


 

  

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555              
 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่  1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  
 1. ข้อมูลทั่วไป 1 
   2. ปัจจัยความเสี่ยง 7  
   3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10 
   4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16 
   5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 30 
   6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 32  
   7. โครงสร้างเงินทุน 33  
   8. การจัดการ 37 
   9. การควบคุมภายใน 82 
 10. รายการระหว่างกัน 84  
 11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 89 
 12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 106 
 

ส่วนที่  2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 107 
 

เอกสารแนบ  1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
   เอกสารแนบ  1.1   ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 108         
   เอกสารแนบ  1.2   การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  
   หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง   120 
เอกสารแนบ  2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 122 
เอกสารแนบ  3 อ่ืนๆ 
   เอกสารแนบ  3.1   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 123 
   เอกสารแนบ  3.2   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 125 
 เอกสารแนบ  3.3   รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 126 
 เอกสารแนบ  3.4   ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 127 

                                            



     
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                  หน้า    1 
 

ส่วนที่ 1  :  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1    ข้อมูลพื้นฐาน 

        บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  (WACOAL) 

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

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

 

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยงาน โทรศัพท์ E-mail Address 

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

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

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

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 402 somporn@wacoal.co.th 

Wacoal Body Clinic (บริการส่ังตัดพิเศษ)   0-2689-8542 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 

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

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

 ผู้สอบบัญชี 
 บริษัท   ดีลอยท์  ทู้ช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญช ี จ ากัด 

อาคารรัจนาการ   ชั้น  25   
183    ถนนสาทรใต้     แขวงยานนาวา 
เขตสาทร    กรุงเทพมหานคร     10120 

 โทรศัพท์ :  0-2676-5700   
 โทรสาร  :  0-2676-5757  
            โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356 และ/หรือ 
   นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน     4301 และ/หรือ 
   นายมนูญ  มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน     4292 

1.3  การลงทุนในบริษัทอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ  10  ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.99 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

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

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

     การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

3.    บริษัท 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 

บริษัทย่อยทางอ้อม  (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 

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 ซันไร้ซ ์การ์เมนท์ จ ากัด 
     475-479 หมู่ที่ 18   ถ.สุขสวัสดิ์   ต.บางพึ่ง   
     อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ 
     โทร. 0-2463-5999   
     โทรสาร 0-2463-5998 

ผลิตและรับจ้าง      
ถักเสื้อไหมพรม 

หุ้นสามัญ 100,000 18,150 18.15 

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

ผลิตและ 
จ าหน่ายสิ่งทอ 

หุ้นสามัญ 108,000,000 19,598,850 18.15 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

4.  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 

5.  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 

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

ผลิต 
ส่วนประกอบ 

เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 35,600 17.80 

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

ผลิตเสื้อหนัง
สัตว์เพื่อการ
ส่งออก 

หุ้นสามัญ 500,000 85,000 17.00 

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

บริการ
ออกแบบและ 
ตกแต่งภายใน 

หุ้นสามัญ 60,000 10,193 16.99 
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ชื่อบริษัท/ที่ตัง้ ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ทอและพิมพ์ 
แถบตราสิ่งทอ 

 
 

หุ้นสามัญ 
 
 

200,000 32,910 16.46 

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

ปั่นด้ายและ 
ทอผ้า 

หุ้นสามัญ 1,818,316 275,972 15.18 

11.   บริษัท 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 

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

วิจัยธุรกิจสิ่งทอ
และ 

เครื่องนุ่งห่ม 

หุ้นสามัญ 25,000 3,250 
 

13.00 

13.   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 1,432,200 175,000 12.22 

14. บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลเลทเธอร์แฟชั่น 
จ ากัด 

        129/1  ถ.ช่องนนทรี   ช่องนนทรี   
        ยานนาวา   กรุงเทพฯ  
        โทร. 0-2681-3817 
        โทรสาร 0-2681-3817 

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

จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ตัวแทน
จ าหน่ายสินค้า
และเครื่อง 
แต่งกาย 

หุ้นสามัญ 250,000 30,000 12.00 

16.  บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
       999/118  หมู่ที่ 20  ซ.บุญมีทรัพย์ 
       ถ.บางพลี-ต าหรุ  ต.บางพลีใหญ่ 
       อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 
       โทร. 0-2382-5638-9   
       โทรสาร 0-2382-5640 

จ าหน่าย 
ด้ายเย็บ 

หุ้นสามัญ 
 
 

30,000 
 
  

3,300 11.00 

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

ผลิตและ
จ าหน่ายผ้ายืด
และทอแถบ 

ยางยืด 

หุ้นสามัญ 
 
 

1,600,000 
 
  

172,000 10.75 

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

ผลิตเสื้อผ้า 
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 400,000 40,000 10.00 
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2.  ปัจจัยความเสี่ยง    
 
  คณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน  ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส     ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังน้ี 
 

2.1   โครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่น้อยราย 

  ในประเทศ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

เป็นผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ   มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ   ซึ่งผู้จัดจ าหน่าย
รายนี้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้งมีสัมพันธภาพทีด่ี
กับบริษัทฯ   ท าให้บริษัทฯ มีความม่ันใจในความม่ันคงของลูกค้ารายนี ้ ประกอบกับการจัดจ าหน่ายสินค้าของ
บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจ าหน่าย ดังน้ันโอกาสที่จะเกิดการบอกเลิกสัญญาจึงน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก 

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

2.2 การใช้เครื่องหมายการค้ารบัอนุญาต 
 บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลัก   
ถึงกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด การท าสัญญาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี 
หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว 
อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว การมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่
บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี ดังน้ันแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาจึงไม่
น่าจะเกิดขึ้น 
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2.3   การแข่งขัน   
สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูงในตลาดระดับกลางและระดับล่าง โดยใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา  

รูปแบบสินค้าที่ดึงดูดใจวัยรุ่น  และการส่งเสริมการขาย ประกอบกับประเทศไทยเข้าร่วมจัดต้ังเขตการค้าเสรีทั้ง
แบบทวิภาคีหรือแบบพหุภาคี เช่น การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีก่ าลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็ม
รูปแบบภายในปี 2558 ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะ
สินค้าชุดชั้นในจากประเทศจีนซึ่งน าเข้ามาในตลาดล่างและมีต้นทุนราคาสินค้าที่ต่ ากว่า ก่อให้เกิดการแข่งขันท่ี
รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเน่ือง การยกระดับคุณภาพ
ในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุนเพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร  รวมทั้งประโยชน์จากภาษีน าเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศ
ในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต่ าลง  
 

2.4   ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีเปลี่ยนแปลง 
 ปัจจุบันผู้บริโภคลดความส าคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความส าคัญกับ Product Value มาก
ขึ้น บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับ
การศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม่ าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 

2.5   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีการน าเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯ มีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ท าให้
บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง โดยจัดโครงสร้างการช าระ
เงินให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ (Natural Hedge) นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงโดยการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) และติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 

2.6   ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ      

บริษัทฯ ได้จัดท าแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน้ าท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้านอัคคีภัยมี
แผนการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งและระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ   ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันให้อยู่ในสภาพใช้งาน  รวมทั้งจัดท าแผนการโยกย้ายพนักงาน
และสถานท่ีปฏิบัติงานชั่วคราวเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ีบริษัทฯ ยังมี
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การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการท าประกันวินาศภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อลดและกระจายความ
เสี่ยง  ส าหรับด้านอุทกภัยมีการแต่งต้ังคณะท างานด าเนินมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไขสถานการณ์น้ าท่วม 
จัดท าแผนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  การติดตามข่าวสารของทางราชการ การปฏิรูปพื้นฟูสถานที่  
เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินไปได้โดยเร็ว 

 

2.7 ความเสี่ยงด้านอ่ืน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด 
เวลา ท าให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการก าหนดกลยุทธ์  และแผนรองรับเม่ือปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผล
กระทบกับการประกอบการของบริษัทฯ 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

3.1  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 
3.1.1   ด้านการวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี  2555  บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

Cool BIZ   
นวัตกรรมเพื่อความเย็นสบาย  
ให้ความรู้สึกนุ่ม กระชับ เบาสบาย ด้วยเน้ือผ้า Nylon ผสมเส้นใยยืด Roica ที่ช่วยให้รูปร่างเพรียวสวยดูดี 

พร้อมความเย็นสดชื่นด้วยการเคลือบสาร Phase Change Material (PCM) : Cool V ซึ่งช่วยดูดซับเหง่ือและความ
ร้อนไว้เม่ือร่างกายรู้สึกร้อนและมีเหง่ือออก ท าให้อุณหภูมิที่ผิวผ้าที่สัมผัสร่างกายปรับลดลง ผู้สวมใส่จึงรู้สึกเย็น
สดชื่นตลอดท้ังวัน    

Bamboo / Modal  
นุ่ม เบา สบาย ทุกสัมผัส 
เส้นใยผสมระหว่าง Bamboo Fiber ซึ่งแปรรูปจากต้นไผ่ และ Modal Fiber ซึ่งแปรรูปจากต้นบีช  

เส้นใยทั้ง 2 ชนิด จัดเป็น Eco Fiber โดยมีลักษณะเป็นเส้นใยทดแทนที่สามารถท าขึ้นใหม่ได้ (Renewable Fiber) 
และใช้ทรัพยากรน้อยในการเพาะปลูก ทั้งขนาดพื้นที่ ปริมาณน้ า และไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง อีกทั้งยังช่วยให้
ออกซิเจน ให้ความชุ่มชื่นทางธรรมชาติ และช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

