง    503,230 20,630 523,860    503,230 20,630 523,860 - - - 0.4366 
 8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา      75,000  2,000 77,000      75,000  2,000 77,000 - - - 0.0642 
  9. นายมาซายะ วากาบายาชิ - - - - - - - - - - 
10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา - - - - - - - - - - 
11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม - - - - - - - - - - 
12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต - - - - - - - - - - 
13. นางศรัณยา จินดาวณิค - - - - - - - - - - 
14. นายกฤช ฟอลเล็ต - - - - - - - - - - 
15. รศ.นเรศร ์ เกษะประกร - - - - - - - - - - 
16. นายมนัส องค์สรณะคม 164,130 5,020 169,150 161,130 5,020 166,150 3,000 - 3,000 0.1410                                                                          
17. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร 55,900 1,500 57,400 55,900 1,500 57,400 - - - 0.0478 
18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก - - - - - - - - - - 
19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา      53,290  - 53,290      53,290  - 53,290 - - - 0.0444 
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ 120,850 28,120 148,970 120,850 28,120 148,970 - - - 0.1241 
21. นางสาวการุณี สุหร่าย 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 0.0050 
22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ 500 - 500         500 -          500 - - - 0.0004 
23. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม 100 - 100         100 -          100 - - - 0.0001 
24. นายวรเทพ อัศวเกษม - - - - - - - - - - 

รวม 2,586,160 57,270 2,643,430 2,580,160 57,270 2,637,430 6,000 - 6,000 2.2029 
 

       หมายเหตุ :   * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     
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1.2   หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 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 
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2.   การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 
 

กรรมการและผู้บริหาร 

 
บมจ. 

ไทยวาโก้ 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจก. 
เอสอาร์.ดับบลิว.

การ์เมนท์ 

บจก. 
 วาโก้ล าพูน 

 

บจก.  
วาโก้กบินทร์บุรี 

 

บจก.  
ภัทยากบินทร์บุรี 

 

บจก.  
โทรา 1010 

Pattaya 
Myanmar 
Co., Ltd. 

Wacoal 
Holdings Corp. 

 

Wacoal 
Corporation 

 

บจก.   
วีน 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

บจก. 
ภัทยาอุตสาหกิจ 

 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต /       XXX XXX   
นายมนู  ลีลานุวัฒน ์ XXX         XXX XXX 
นายยูโซะ อิเดะ XX       / XX   
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   / / 
นายบุญดี   อ านวยสกุล / / / / / / /   / / 
นายอะสึชิ             ทะบะตะ / / / / /   /    /  
นายอ านวย   บ ารุงวงศ์ทอง /         /  
นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา /  / / /       
นายมาซายะ วากาบายาชิ /       / /   
นายคิโยทากะ    ฮิโรชิมา /           
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม /           
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต /           
นางศรัณยา จินดาวณิค /           
นายกฤช ฟอลเล็ต /           
รศ.นเรศร์                      เกษะประกร /           
นายมนัส      องค์สรณะคม  / / / /     / / 
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร            
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก            
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา          / / 
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์          / / 
นางสาวการุณี สุหร่าย            
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์         /         
นายสมพงษ์ รัศมีธรรม    /  /      
นายวรเทพ อัศวเกษม                  

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท  
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กรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจก. อินเตอร์เนช่ันแนล 
คอมเมอร์เชียล 

โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) 

บจก. 
มิตรพัฒนา 
โฮมช้อปป้ิง 

บจก. 
ไทย บุนกะ แฟชั่น 

บจก.  
วาเซดะ   

เอ็ดดูเคชั่น 
(ไทยแลนด์) 