คุณสมบัตขิองเส้นใย Bamboo และ Modal เป็นเส้นใยทีมี่ความละเอียด อ่อนนุ่ม ดูดซับความชุ่มชื้นได้ดี 

เย็นสบาย จึงจัดอยู่ใน concept ของ Collection สินค้า “Wacoal COOL”     

 
 
 
 
 
 

Maccio 
ชุดชั้นในปรับสรีระและความสมดุล 
ปรับสมดุลร่างกายด้วยผลึกผงถ่านแมคคา (Macca Charcoal) ซึ่งมีคุณสมบัติแผ่รังสีฟาร์อินฟราเรด  

(Far Infrared) ทีมี่ส่วนช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือด (Blood Circulation) ท าให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น ช่วยเพิ่ม
การเผาผลาญไขมันในเลือดและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  ท าให้สุขภาพและผิวพรรณดีขึ้น อีกทั้งรูพรุนบนพื้นผิว
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ของผลึกผงถ่านแมคคาสามารถช่วยดูดซับสารพิษและกล่ินที่ไม่พึงปรารถนา  ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ โดยการร่วมมือกันระหว่าง บมจ.ไทยวาโก้ และมหาวิทยาลัยมหิดล  
 

                                                     
 
3.1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่
เป็นอันตราย ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง และ
รักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO 9001 : 2008  ISO 14001 : 2004   มาตรฐาน
การทดสอบของ Wacoal Corp. การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2346 : 2550) ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน 
(CoolMode) ผลิตภัณฑ์แสดงฉลากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดอายุการใช้งาน (Carbon Footprint) และ
ยังด าเนินการเพิ่มชนิดและประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติม  อาทิ 

 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของชุดชั้นใน Wacoal 
 ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night)    ชุดชั้นในสตรี  

เช่น  ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์ Wacoal  COOL  
“COOL INNOVATION”  
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นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม จากการประกวด
นวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ าปี 2555 ในชื่อผลงาน “ECO BRA ชุดชั้นในรักษ์โลก” ซึ่งเป็นหลักคิดในการผลิต
ชุดชั้นในที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 
3.1.3 ด้านผลิตภัณฑ์ 

 1.  ชุดชั้นในสตรี 
 ในปี  2555   บริษัทฯ  ได้ออกสินค้าชุดชั้นในสตรี  Collection  ใหม่ที่ส าคัญ  ดังน้ี 

- Wacoal COOL   
          นวัตกรรมเพื่อความนุ่มเบาสบายอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยกทรง กางเกงในและ
บังทรง โดยใช้เน้ือผ้า Bamboo ซึ่งเป็น Cool Fabric ที่ใหผ้ิวสมัผัสนุ่มสบาย สามารถระบายอากาศและลดอุณหภูมิ
ได้ดี พร้อมทั้งป้องกันรังสียูวี  และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  ใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัด อีกทั้งมี Cool Cup ซึ่ง
เป็นฟองน้ า Push Up ที่มีการเจาะรูและน้ าหนักเบา ท าให้แห้งเร็วและระบายอากาศได้ดีกว่าชุดชั้นในทั่วไปถึง 50% 
        ส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Shapewear  ใช้เน้ือผ้า  Nylon  ผสมเส้นใยยืด Roica และใช้นวัตกรรม
การเคลือบสาร PMC (Phase Change Material) : Cool V ที่ช่วยปรับลดอุณหภูมิในร่างกายเม่ือสวมใส่ด้วยการดูดซับ
เหง่ือและความร้อน จึงท าให้รู้สึกสดชื่น สบายตลอดท้ังวัน 

 - Perfect Revolution 

    หน่ึงในผลิตภัณฑ์ Wacoal Sports ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยพัฒนาด้านการกีฬากับ
เทคโนโลยีด้านวัตถุดิบ  เหมาะส าหรับผู้ทีเ่ล่นกีฬาเป็นประจ า โดยช่วยโอบกระชับ รับทรวงอกได้แนบสนิท  
ปกป้องหน้าอกจากแรงเหวี่ยงและแรงกระแทกในทิศทางต่างๆ ของการเคลื่อนไหวท่ีมากกว่าปกติได้อย่างสมบูรณ์
แบบ โดยออกแบบให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภท ทั้ง Racket, Ball, Run ซึ่งผ่านการทดสอบด้วยหลักทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่า Sports Bra “Perfect Revolution” ช่วยลดแรงเหว่ียงและแรง
กระแทกได้มากกวา่ยกทรงปกติ ท าให้ผู้สวมใสรู่้สึกม่ันใจและช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการเล่นกีฬาได้ดียิ่งขึ้น 

 - Boost-up 
           ชุดชั้นในที่ช่วยให้สาวคัพเล็กดูมีหน้าอกใหญ่ ด้วยฟองน้ าหนานุ่มที่ให้ความสบายพร้อมบูสท์อก
สวยอวบอิ่มเป็นธรรมชาติ ไม่กดเจ็บ และไม่ท าให้รู้สึกอึดอัด สามารถสวมเสื้อทับได้ทุกสไตล์ เรียบเนียนอย่าง
ม่ันใจ  ด้วยสไตล์แฟชั่นท่ีดีไซน์ให้ใส่ได้สนุกทุกเทรนด์ 

              -  Shape Beautifier 

 นวัตกรรมจาก Wacoal ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระสตรีไทย ผสานกับความใส่ใจในทุก
รายละเอียด และเทคโนโลยีการตัดเย็บที่ล้ าสมัยเพื่อให้ได้ชุดชั้นในที่ดีท่ีสุด โดยช่วยเก็บกระชับเน้ือส่วนเกิน
ด้านข้าง หน้าท้อง สะโพก และต้นขา ให้โค้งเว้าเนียนเรียบเข้ารูป ยืดหยุ่นสบายด้วยแรงกระชับของผ้าที่ปราศจาก
แรงต้านเม่ือเคล่ือนไหว  ท าให้สวมใส่แล้วจึงรู้สึกสบายไม่แน่นอึดอัด 
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 - Beloved 
 ชุดชั้นในที่ออกแบบเพื่อโอบกระชับเก็บเน้ือเต้าทรงด้านข้าง ท าให้เนินอกชิดและช่วยกระจายเน้ือ
เต้าทรงให้กลมมน ท าให้อกสวยเป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัย เหมาะกับสาว Cup C ขึ้นไป 

 - Double Kiss Double Sexy 

  ชุดชั้นในกลุ่ม Young Wacoal ที่ช่วยเพิ่ม Cup ขยับ Size ด้วยดีไซน์เว้าลึก โชว์เนินอก สีสันสดใส 
และลวดลายพิมพ์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งลูกเล่น Double Kiss PAD ที่เป็นรูปทรงหัวใจ 

  2.  ชุดชั้นนอกสตรี 
 ในปี 2555   สินค้าชุดชั้นนอกสตรีมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ ดังน้ี 

บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า 1 mile ซึ่งเป็นสินค้า Homewear ทีใ่ช้
วัตถุดิบดีมีคุณภาพ สวมใส่ง่ายยามพักผ่อน เหมาะส าหรับผู้หญิงยุคใหม่กลุ่ม Young Adult ที่มี Lifestyle แบบเรียบ
ง่าย  และเน้นความสบาย  

 3.  ชุดเด็ก 
 ในปี 2555  สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ  ดังน้ี 

 - ผลติภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT ให้ความส าคัญกับแนวคิดการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยได้
พัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการสวมใส่ในสภาพ
ภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ Concept  “ENFANT GREEN”  คือ ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอกระเจา 
(Jute) 

- ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT  ได้เพิ่มตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียและ
กลุ่มประเทศอาหรับเป็นหลัก ในปี 2555 ได้เพิ่มตลาดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บังกลาเทศ ไต้หวัน 
แอฟริกาใต้ และนอร์เวย์ 

 

3.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดย
มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี  ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตและเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมี
สัดส่วนการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ  69  และร้อยละ  31  ตามล าดับ 
 การจัดจ าหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่ายราย
ใหญ่ของบริษัทฯ  ส าหรับตลาดต่างประเทศได้จ าหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไป
ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ 
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3.2.1    โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการด าเนินงานในกลุ่มบริษัท 

บริษัทย่อย 
% การถือหุ้น 

การประกอบธุรกิจ 
ผู้ซื้อ/
ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น     
รายอื่น 

% 
ของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย      
1. บจก. วาโก้ล าพูน 99.99 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - - 
2. บจก. วาโก้กบินทร์บุรี 99.99 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - -  
3. บจก. โทรา 1010 99.97 จัดหาและจัดจ าหน่าย

เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
Lecien 
Corp. 

- - 

4. บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - - 
5. บจก. ภัทยากบินทร์บุรี  
    (ถือหุ้นโดย 4.) 

99.93 ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป บริษัทฯ - - 

 

3.2.2 นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

 บริษัทฯ  ท าหน้าที่วิจัย  ออกแบบ  พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับผู้จัด
จ าหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความช านาญของแต่ละ
โรงงานให้ท าการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน 
บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 บริษัทย่อย  ท าหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก 
บริษัทย่อยสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ 
 

3.3   โครงสร้างรายได้  

 ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ  69   และ ร้อยละ  31  ตามล าดับ 
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โครงสร้างรายได้จ าแนกตามผลิตภัณฑ์  
 หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 2555 2554 2553 

ของบริษัทฯ รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้ในประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 2,366.65 57.80 2,152.81 58.36 1,996.78 60.40 

 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 48.95 1.20 53.07 1.44 48.82 1.49 
 บจก. วาโก้ล าพูน 99.99 - - 0.06 0.00 0.03 0.00 
 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี 99.99 2.49 0.06 4.51 0.12 5.37 0.16 
 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 99.93 11.71 0.29 9.70 0.26 9.73 0.29 
 บจก. โทรา 1010 99.97 0.30 0.01 - - - - 

ชุดชั้นนอกสตร ี บมจ. ไทยวาโก้ - 106.24 2.59 93.77 2.54 74.65 2.26 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้ - 287.24 7.01 286.81 7.78 244.87 7.41 

 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94 0.11 - 1.07 0.03 0.34 0.01 
รวม 2,823.69 68.96 2,601.80 70.53 2,380.59 72.01 

รายได้ต่างประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 1,203.34 29.39 1,050.50 28.48 917.00 27.74 
 บจก. โทรา 1010 99.97 59.40 1.45 22.82 0.62 - - 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้  - 8.26 0.20 13.70 0.37 8.22 0.25 

รวม 1,271.00 31.04 1,087.02 29.47 925.22 27.99 

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

 รวมรายได้จากการขายและบริการ  4,094.69 100.00 3,688.82 100.00 3,305.81 100.00 
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4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 

4.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป สามารถจ าแนกออกได้เป็น  3  ประเภท ดังน้ี 

4.1.1 ชุดชั้นในสตรี 
 ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายมากที่สุด คือ ร้อยละ 90 ของมูลค่าการ
จ าหน่ายทั้งหมด โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีให้ตัวแทนจ าหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดังน้ี 

 1. Wacoal   จัดจ าหน่ายในร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าชุดชั้นในสตรี
ส าหรับทุกวัย ดังน้ี 

 - กลุ่ม First Bra   อายุ     8 - 12   ปี    ส าหรับวัยท่ีเริ่มมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระ 

 - กลุ่ม Campus อายุ  13 - 15   ปี  ส าหรับเด็กหญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 

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

 - กลุ่ม Mood       ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานตอนต้น มีรูปแบบและสีสัน
ที่สดใส มีความหลากหลายของรูปแบบเพื่อตอบสนองวัยรุ่น
ซึ่งมีหลายบุคลิก หลายอารมณ์ 

 - กลุ่ม Braberry         ส าหรับกลุ่มวัยเพิ่งเริ่มท างาน เป็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งชอบความ
หรูหรา แต่แฝงไวด้้วยความเท่ห์ หวาน และกลิ่นอายของ
ความเซ็กซี่  ท าให้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าค้นหายิ่งขึ้น 

 - กลุ่ม Missy          อายุ 23  ปี ขึน้ไป ส าหรับสาววัยท างานท่ีมีความคล่องตัว ชอบการแต่งกาย
แบบน าสมัย รักความก้าวหน้า  

 -  กลุ่ม Glam   อายุ 23 ปี ขึ้นไป  ส าหรับผู้หญิงยุคใหม่ทีช่อบความสง่าหรูหรา พิถีพิถัน และมี
รสนิยมที่โดดเด่นอย่างมีสไตล์ 

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

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

สวยงามได้สัดส่วน 

 - กลุ่ม Maternity     ส าหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอด 
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 - กลุ่ม Sports  ส าหรับผู้หญิงที่รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่ต้องการ
ความทะมัดทะแมง คล่องแคล่วว่องไว 

 - กลุ่ม Swimwear   ส าหรับสาวที่ต้องการความสวยม่ันใจในการที่จะโชว์สัดส่วน
รูปร่างในการว่ายน้ า 

 - กลุ่ม Gold      ส าหรับผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้น
นวัตกรรมการดูแลสรีระและการสวมใส่ท่ีสบาย 

 -  กลุ่ม Beauty night  ส าหรับดูแลเต้าทรงแม้ในยามนอนและยามพักผ่อน 

  - Wacoal Body Clinic   เป็นบริการสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้มโีครงสร้างสรีระพิเศษและ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับด้านศัลยกรรมตกแต่งเก่ียวกับสรีระ  

  Exclusive Foundation  บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลส าหรับผู้มี
โครงสร้างสรีระพิเศษ อาทิ ยกทรง สเตย์ บอดี้สูท กางเกง
เสริมสะโพก ฯลฯ 

  Clinical Wear Service  บริการตัดเย็บเสือ้ผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล หลังการ
รักษาบาดแผล Burn เพื่อกระชับรอยแผลเป็นนูน (Keloid) 
ให้เนียนเรียบ 

  Surgical Wear  เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้สวมใส่หลังท าศัลยกรรมตกแต่งเพื่อ
กระชับแทนผ้าพันแผลให้ได้รูปทรงสมส่วน อาทิ ปลูกผม 
ดึงหน้า เพิ่มหรือลดขนาดทรวงอก ดูดไขมันเอว หน้าท้อง 
สะโพก และต้นขา ฯลฯ 

  Healthy Care  ชุดชั้นในใช้สวมใส่เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกันการบาดเจ็บของ
ร่างกายและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี อาทิ เสื้อกระชับทรง 
แผ่นกระชับเอว และเข่า 

  Balancing Bra  ยกทรงส าหรับผู้สูญเสียเต้านมข้างเดียว หรือทั้งสองข้าง ที่
ช่วยให้ดูมีบุคลิกภาพสมส่วนและสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ 

 - Nightwear  สินค้าชุดนอนสตรี 

 - Lingerie  เสื้อบังทรง สลิป 

 2.  POP Line  ชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยรุ่นและวัยท างานกลุ่ม Mass Market ทีมี่ครบทุกกลุ่มสินค้า 
ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน สเตย์ บังทรง ฯลฯ ระดับราคาปานกลาง เน้นเรื่องความกระชับในการสวมใส่ และวาง
จ าหน่ายในช่องทาง Modern Trade   และร้านค้าทั่วไป 
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 3. WIENNA    ชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยท างาน โดยมีครบทุกกลุ่มสินค้า ตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน สเตย์ 
บอดี้สูท บังทรง ชุดนอน และรับสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้ที่หาซื้อ Cup Size ปกติไม่ได้ และผู้ผ่าตัดมะเร็งเต้านม จัด
จ าหน่ายผ่านช่องทางขายตรง (Direct Sale) 

 4.   B’me   ชุดชั้นในสตรีที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับทรวงอกของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงวัย ซึ่ง
ช่วยให้ผู้สวมใส่แลดูอ่อนเยาว์ และรู้สึกประทับใจ จัดจ าหน่ายใน Special Shop, Modern Trade และร้านสะดวกซื้อ 

4.1.2 ชุดชั้นนอกสตรี 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า melody*, 5.up, 

Race’,  WB Line II,  in 9,  seaquin, RICCO และ 1 mile  ซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และ
ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต WACOAL BLOUSE  ชุดชั้นนอกสตรีมีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ  3 
ของมูลค่าจ าหน่ายทั้งหมด 

4.1.3 ชุดเด็ก  

 บริษัทฯ ผลิตชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Trombone และ De bon ซึ่งเป็นเครื่องหมาย
การค้าของบริษัทฯ และภายใตเ้ครื่องหมายการค้ารับอนุญาต Little Wacoal, ELLE PETITE, ELLE POUPON,    

bsc  และ  ST. ANDREWS   ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กมีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ  7   ของมูลค่าจ าหน่ายทั้งหมด 

4.1.4      สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

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

 บริษัทย่อย  ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดย
สรุปดังน้ี 
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รายการ 
ชื่อบริษัท 

บจก. เอสอาร์.
ดับบลิว.การ์เมนท์ 

บจก. วาโก้ล าพูน บจก. วาโก้ 
กบินทร์บุรี 

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี 

โครงการที่ 2     

- บัตรส่งเสริมเลขที ่ 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 ป ี ยังไม่มีรายรับ 1  ก.ค. 2544  - 

30 มิ.ย. 2552 
1 มิ.ย. 2544  - 
31 พ.ค. 2552 

1 ม.ค. 2546 -  
31 ธ.ค. 2553 

- ลดหย่อนภาษเีงินได้  
  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 

โครงการที่ 3     

- บัตรส่งเสริมเลขที ่ - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วันออกบัตร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ป ี - ยังไม่มีรายรับ ยังไม่มีรายรับ ยังไม่มีรายรับ 
- ลดหย่อนภาษเีงินได้  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  

4.1.5 สิทธิอื่น ๆ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้รับสิทธิอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจ 

4.1.6 ข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
 

4.2  การตลาดและภาวะการแขง่ขัน 

4.2.1 ลักษณะของลูกค้าของบริษัทฯ 
 ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทจัดจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายภายในประเทศ บริษัทฯ ได้จ าหน่ายให้แก่ 
บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อกระจายสินค้าผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า และ Modern 
Trade 
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 ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “WIENNA” จัดจ าหน่ายผ่าน บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจขายตรง  

 การจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินการส่งออกโดยตรง โดยมีลูกค้าหลัก คือ 
Wacoal Corporation  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ Wacoal America, Inc. 