บจก. 
เอราวัณสิ่งทอ 

บจก.   
เอสอาร์พี  
นานาไซ 

บจก. 
เซเลเบรท เว็ลธ 

บจก. 
บางกอกโตเกียว 

ซ็อคส์ 

นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต         
นายมนู ลีลานุวัฒน ์ XXX   /    XXX 
นายยูโซะ อิเดะ         
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ /  / /  XXX   
นายบุญดี   อ านวยสกุล         
นายอะสึชิ             ทะบะตะ         
นายอ านวย   บ ารุงวงศ์ทอง     /  XXX / 
นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา  /       
นายมาซายะ วากาบายาชิ         
นายคิโยทากะ    ฮิโรชิมา         
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม         
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต         
นางศรัณยา จินดาวณิค         
นายกฤช ฟอลเล็ต         
รศ.นเรศร์                      เกษะประกร         
นายมนัส      องค์สรณะคม     / /   
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร /        
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก  /    /   
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา         
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์   /      
นางสาวการุณี สุหร่าย         
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์         
นายสมพงษ์ รัศมีธรรม         
นายวรเทพ อัศวเกษม         

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท   
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3.   ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

 กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546   
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 

ชื่อ – สกุล SR.W. WLC WKC PKC TORA 
 1. นางสาวศิริกุล     ธนสารศิลป์ XXX XXX XXX XXX XXX 
 2. นายบุญดี          อ านวยสกุล X X X X X 
 3. นายอะสึชิ ทะบะตะ / / / / DM 
 4. นายธรรมรัตน์         โชควัฒนา  / / /  
 5. นายมนัส            องค์สรณะคม AM / / /  
 6. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์  /    
 7. นายสมพงษ ์ รัศมีธรรม   /  / 
 8. นายชัยวิชิต        สุทธิพงศ์วรากุล /  / /  
 9. นายพีรทัศ          อุทัยวิวัฒนา /    / 
 10. นางสาวอรุณี      สหกิจภิญโญ /     
11. นายวัฒนา ทองเอ่ียม /     
12. นางรุ่งทิพย์        โชคชัยธรรม /  / /  
13. นายโชติพัฒน์      แสงสุวรรณเลิศ  AM    
14. นางสาวสินีนุช       วุฒิเจริญชัยพร  /    
15. นายเมธา สุภากร  /    
16. นายนิวัฒน์ เดชอ าไพ   /   
17. นางสาวดลยา  ชินะศิริกุล    /  
18. นายปริญญา ชาดี    /  

 

หมายเหตุ : SR.W.  =  บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ XXX  ประธานกรรมการ  
 WLC   =  บจก. วาโก้ล าพูน                            X  กรรมการผู้จัดการ      
 WKC    =  บจก. วาโก้กบินทร์บุรี                    DM  กรรมการรองผู้จัดการ 
 PKC    =  บจก. ภัทยากบินทร์บุรี AM กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ   
 TORA =  บจก. โทรา 1010                            /   กรรมการบริษัท  
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
ภายในด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประวัติ
โดยสังเขป ดังนี้ 

  ประวัติโดยสังเขป 
  ชื่อ-นามสกุล  : นางนวลจันทร์    ตวงเจริญทิพย์   
  วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี   
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการเงินการธนาคาร 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ประสบการณ์ท างาน : ปัจจุบัน 
      1.   ผู้จัดการส านักงานตรวจสอบภายใน 
      2.   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
      3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      อดีต 
      2541 - 2543     Internal Audit Manager  บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จ ากัด (มหาชน) 
      2538 - 2540     Finance Manager    บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จ ากัด 

      2526 - 2535     Senior Foreign Checker  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
   ประวัติการฝึกอบรม : 
      1.  ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO  
      2. กรอบการบริหารความเสี่ยง 
      3.   การควบคุมภายในเพื่อการจัดท ารายงานการเงินส าหรับ CFO 
      4. การตรวจสอบทุจริต 
      5. มาตรฐานการตรวจสอบฉบับใหม่                   
      6.   การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน                 
      7. การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 เพื่อ

ความต่อเน่ืองของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงัก 
      8. การควบคุมภายในตามแนว COSO และการบริหารความเสี่ยง 
      9. แนวทางการประเมินตนเองส าหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
      10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน 
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ทั้งนี้บริษัทฯ  ไม่มีการแต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  โดยตรง  
แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเร่ือง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ 