4.2.2 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย                           

จัดจ าหน่ายผ่าน มูลค่า (ล้านบาท) % ช่องทางจ าหน่าย 

บริษัทจัดจ าหน่าย 2,343.55 57.23  ห้างสรรพสินค้า Modern Trade 
ลูกค้าในและต่างประเทศรายอื่น 1,751.14 42.77    ขายตรง และส่งออกไปยัง   

   สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น อาเซียน 
รายได้จากการขาย 4,094.69 100.00  

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

4.2.3 สัดส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

สัดส่วนการจ าหน่าย มูลค่า (ล้านบาท) % 
ภายในประเทศ 2,823.69 68.96 
ต่างประเทศ 1,271.00 31.04 

รายได้จากการขาย 4,094.69 100.00 

 
4.2.4 กลยุทธ์การแข่งขันท่ีส าคัญ ช่องทางการจ าหน่าย และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

    ชุดชั้นในสตรี   

 Customer Focus   บริษัทฯ ตั้งม่ันในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเรียนรู้ความ
เปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภค แล้วน ามาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละ
กลุ่มอย่างต่อเน่ือง จนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้อย่างม่ันคง คือ ตลาดของสตรีวัยท างานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่
คาดหวังในเรื่องของความงาม ความสะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อ
แบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด  ส าหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบ
สินค้าให้มีความหลากหลาย มีสีสันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทนจัดจ าหน่ายในการจัดกิจกรรม
ส าหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น  
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 ในขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าทีมี่การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ 
จึงมีการปรับเปล่ียนสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกสินค้าหลากหลายรูปแบบ และมี Lead 
Time ในการส่งมอบสินค้าสั้นลง 

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า”  เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ท้ังแฟชั่น คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า คุณภาพในการบริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์
ความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี รวมถึงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ท าให้บริษัทฯ สามารถยกระดับราคาสินค้าไปพร้อมกับการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริการ และ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน  

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  นอกเหนือไปจากช่องทางการจัดจ าหน่ายหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า ในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยแต่ละช่องทางใช้
กลยุทธ์ในการน าเสนอเพื่อให้เกิดความแตกต่างที่โดดเด่น และสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้  อาทิเช่น การเปิด
ร้าน  Wacoal   Studio  ในช่องทาง Modern Trade   

นอกจากน้ี ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใน His&Her Shop   เทสโก้ โลตัส  และร้าน

สะดวกซื้อ  7-Eleven  โดยออกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า B’me ซึ่งเป็นชุดชั้นในสตรีที่ออก
แบบอย่างใส่ใจและเข้าใจเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและรูปทรงทรวงอกของผู้หญิงที่เปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงวัย  
ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี  คงความม่ันใจและสวมใส่สบาย  ส าหรับในช่องทางห้างสรรพสินค้า บริษัทฯ ได้แยก 
Corner พิเศษส าหรับ Collection ใหม่ๆ อย่างเด่นชัดเพื่อให้ตอบสนอง lifestyle ตามกลุ่มเป้าหมาย อาทเิช่น  

 -  Swimwear 
   ชุดว่ายน้ าที่ใส่แล้วสวยม่ันใจ นวัตกรรมเก็บกระชับรูปร่างด้วยเทคนิคการตัดเย็บพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสรีระ คือ  Tummy Fit  ซึง่ช่วยเก็บกระชับหน้าท้องให้แบนเรียบไร้ส่วนเกิน Sexy Waist ซึ่งช่วยกระชับเอวให้
คอดดูเพรียวสวย  Hip Up ที่ช่วยกระชับสะโพกให้กลมกลึง  และเทคโนโลยีผ้า Power Net และ Two Way ที่มี
ส่วนผสมจากเส้นใย Lycra Beauty with Extra Life เปน็รายแรกของประเทศไทย ซึ่งเส้นใยดังกล่าวมีความยืดหยุ่น
สูง แต่ให้ความกระชับดีเยี่ยม น้ าหนักเบา ป้องกันรังสียูวี ทนต่อสารคลอรีน ไม่เสื่อมสภาพ 

-  Solb 

ชุดชั้นในน าเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นตัวแทนของความสดใส น่ารัก เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ท างานตอนต้นที่เต็มไปดว้ยสีสันและเสน่ห์ท่ีซ่อนอยู่ข้างใน รู้สึกได้ถึงความเซ็กซี่ เย้ายวน ตามแบบฉบับของสาว
เกาหลีที่ทันสมัยและไม่ตกเทรนด์ด้วยลายพิมพ์ หรือจะเป็นแบบเซ็กซี่ด้วยลูกไม้บางเบา และแบบสวยเรียบง่ายแต่
คงความคลาสสิคแบบ Casual  

นอกจากน้ัน Solb ยังเพิ่มเสน่ห์ให้คุณอินเทรนด์แบบคู่หนุ่มสาวเกาหลี ด้วยลูกเล่นของดีไซน์ชุดชั้นใน
แบบเซ็ตชายหญิง ให้หนุ่มสาววัยใสใสจ่ับคู่เสื้อผ้าได้ 
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 นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ขยายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในให้มีความหลากหลาย ทั้งในด้านคุณภาพ วัตถุดิบ ดีไซน์ 
ราคา หรือการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถครอบคลุม Segment หลักของตลาดในแต่ละช่องทาง และ
ที่ส าคัญท่ีสุดต้องสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ภายใตแ้นวคิดหลัก “40 ปี แห่งความเข้าใจ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อผู้
หญิงไทย” จึงเป็นที่มาของทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบ การออกแบบ การบริการ นโยบายราคา 
คุณภาพและผลิตภาพ (Productivity) ด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง ประกอบกับ
การที่บริษัทฯ ได้ต่อยอดการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ และบริษัทคู่ค้าในการพัฒนา
วัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และร่วมมือด้านกิจกรรมทาง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  ท าให้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ เป็นที่ครองใจของสตรีไทยมา
ยาวนานกว่า 40 ปี 

 ชุดชั้นนอกสตรี 

 Customer Focus ชุดชั้นนอกสตรีแต่ละแบรนด์แบ่งตาม Lifestyle ของกลุ่มเป้าหมายเป็นเกณฑ์ ซึ่ง
ลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าจะแตกต่างกัน ลูกค้าในปัจจุบันมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าตาม
รสนิยมและ Lifestyle ของตนเอง ไม่ยึดตามเกณฑ์อายุเหมือนที่ผ่านมา ดังน้ันกลยุทธ์ในการแข่งขันจึงต้อง
เปล่ียนแปลงไปตามแนวโน้มของผู้บริโภค และกระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น 

   ช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษัทฯ เน้นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายนอกเหนือจากการจ าหน่าย
ตามห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น Shop Lifestyle, Shop ในโรงพยาบาล  การขายตรงควบคู่กับ
การบริการ และการขายผา่น Website รว่มกับคู่ค้าอื่นๆ เป็นต้น 

         การพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัทฯ ได้ปรับทิศทางในการขายไปพร้อมกับการปรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะกับช่องทางการจัดจ าหน่ายและแนวโน้มของตลาดเสื้อผ้าแฟชั่น  

 ชุดเด็ก  

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

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

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

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

         -   ระดับบน   เฉพาะห้างสรรพสินค้าชั้นน าในตัวเมือง เช่น ห้างสรรพสินค้าในบริเวณถนน
สุขุมวิท เพื่อมุ่งเน้นนโยบายในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า  การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และการให้บริการ 

 - ระดับกลาง ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความครบครันของสินค้า และความ
สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า 

 -  ระดับ Modern Trade  ร้านค้าย่อยและ Discount Store โดยมุง่เน้นเรื่อง “ราคา” เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ค านึงถึงราคาของสินค้าเป็นหลัก 
 นอกจากช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า (Customer Relationship) โดยผ่านทางช่องทาง Social Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”,  “Enfant Momclub”  
และเว็บไซต์ http://www.enfant.co.th เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้เป็น
อย่างดี  

ตลาดต่างประเทศ 
                      ในป ี 2555 ตลาดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วฝั่งโซนยุโรปและสหรัฐอเมริกาเติบโตช้า ในขณะที่
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศแถบเอเชียขยายตัวดี มีตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลเน่ืองมาจากการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่โดยรวมตลาดเหล่าน้ียังคงพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ส าหรับประเทศ
ไทยได้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจส่งออก เน่ืองจากค่าแรงและราคาวัตถุดิบท่ี
สูงขึ้นท าให้ราคาสินค้าต้องเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ดังน้ันผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้ปรับทิศทางการตลาดโดยมุ่งเน้นตลาด
ในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาหรับ   โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ENFANT  ได้จ าหน่ายไปในต่างประเทศ ได้แก่ 
ฮ่องกง สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม  อินเดีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บังกลาเทศ ไต้หวัน แอฟริกาใต้ และนอร์เวย์ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสนองตอบตามความต้องการของ
ลูกค้าในทุกระดับ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและท าการวิจัยตลาดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งเพิ่ม Product Line 
และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรงกับลูกค้าทุกระดับ 
 นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้ให้ความส าคัญกับแนวคิดการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
ไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติทีเ่หมาะกับการสวมใส่ในสภาพภูมิอากาศร้อน
ชื้นของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label เช่น ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่ (Bamboo Fiber) ฝ้ายอินทรีย์ที่
ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (Organic Cotton) และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอกระเจา (Jute)  

4.2.5 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
  อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปของไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และจัดเป็น
อุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานในการผลิตเป็นหลัก แม้จะใช้เงินลงทุนต่ ากว่าเม่ือ
เทียบกับอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ าที่มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่การผลิตของอุตสาหกรรม
เหล่าน้ีจะต้องมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันทั้งระบบ ซึ่งการที่จะพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวต้องใช้
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เวลา ฉะน้ันหากผู้ผลิตมีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด าเนินนโยบายบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น
น้ าจนถึงปลายน้ า อาทิ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ การคิดค้นเทคนิคการผลิตที่ดีมีคุณภาพ ฯลฯ ก็จะสามารถ
เสริมสร้างความเข้มแข็งม่ันคง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้น  

 ในปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป ทั้งตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก มีภาวะการแข่งขัน ดังน้ี 

ชุดชั้นในสตรี 
ตลาดชุดชั้นในสตรียังคงมีการแข่งขันกันสูงทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา 

รวมถึงช่องทางจัดจ าหน่าย และเน่ืองจากชุดชั้นในสตรีเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงและยากที่สินค้าอื่นจะ
ทดแทนได ้ ประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การ
แข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุดชั้นในสตรีระดับกลางถึง
ระดับบนและตลาดระดับล่างที่มีการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ง่ายและเร็วขึ้น  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  ส าหรบัการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับบนจะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัว
สินค้าและบริการ ด้วยการคิดคน้วิจัยพัฒนาเพื่อน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึง
การยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้า ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า  ส่วนตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันกันในด้านราคามากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า 
เพื่อเข้ามาเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อน้อย 

ชุดชั้นนอกสตรี 
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการการ

ตอบสนองที่หลากหลายมากขึ้น   ส่งผลให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลง เพื่อสร้างความแตกต่างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน   ดังน้ันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปจึง
ต้องปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียวมาเป็นแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ขายวัตถุดิบและผู้ผลิต  
โดยมีการจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Outsource ด้านการ
ผลิตสินค้าส าเร็จรูป และยังรักษาคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ  อีกทั้งมีการร่วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจในการบูรณาการกับอุตสาหกรรมต้นน้ าในการพัฒนาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมและคิดค้นเทคนิคการผลิตที่ดีมี
คุณภาพ  เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแตกต่างจากในตลาดและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูง
ยิ่งขึ้น  

ชุดเด็ก 
ตลาดเสื้อผ้าเด็กระดับบนมีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งภายในประเทศและผู้แทนน าเข้าจาก

ต่างประเทศเข้ามาในตลาดอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
มากขึ้น 

ส าหรับธุรกิจชุดเด็กของบริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญกับตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก โดยมีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณครึ่งหน่ึงของตลาดระดับบน และด้วยคุณแม่สมัยใหม่ค านึงถึงคุณภาพและใส่ใจในกระแสของส่ิงแวดล้อม
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มากขึ้น นโยบายด้านการตลาดของกลุ่มน้ีจึงเป็นการพัฒนาสินค้าโดยให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้า 
ควบคู่ไปกับการเป็นผลติภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ ENFANT GREEN Label 

4.2.6 จ านวนคู่แข่งและขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 ตลาดชุดชั้นในสตรีเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายชุดชั้นในภายในประเทศเป็น
จ านวนมาก ทั้งที่เป็นผู้ผลิตภายในประเทศและน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยในประเทศไทยมีเครื่องหมายการค้า
ที่ครองส่วนแบ่งตลาดรายใหญ่ๆ อยู่ 3 ราย คือ Wacoal ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก 
Wacoal Corporation เป็นผู้น าตลาดครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ เครื่องหมายการค้า Sabina  และ  
Triumph  ตามล าดับ 
 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในระดับกลางถึงบน ประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาด ช่องทางจัด
จ าหน่ายหลัก คือ ห้างสรรพสินค้า   ส่วนตลาดระดับกลางลงมา ซึ่งจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade บริษัทฯ มี

เครื่องหมายการค้า POP Line เข้าไปท าตลาด  และในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านร้านสะดวก

ซื้อ  7-Eleven  ภายใต้เครื่องหมายการค้า B’me 

4.2.7 สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี เน่ืองจากมีความพร้อมและความสามารถ

ในการแข่งขันในด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ด้านการตลาด 

1) ด้านผลิตภัณฑ์  ชุดชั้นในสตรีภายใต้แบรนด ์ “Wacoal” มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมา
มากกว่า 40 ป ี ทั้งในด้านคุณภาพที่ดีและการเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทย  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในทุกช่วงวัย โดยสามารถจัดผลิตภัณฑ์ออกเป็น  3  
กลุ่มหลัก ดังน้ี 
 - สินค้ากลุ่ม FUNCTION  เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น 

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

โดยค านึงถึงสมัยนิยม และความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา 
 - สินค้ากลุ่ม SERVICE   เป็นบริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล เช่น ชุดชั้นในส าหรับ

ผู้ป่วยสตรีที่สูญเสียเต้านม บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะ
บุคคลที่สามารถช่วยกระชับแผลเป็นนูน (Keloid) ให้เนียนเรียบส าหรับ
ผู้ป่วยหลังการรักษาแผลจากการผ่าตัด อุบัติเหตุ น้ าร้อนลวก ฯลฯ ซึ่ง
การลงทุนส่วนนี้มิได้มุ่งหวังผลก าไร แต่ถือเป็นการตอบแทนแก่
ผู้บริโภคและสังคม 
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2) ด้านการบริการ  ด้วยนโยบายการเสริมสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เปิดบริการลูกค้า
สัมพันธ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถส่งความเห็นหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ตลอด 24 
ชั่วโมงที่โทร. 0-2689-8515-6, 1800 295-565-6 (โทรฟรีกรุงเทพฯ)  หรือส่งผ่านเคาน์เตอร์จุดจ าหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  หรือผ่านทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th และอีกบริการหน่ึงที่บริษัทฯ มีความ
แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความม่ันใจและพึงพอใจให้กับลูกค้าก็คือ การรับบริการดูแลและให้ค าปรึกษาในสินค้า
ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังได้เปิดให้บริการ “Body Perfection” ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยแนะน าสินค้าที่เหมาะสมกับสรีระรูปร่างของลูกค้า และน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาเสมือนมีท่ีปรึกษาระดับมืออาชีพอยู่ใกล้ตัว 

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

4) ด้านการวิจัยและพัฒนา  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้
เก่ียวกับสรีระวิทยาของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเน่ือง และสิ่งน้ีนับเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาสินค้าของ

บริษัทฯ ทีไ่ด้มาตรฐานและเหมาะสมกับสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง  ดังปณิธานที่ Wacoal  ยึดถืออย่างจริงจัง
ตลอดมา คือ เรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ  คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังน้ันผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ 

Wacoal จึงไม่เน้นเพียงท่ีความสวยงามของรูปทรงเท่าน้ัน หากยังต้องสบายเมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดี
ตามมาอีกด้วย ดังค ากล่าวท่ีว่า “ความงดงามจากภายใน  ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” 

 ด้านการผลิตและการด าเนินงาน 

 1) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจ าหน่ายในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและการขาย 
โดยการเก็บข้อมูลจากร้านค้าโดยตรง แบบ Real Time ท าให้บริษัทฯ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในด้านการ
วางแผนผลิตสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด 

 2) บริษัทฯ มุ่งสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรม (Supply Chain) อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก โดยการร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นพันธมิตรธุรกิจท าให้มีแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี
ในระดับราคาที่เหมาะสม ทั้งจากการร่วมทุนกับผู้ผลิตในการจัดตั้งโรงงาน ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดจ าหน่าย  

 3) บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีความ
ปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นได้จากการที่
บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับรองระบบ
บริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก Bureau 
Veritas Certification (Thailand) Ltd. การได้รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ได้แก่  Wacoal 
Corp. Accreditation ด้านความสามารถการทดสอบจาก Wacoal Corp. (Japan) และ ISO/IEC 17025 : 2005 จาก
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ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ี สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับ
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่อง
ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 2346-2550 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม การได้รับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน 
"Green Label" หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน 
“CoolMode” ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน ชุดชั้นในสตรี และชุดกระชับสัดส่วน  และการได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ชุด
ชั้นในสตรีทีล่ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

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

 ด้านการเงิน 
บริษัทฯ มีการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายให้

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

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

4.2.8 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต   
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากประเทศไทยมีโครงข่ายอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือ
แรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่ส าคัญ
อีกแห่งหน่ึงของโลก โดยเฉพาะส าหรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้าของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะเน้นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย Value Chain ของตน ทั้งในระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการตลาดและการขาย 
และปรับตัวให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก ในขณะที่ตลาด
ระดับล่างมีการแข่งขันกันสูงจากการน าเข้าสินค้าราคาถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ ากว่า จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได ้ ดังน้ันผู้ผลิตของไทยต้องเร่ง
ปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสนิค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่ราคาเพียงอย่างเดียว 
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 ส าหรับปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป คือ แรงงานที่มีฝีมือไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะมีผลต่อโครงสร้างแรงงาน
ในอนาคต  การปรับคา่แรงขัน้ต่ า 300 บาท รวมทั้งต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ค าสั่งซื้อจากลูกค้า
ต่างประเทศลดลงแล้วหันไปสั่งผลิตในประเทศที่ต้นทุนต่ ากว่า  
 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ ์

4.3.1 จ านวนโรงงานและท่ีตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ด าเนินการโดย ที่ตั้ง 
พนักงาน 

(คน) 
อาคาร 
(หลัง) 

พื้นที่รวม 
 (ตร.ม.) 

จักรเย็บผ้า 
(คัน) 

 บริษัทฯ   กรุงเทพฯ 2,852 7   42,371  4,659 
 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์   อ.ศรีราชา       จ.ชลบุรี 1,087 1   9,792 1,817 
 บจก. วาโก้ล าพูน   อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 422 2 10,152 1,150 
 บจก. วาโก้กบินทร์บุร ี   อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุร ี 387 2     6,840 1,063 
 บจก. ภัทยากบินทรบ์ุร ี   อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุร ี 508 2  6,656 957 
 บจก. โทรา 1010   กรุงเทพฯ 2 - 12 - 

รวม 5,258 14 75,823 9,646 

4.3.2 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม        
หน่วย : ชิ้น 

ก าลังการผลิตจ าแนกตามผลิตภัณฑ์ 2555 2554 2553 

ก าลังการผลิตเต็มที่    

     ชุดชั้นในสตรี 20,300,000 21,600,000 21,600,000 
     ชุดชั้นนอกสตรี 200,000 200,000 200,000 
     ชุดเด็ก 3,500,000 3,000,000 2,200,000 

รวม 24,000,000 24,800,000 24,000,000 

ปริมาณการผลิตจริง    
     ชุดชั้นในสตรี 20,082,236 21,026,011 21,088,230 
     ชุดชั้นนอกสตรี 121,736 164,107 114,797 
     ชุดเด็ก 3,490,652 3,196,473 2,032,092 

รวม 23,694,624 24,386,591 23,235,119 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 98.73% 98.33% 96.81% 
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน 97.16% 104.96% 95.31% 
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4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ  
    วัตถุดิบของบริษัทฯ   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.ซ.ีอีลาสติค จ ากัด  บริษัท สหยูเนีย่น จ ากัด (มหาชน)   บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี 
จ ากัด  บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จ ากัด 

4.3.4 สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ    
 ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่จัดซื้อภายในประเทศ  คิดเป็นร้อยละ  
78  และ ร้อยละ  22   เป็นการน าเข้าผ้าและลูกไม้ส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น  ฝรั่งเศส  ฮ่องกง  จีน ไต้หวัน  อิตาล ี
เกาหลีใต้   สหรัฐอเมริกา  

4.3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้ 
 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับเศษวตัถุดิบท่ี
เหลือจากการผลิต เช่น  เศษผ้า  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อเศษวัตถุดิบ 
 

4.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

5.1  ลักษณะของทรัพยส์ินถาวรหลักท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1.1 ท่ีดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ด าเนินธุรกิจ  

ที่ตั้งที่ดินมีกรรมสิทธิ์ ตร.ม. 
มูลค่าตามบัญช ี     (หน่วย : พันบาท) 

บริษัทฯ SR.W. WLC WKC PKC TORA 
กรุงเทพฯ 33,772.20 356,593.06 - - - - - 
อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 17,888.00 2,449.47 650.05 - - - - 
อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 25,618.00 - - 13,827.00 - - - 
อ. กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี 38,228.00 - - - 11,541.31 11,780.44 - 

รวม 115,506.20 359,042.53 650.05 13,827.00 11,541.31 11,780.44 - 

5.1.2 อาคารท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ที่ตั้งอาคาร ตร.ม. 
มูลค่าตามบัญช ี     (หน่วย : พันบาท) 

บริษัทฯ SR.W. WLC WKC PKC TORA 
กรุงเทพฯ 42,371.00 51,606.13 - - - - - 
อ. ศรีราชา   จ. ชลบุรี 8,292.00 8,363.34 14,326.68 - - -              - 
อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 6,696.00 - - 10,762.00 - - - 
อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 12,856.00 - - - 6,788.36 5,829.55 - 

รวม 70,215.00 59,969.47  14,326.68 10,762.00 6.788.36 5,829.55 - 

5.1.3 เครื่องจักร  

จักรเย็บผ้า หน่วย บริษัทฯ SR.W. WLC WKC PKC TORA 
 มูลค่าตามบัญชี พันบาท 42,217.88 4,614.18 3,618.00 3,543.53 3,280.35     - 
 

จักรเย็บผ้า หน่วย บริษัทฯ SR.W. WLC WKC PKC TORA 
 อายุไม่เกิน 5 ปี คัน 759 100 53 82 118 - 
 อายุเกิน 5 ปี คัน 3,900 1,717 1,097 981 839 - 

รวม คัน 4,659 1,817 1,150 1,063 957 - 

หมายเหตุ :  SR.W.  =   บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์            PKC       =    บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
 WLC   =   บจก. วาโก้ล าพูน TORA =   บจก. โทรา 1010 
                     WKC    =    บจก. วาโก้กบินทร์บุร ี                      
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5.1.4 ภาระผูกพันหรือการน าทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเจ้าของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น ที่ดิน อาคาร และ
เครื่องจักร โดยทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันหรือน าไปเป็นหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น  
 

5.2  ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือบริษทัย่อยมีทรัพย์สินไมม่ีตัวตนท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจ     
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
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6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

6.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ   5    ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย  ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณีใน
คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ   5  ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

6.2 คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
เป็นตัวเลขได้ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย  ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณีใน
คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 
 

6.3 คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย  ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณีใน
คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
 

7.1  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีชื่อย่อ
หลักทรัพย์ที่ใช้ส าหรับการซื้อขาย คือ  “WACOAL”  โดยมีทุนจดทะเบียน  120  ล้านบาท  ทุนที่ออกและเรียก
ช าระแล้ว  120    ล้านบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  120  ล้านหุ้น    มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1  บาท 

บริษัทฯ ไม่มกีารออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มกีารออก
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ 

 

7.2        ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ % 

  1. Wacoal Corporation 40,331,250  33.61 
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 25,512,500  21.26 
  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 9,084,750  7.57 
  4. บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)        5,913,020  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  1,990,850  1.66 
  9. บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  1,703,800  1.42 
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)  1,670,200  1.39 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก       99,285,570        82.74 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด     120,000,000      100.00 

 หมายเหตุ :   ผูล้งทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซตข์องบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th หัวข้อ 
              นักลงทุนสัมพันธ์ :โครงสร้างการถือหุ้น)  ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 

 

 

 

 

http://www.wacoal.co.th/
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  การกระจายการถือหุ้นจ าแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555) 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 40 60,772,320 50.65 
     สัญชาติต่างด้าว 6 40,527,150 33.77 

รวมนิติบุคคล 46 101,299,470 84.42 

บุคคลธรรมดา    
     สัญชาติไทย 1,010 18,664,010        15.55 
     สัญชาติต่างด้าว 2 36,520 0.03 
     รวมบุคคลธรรมดา 1,012 18,700,530 15.58 

รวมทั้งส้ิน 1,058 120,000,000 100.00 

 

7.3   การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้
ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”  ข้อ 14 

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทอื่น 

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           

3.  บริษัท โทรา 1010 จ ากัด       
99.99 
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 - 
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ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทอื่น 

บริษัทอื่นถือ
หุ้นบริษัทฯ 

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

- - 

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% 
- - 

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%   
     บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 

  

 1.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.68 21.26 
 2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 3.82 4.93 
 3.  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.01 3.90 
 4.  บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 17.90 0.92 
 5.  บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี  จ ากัด 17.80 1.15 
 6.  บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด      14.67 0.21 

หมายเหตุ :   * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีตราไว)้ 
แตท่ั้งน้ีขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  
   ทั้งน้ีบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ตามสัดส่วนของ
ก าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการที่บันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงิน  
ปันผล ดังน้ี 
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บมจ. ไทยวาโก้  2555* 2554 2553 

เงินปันผลต่อหุ้น                       (บาท) 2.40 2.10 2.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผล             (%) 
        (งบการเงินรวม) 

69.05 63.97 67.33 

อัตราการจ่ายเงินปันผล             (%) 
        (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

66.69 60.59 59.86 

   หมายเหตุ :  *    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40  บาท และน าเสนอต่อที่ประชุม 
    สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44  ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันที่  22  เมษายน  2556 

 

  บริษัทย่อย   บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจ าเป็นในการด าเนินงาน
ตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ 
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8.  การจัดการ 
 

8.1    โครงสร้างการจัดการ 

8.1.1      โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 
5   ชุด    เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานที่มีความส าคัญเฉพาะเรื่อง  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   และคณะกรรมการบริหาร  
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและ
ธุรการ 

 

ศูนย์วิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรม 

 

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ ์
ชุดชั้นใน 

 

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ ์

Panty 
 

ฝ่าย 
ผลิตภัณฑ ์

Children Wear 

 

ฝ่าย Fashion 
Apparel 

 

ฝ่ายผลิต 1 
 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายบัญช ี
และการเงิน 

 

ฝ่าย
คลังสินค้า 

 

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ 

 

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ ์
Popline 

 

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ ์
Wienna 

 

ฝ่ายผลิต 2 
 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การผลิต  

 

ส านัก
กรรมการ
ผู้จัดการ 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

 

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 

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

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

รายช่ือของคณะกรรมการบริษัท    

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. นายอะกิฮิสะ                 นากาโน กรรมการบริษัท 
7. นายอ านวย         บ ารุงวงศ์ทอง กรรมการบริษัท 
8. นายธรรมรัตน์           โชควัฒนา กรรมการบริษัท 
9. นายอิคูโอะ  โอตาน ิ กรรมการบริษัท 

10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา กรรมการบริษัท 
11. รศ.นเรศร ์  เกษะประกร กรรมการอิสระ 
12. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
13. นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ 
14. นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการอิสระ 
15. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 

เลขานุการบริษัท                          :             นางอรอนงค์     แสงพุ่มพงษ์  

ทั้งน้ีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัตคิรบถ้วนในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด  โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ  60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด  อีก
ทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  ตลอดจนไม่มีการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  