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

 ปี 2557 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ค่อยฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น 
ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก าลังเร่ิมฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะชะลอการเติบโต  
ส าหรับเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 0.7 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วง 5 
เดือนแรกของปี ส่งผลกระทบต่อการบริโภค การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว อันน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าได้ต่อไป 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด มมหาชน  ได้มีการปรับทิศทางการด าเนินุุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด เพื่อให้แบรนด์ “Wacoal” สามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นใน
สตรีครบวงจรระดับชั้นน าของโลก” โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านสินค้า บริการ  
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย  รวมไปถึงระบบการท างานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทุิภาพ รวดเร็ว  เพื่อ
รองรับขยายฐานการผลิต การค้าและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกเหนือไปจากการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทุิภาพการผลิต  การบริหารจัดการต้นทุนและสินค้าคงคลัง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้สูงขึ้น และเตรียมพร้อมส าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 
2558 

 ส าหรับผลประกอบการในรอบปี 2557  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขาย  3,601.33 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ0.78 และมีก าไรสุทุิ 276.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 ซึ่งจากผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 
2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.09 ของก าไรสุทุิ โดย
ก าหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 

นอกจากนี้บริษัทฯ ตั้งมั่นในการด าเนินุุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดัง
เห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2557  แม้ว่าหลักเกณฑ์การส ารวจและวิุีการให้คะแนนได้
มีการปรับให้มีความเข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard ก็ตาม  อีกทั้งบริษัทฯ 
ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของ
บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3  
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บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด าเนินุุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้
จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม มBest Corporate 
Social Responsibility Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 
10,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมประกวดรางวัล  SET  Awards 2014  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินุุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่
ได้มีส่วนร่วมผลักดันุุรกิจขององค์กรให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ
จากทุกท่านในการน าพาองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จต่อไปในอนาคต  

 

 

                                                                                                    มนู  ลีลานุวัฒน์  

มนายมนู     ลีลานุวัฒน์  
                   ประุานกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด มมหาชน  และบริษัทย่อย ซึ่งงบ
การเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มTFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท า มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงค าอุิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทุิภาพและ
ประสิทุิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ    ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ท า
หน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี มแบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ุันวาคม 2557 ได้จัดท า
และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 

 
 

มนู  ลีลานุวัฒน์        บุญดี  อ านวยสกุล 

 มนายมนู     ลีลานุวัฒน์                 มนายบุญดี  อ านวยสกุล   
            ประุานกรรมการบริษัท         กรรมการผู้จัดการ  
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เอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด มมหาชน  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
โดยมี  รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม เป็นประุานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และนางศรัณยา 
จินดาวณิค เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี บัญชีภาษีอากร และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 คร้ัง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้ 

 สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าไตรมาสและประจ าปี 2557 ให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา 

 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ป้องกันการทุจริต  ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบระบบงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งประเมินและดูแลให้ผู้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 

 พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้น าเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  และ/หรือ  นาย
นิติ  จึงนิจนิรันดร์  และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โุมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2558 โดยก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงิน  4.48  
ล้านบาท 

 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินุุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้
มีการก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพุุรกิจอย่างต่อเนื่อง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการท ารายการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามุุรกิจปกติ 
โปร่งใส เป็นุรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรส านักงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ 
ไม่มีข้อจ ากัดในการรับข้อมูล มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในมีประสิทุิภาพและ
เหมาะสมกับสภาพุุรกิจที่ด าเนินอยู่  มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง การจัดท างบ
การเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อก าหนด และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับุุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็น
สาระส าคัญ 

                                                                                                                               

                                                                                                                 กุลภัทรา   สิโรดม 

                                                                                                         (รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม) 
 ประุานกรรมการตรวจสอบ     
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เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการสรรหา 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด มมหาชน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 