นอกจากน้ีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
มีจ านวน  5  คน  คือ  นายโยชคิาตะ  ซุกาโมโต    นายยูโซะ  อิเดะ   นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา   นายอิคูโอะ โอตานิ     
และนายคิโยทากะ   ฮิโรชิมา 
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กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการทีมี่อ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ 
 1.   นายมนู   ลีลานุวัฒน์ 
 2.    นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ 
 3.  นายบุญดี    อ านวยสกุล 
 4.    นายอ านวย    บ ารุงวงศ์ทอง 
 5.    นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา 
 6.    นายอะกิฮิสะ    นากาโน 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
 กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท   ดังน้ี 
1.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงใน

สามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน  ดังน้ันกรรมการบริษัทแต่ละคนจะ
ด ารงต าแหน่งวาระคราวละ  3   ปี   

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือลาออก หรือ
ถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง หรือศาลมีค าสั่งให้ออก 

3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกลา่วจะอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การ
ลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ  

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ                  
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ 

และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ 



 
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                   หนา้    40 
 

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

3. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ  หรือบุคคลอ่ืนใด
ท าการแทนได้  

4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในส่วนที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    
1.  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ 

2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ส่งเสริมให้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด าเนิน
ธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 

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

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

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น  โดยก าหนด  วัน  เวลา  สถานที ่  และระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น    
ตลอดจนก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
เรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น   

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

10. จัดท า “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อความ 
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสาร
อื่นใดของบริษัทฯ 

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น 

13.  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร   หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจ านวน 6 ครั้ง  โดยมีการก าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  

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

ตรวจสอบ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2555 – เมษายน 2556  โดยกรรมการตรวจสอบทุกคน
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

  รายช่ือของคณะกรรมการตรวจสอบ    

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม  ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

2. นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต  กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
3. นางศรัณยา จินดาวณิค  กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    :     นางนวลจันทร์    ตวงเจริญทิพย์    

 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ทีมี่ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
(รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วน
บุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)) 

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ

บริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 



 
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                   หนา้    42 
 

3.     มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม หรือให้สง่เอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของ
องค์กร 

4.  มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้อง และเรื่องที่เก่ียวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1.    สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2.     สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control)     และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

4.   สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5.      พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี   โดยไมมี่ฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

7.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   
(ก)     รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)     การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

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

 9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 11.   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบรษิัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน โดยได้ก าหนดวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบ
การเงินทุกไตรมาส 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ซึ่ง

กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง  1  ปี  ตั้งแตเ่มษายน 2555 –  เมษายน 2556 
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 รายช่ือของคณะกรรมการสรรหา  

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

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

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม ตลอดจนใหส้่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา    
1. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท  

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เพื่อให้ได้
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบ
ก าหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. จัดท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

8.1.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท จ านวน 2 คน 

ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง  1  
ปี  ตั้งแตเ่มษายน 2555 –  เมษายน 2556 
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รายช่ือของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    

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

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

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม ตลอดจนใหส้่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 1.     พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถท าความเห็นหรือ

เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทน
มีความเหมาะสม  

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

 3.  พิจารณาจัดสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

 4.     พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (ที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบัติงาน  

 5.     ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2555 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการก าหนดไว้เป็น
ทางการล่วงหน้าตลอดปี 
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8.1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  มีกรรมการจ านวน 3 คน  ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแตเ่มษายน 2555 –  เมษายน 2556 

รายช่ือของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
 1.    นายกฤช ฟอลเล็ต    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2.    รศ.นเรศร ์  เกษะประกร    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.    นายมนัส องค์สรณะคม        กรรมการบริหารความเสี่ยง 

       เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     :     นางนวลจันทร์    ตวงเจริญทิพย์    

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1.   จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง  

2.  บ่งชี้และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

3.     จัดท าแผนความเสี่ยง และเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริษัท 

4.  จัดการและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.    ให้การสนับสนุนและแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยในปี 2555  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจ านวน 12  ครั้ง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท ส าหรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

8.1.7 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)    
 คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวน 12 คน ทีไ่ด้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  โดยกรรมการบริหาร
ทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2555 –  เมษายน 2556 

ในปี 2555  คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ านวน 12 ครั้ง โดยได้ก าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 
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 รายช่ือของคณะกรรมการบริหาร    

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

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

            เลขานุการคณะกรรมการบริหาร                :      นางอรอนงค์   แสงพุ่มพงษ์ 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ

แก่พนักงานระดับต่างๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษัทฯ 

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

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

5. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่ก าหนดในแต่ละ
ประเภทธุรกรรม 

6. พิจารณาอนุมัติระเบียบการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับเรื่องต่างๆ  ข้างต้น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
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3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้น
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

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

6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป  

7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร   และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

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

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

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

5. มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  

6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม 
และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7. การใช้อ านาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้   หากกรรมการผู้จัดการ
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ 

8. ในการใช้อ านาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ านาจหน้าที่ตามก าหนดน้ี 
ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 



 
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                   หนา้    49 
 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท   และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

8.1.8      ผู้บริหาร 
 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเปน็ผู้บริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มีจ านวน 8 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้ 

 รายช่ือของผู้บริหาร    

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอะกิฮิสะ             นากาโน กรรมการรองผู้จัดการ 
2. นายมนัส              องค์สรณะคม กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
3. นายสุวิทย์             วงศ์เจริญวุฒภร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 
4. นางนงลักษณ์            เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 
5. นางสาวณัฐชรินธร   พงศ์สุภาจนิตภา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
6. นางศิริวรรณ             วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
7. นางสาวการุณี           สุหร่าย กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
8. นางอรอนงค์             แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

8.1.9 ผู้มีอ านาจควบคุม   
บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือด าเนินงานของบริษัทฯ

อย่างมีนัยส าคัญ 

8.1.10 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ  
ในปี 2555 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ   โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชุมของ

กรรมการแต่ละคน  ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                                                 หน่วย : ครั้ง 

 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 
รวม 6 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ปี 

  1. นายบุณยสิทธิ์    โชควัฒนา - - - 2/2 - - 1/1 
  2. นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต* 1/6 - - - - - 0/1 
 3. นายมนู              ลีลานุวัฒน์ 6/6 - 2/2 2/2 - 12/12 1/1 
  4. นายทาดาชิ ยามาโมโต้* 1/4 

(ม.ค.-พ.ค.) 
- - - - - 0/1 

 
  5. นายยูโซะ  อิเดะ* 1/6 - - - - - 0/1 
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                                                                                                                                                                                                                หน่วย : ครั้ง 

 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 
รวม 6 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ปี 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ปี 

6. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ 6/6 - 2/2 2/2 - 12/12 1/1 
  7. นายบุญดี           อ านวยสกุล* 6/6 - - - - 11/12 1/1 
  8. นายอะกิฮิสะ นากาโน* 6/6 - - - - 11/12 1/1 
  9. นายอ านวย        บ ารุงวงศ์ทอง 6/6 - 2/2 - - 12/12 1/1 
10. นายธรรมรัตน์                โชควัฒนา 6/6 - - - - - 1/1 
11. นายอิคูโอะ  โอตานิ* 1/6 - - - - - 0/1 
12. นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา* 0/2 

  (ตั้งแต่ พ.ค.) 
- - - - - - 

13. นางอรดี             รุ่งเรืองโรจน์ 2/2 
  (ม.ค.-เม.ย.) 

4/4 
   (ม.ค.-เม.ย.) 

- - - - 1/1 
   

14. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช 2/2 
(ม.ค.-เม.ย.) 

- - - 3/3 
(ม.ค.-มี.ค.) 

- 1/1 
  

15. รศ.นเรศร์ เกษะประกร 6/6 4/4 
(ม.ค.-เม.ย.) 

- - 9/9 
(ตั้งแต่ เม.ย.) 

- 1/1 

16. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม 6/6 8/8 
(ตั้งแต่ พ.ค.) 

- - 3/3 
(ม.ค.-มี.ค.) 

- 1/1 

17. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 6/6 12/12 - - - - 1/1 
18. นางศรัณยา จินดาวณิค 4/4 

  (ตั้งแต่ เม.ย.) 
8/8 

(ตั้งแต่ พ.ค.) 
- - - - - 

19. นายกฤช ฟอลเล็ต 4/4 
(ตั้งแต่ เม.ย.) 

- - - 9/9 
(ตั้งแต่ เม.ย.) 