 1. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ ประุานกรรมการสรรหา 

 2. นางสาวศิริกุล    ุนสารศิลป์ กรรมการสรรหา 

 3. นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง     กรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และ
เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการสรรหาได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิุีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของต าแหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีคุณุรรมและจริยุรรม มีประวัติการ
ท างานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฎว่าในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด 

 ในปี  2557   คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 
2  คร้ัง  โดยคณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังที่ 45   รวม  5 คน  คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต   นายบุญดี อ านวยสกุล   นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง นาย
อิคูโอะ  โอตานิ     และนายกฤช  ฟอลเล็ต     กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง    ตลอดจนพิจารณา
สรรหาและเสนอชื่อ  นายมาซายะ วากาบายาชิ  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอิคูโอะ โอตานิ 
กรรมการบริษัทที่ลาออก รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว 

 

                   มนู  ลีลานุวัฒน์ 

มนายมนู     ลีลานุวัฒน์  
                                   ประุานกรรมการสรรหา 
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เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด มมหาชน  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการ
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 1. นายบุณยสิทุิ ์ โชควัฒนา ประุานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นางสาวศิริกุล    ุนสารศิลป์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดประสิทุิภาพในการท างาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณา
จากอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางุุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม โดยมีวิุีด าเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งสิ้น 2 คร้ัง รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุก
ปี และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ   

 

 

      

    บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 

 มนายบุณยสิทุิ์  โชควัฒนา  
 ประุานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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เอกสารแนบ 5.6 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด มมหาชน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย   นายกฤช    ฟอลเล็ต    เป็นประุานกรรมการ    รศ.นเรศร์   เกษะประกร     และนายมนัส 
องค์สรณะคม   เป็นกรรมการ 

ในรอบปี  2557  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม  รวม  12 คร้ัง   โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมทุกคร้ัง และได้เรียนเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมด้วย
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 

1. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2557 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมกับทุกฝ่ายงานในองค์กร เพื่อน าเสนอ

แผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

2. การประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน   
 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทุ์ มStrategic Risk) 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มOperational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน มFinancial Risk) และความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม/ภัยุรรมชาติ มEnvironmental Risk) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินุุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณา
แผนการจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

3. การติดตามก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จัดให้มีการ

ประชุมเพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการ  ตลอดจนให้ค าแนะน าที่ส าคัญเพื่อให้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงมีประสิทุิภาพและประสิทุิผลอย่างแท้จริง 

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  มี
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส าคัญขององค์กร  มีการติดตาม
ผลส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทุิภาพและประสิทุิผล 

                                                   กฤช   ฟอลเล็ต 

                    มนายกฤช   ฟอลเล็ต  
                     ประุานกรรมการบริหารความเสี่ยง     
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เอกสารแนบ 5.7 : รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด มมหาชน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจ านวน 
3 ท่าน ประกอบด้วย 

 1.  รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม ประุานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 2.   นางศรัณยา  จินดาวณิค กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 3.   นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
เปิดเผย ตรวจสอบได้  มีความเป็นุรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

 ในปี 2557 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง  สรุปได้ดังนี้ 

1. จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ   หลักการก ากับดูแลกิจการ    จริยุรรมในการด าเนินุุรกิจ   และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ให้เป็นไปตามแนวทาง  “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555”   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ     มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ    ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ  “ดีมาก”   ในโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2557    และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ  Top Quartile  ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 
9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3   

4. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท างานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 
เพื่อให้บริษัทฯ   มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนุรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม   และมีความโปร่งใสในการด าเนินุุรกิจ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการด าเนินุุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานให้มีประสิทุิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว  

                                                                                       กุลภัทรา  สิโรดม 
             มรศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม  
                                                                     ประุานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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