- - 

20. นายมนัส              องค์สรณะคม - - - - 12/12 12/12 1/1 
 21. นายสุวิทย์    วงศ์เจริญวุฒภร - - - - - 12/12 1/1 
 22. นางนงลักษณ์             เตชะบุญเอนก - - - - - 12/12 1/1 
 23. นางสาวณัฐชรินธร    พงศ์สุภาจินตภา** - - - - - 11/12 1/1 
 24. นางศิริวรรณ              วิลาสศักดานนท์** - - - - - 11/12 1/1 
 25. นางสาวการุณี            สุหร่าย** - - - - - 11/12 1/1 
 26. นางอรอนงค์              แสงพุ่มพงษ์ - - - - - 12/12 1/1 

หมายเหตุ  :  *      ลาประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ 
    **    ลากิจ 
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8.1.11 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์หลักเกี่ยวกับธุรกิจของกรรมการและผู้บริหาร 
 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด 
(มหาชน) 

8.1.12 การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหุ้นบริษัทฯ   ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2555   ดังน้ี 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น  

ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 31 ธ.ค. 54 เพิ่ม (ลด)  
 1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต - - - 
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์    800,970  800,970 - 
 3. นายยูโซะ  อิเดะ - - - 
 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์    772,840  772,840 - 
 5. นายบุญดี อ านวยสกุล      30,230  30,050 180 
 6. นายอะกิฮิสะ นากาโน - - - 
 7. นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง    523,860    523,860 - 
 8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา      77,000  77,000 - 
  9. นายอิคูโอะ โอตาน ิ - - - 
10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา - - - 
11. รศ.นเรศร ์ เกษะประกร - - - 
12. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม - - - 
13. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต - - - 
14. นางศรัณยา จินดาวณิค - - - 
15. นายกฤช ฟอลเล็ต - - - 
16. นายมนัส องค์สรณะคม 166,150 166,150 - 
17. นายสุวิทย ์ วงศ์เจริญวุฒภร      57,400  57,400 - 
18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก - - - 
19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา      53,290  53,290 - 
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ 148,970 148,970 - 
21. นางสาวการุณี สุหร่าย 5,000 5,000 - 
22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ - - - 

รวม 2,635,710 2,635,530 180 

       หมายเหตุ : รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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8.1.13 ประวัติการกระท าผิดของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ  ไม่มีประวัติการกระท าผิดต่อกฎหมาย 
 

8.2   การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

8.2.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

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

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

 ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา
จากคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ ได้ก าหนดไว ้ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น 

8.2.2 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 

 การเสนอรายช่ือกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข่าวนักลงทุนสัมพ  นธ์” 

 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ   
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 20  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์
และวธีิการ ดังต่อไปน้ี 

 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง   

 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้     แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
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 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้ง
น้ัน  ใหป้ระธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

8.2.3 จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ท่ีมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
  ฝ่ายไทย     5    คน 
  ฝ่ายญี่ปุ่น    5    คน 
  กรรมการอิสระ     5    คน 

8.2.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 
  บริษัทฯ สรรหาบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได ้
โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการท างานดี จะ
ได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต าแหน่งงานว่างลง  
 
8.3   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร 

8.3.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่พิจารณาก าหนด
วงเงินและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจ าปี แล้วน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าว 

 ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

8.3.2 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการ
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   

ในปี 2555  กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 15 คน ได้รับค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 14,560,000  บาท 
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รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท  ค่าตอบแทนประกอบด้วย เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ าปี ซึ่งในปี 2555 
บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับครั้งละ 
10,000 บาท  และกรรมการบริษัทได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน   ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสรรค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัท ดังน้ี คือ 

 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 572,000   บาท 
 - ค่าตอบแทนประจ าปี  13,000,000  บาท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุม ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 688,000 บาท  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าเบี้ยประชุม  ดังน้ี 

     ค่าเบีย้ประชุม กรรมการตรวจสอบ 

ประธาน กรรมการ 
1.  พิจารณางบการเงินร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี 

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

2.  ประชุมกับส านักงานตรวจสอบภายใน และ
ให้ความเห็นด้านการควบคุมภายในและอื่นๆ  

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

 คณะกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการสรรหา บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 
โดยประธานกรรมการสรรหาได้รับครั้งละ 10,000 บาท  และกรรมการสรรหาได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน  ซึ่ง
ในปี 2555  บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการสรรหาทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน  52,000  บาท 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทฯ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับครั้งละ 10,000 บาท  และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน  ซึ่งในปี 2555  บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน  32,000  บาท 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ 
จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับครั้งละ 10,000 บาท  และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับครั้งละ 8,000 บาทต่อคน  ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน  216,000  บาท 

(ข)   ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจาก
ผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จ านวนทั้งสิ้น 12 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน โดยในปี 2555 ได้รับค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงิน  49,261,274  บาท 
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8.3.3 ค่าตอบแทนอื่น  
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่ง

ได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ 

(ก)  กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่
ทุกราย มีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 
202,956   บาท 

 (ข) จ านวนหุ้นสามัญท้ังหมดของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในปีที่ผ่านมา    
 

ปี 
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น % 
2555 2,635,710 2.1965 
2554 2,635,530 2.1963 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)      180 0.0002 

    หมายเหตุ  :   ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและ 
                                                                ผู้บริหารรายบุคคลได้ที่หวัข้อ 8.1.12 การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 

8.4   การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งม่ันที่จะยกระดับ

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

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

       คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ     จึง
ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น     และด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ  โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท 
รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน  ดังน้ี 

 1.1   สิทธิขั้นพื้นฐาน  ได้แก่   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรในรูปของ
เงินปันผลตามสัดส่วนจ านวนหุ้น  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ าเสมอ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและ
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ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบ
ฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน   

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ   
   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ช่องทางทีจ่ะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการด าเนินงาน ข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น    

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน  4  เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี

บัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือ
เก่ียวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับท่ีต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป   โดยวัน  เวลา  และสถานท่ีประชุมไม่
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้า
ร่วมประชุม   โดยในปี 2555 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น มีรายละเอียดดังน้ี 

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
   (1)   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555  โดยบริษัทฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีในช่วง
เวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด 

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมถึง
คณะกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

  (2)   แจ้งมติก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง  48 วัน  คือ ในวันที่ 6 มีนาคม 
2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 

  (3)   เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลท่ีบริษัทฯ ส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว  และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น  

  (4)   จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายก าหนดไว้   

  (5)   ประกาศค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3  วันและเป็นเวลาก่อน
วันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 10 - 12 เมษายน 2555 
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  (6)   เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียด
วาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ  พร้อมกับเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ  รายงานประจ าปี  ประวัติของ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
และกรรมการที่ลาออก นิยามกรรมการอิสระ  ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 
แผนที่สถานทีจ่ัดการประชุม  แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ซึ่งเปน็แบบท่ีผู้ถือหุ้นก าหนด
ทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได้ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 
            (1)  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการจัดประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา  
11.00 นาฬิกา  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 

     (2)  เปิดใหผู้้ถอืหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่
น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอส าหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับ
ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง  

    (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส าคัญหรือเจ็บป่วย   

                   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555  มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธาน
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากน้ี กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
สูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามในเรื่องที่เก่ียวข้องได้   และบริษัทฯ ได้จัดใหมี้ Inspector โดยเชิญตัวแทนจากส านักงานสอบบัญชี
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ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่
ละวาระ  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ 

    (4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบาย
วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯ   ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ท่ียังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ  โดยนับเป็นองค์ประชุม  

      (5) ในการประชุม ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมเรียงตามล าดับวาระที่ก าหนดในหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะได้อย่างเต็มทีใ่นทุกวาระ  

   ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555  มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุม จ านวน 1 ราย  โดยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น 

    (6) น าระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผล
การลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน 
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 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 (1)   เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท า
การถัดไป 
 (2) จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่
ส าคัญและค าชี้แจงไว้โดยสรุป และได้น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น   และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป        

            (3)   จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    ซึ่งให้บริการเผยแพร่
แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ 

            จากการให้ความส าคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ในปี 2555 บริษัทฯ 
ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริม      
ผู้ลงทุนไทย 

 
หมวดท่ี 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังน้ี 

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
                          (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555    โดยบริษัทฯ ได้จัดท า
หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 (2)  การก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม   เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมี
สิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง และไม่มีหุ้นใดท่ีมีสิทธิพิเศษที่จะจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น 

(3)  ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ได้น าขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้  โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียด
เอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง
เป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้  
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       ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ถือหุ้นจ านวน 12,700 หุ้น ได้มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย  โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้
ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้ง
กรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ 
Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.2 การป้องกันการใชข้้อมูลภายใน    
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  โดยก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและก าหนด

ไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท   ผู้บริหาร และพนักงานไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าทีไ่ปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  และห้ามกระท าการอันเป็นการ
สนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให้ท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ    ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท  
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด าเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท างาน และ
ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ     

นอกจากน้ีในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดในเรื่องดังกล่าว 
พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย  ซึ่งในปีท่ีผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  

 2.3    การก าหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ  มีการก าหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณ ห้ามมิให้  
กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วง  1  เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  ซึ่งบริษัทฯ ไดมี้การออกจดหมายเวียน
แจ้งใหผู้้ที่เก่ียวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว 

   ในปี 2555  กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย 

 โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก
และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้
บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสเป็นวาระประจ า
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

    2.4    การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
  บริษัทฯ ด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล  ยึดถือ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยก าหนดเป็นนโยบาย
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หน่ึงในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการท ารายการที ่  
เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ในการท ารายการดงักล่าวที่เข้าข่ายต้องขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  จากน้ัน
บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน นโยบายในการก าหนดราคา มูลค่า
ของรายการ และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เป็นประจ าทุก
ปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงาน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 2.5    การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์ 
บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  โดยในการท ารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

หมวดท่ี 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย  

 3.1 ผู้ถือหุ้น 
           บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ  อกีทั้งยังมีกลไกที่ท าให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อม่ันว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง มีการควบคุม
การท ารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ  

            ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ในอัตรา 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  60.59  ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ    นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับ
ผู้ถือหุ้นตดิต่อกันเป็นปีท่ี 39  ทั้งน้ีผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ในวาระส าคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากน้ี
ยังได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันในเง่ือนไข
ที่เสมือนท ากับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีก
ด้วย  
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 3.2 พนักงาน 
         คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่

ส าคัญท่ีจะน าพาองค์กรมุ่งไปสู่ความส าเร็จ จึงก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งม่ันส่งเสริมการอบรม การพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
พัฒนา  ควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม 
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน   (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน)  

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน   
โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พร้อมจัดต้ัง
คณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท างานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านน้ีโดยเฉพาะ   รวมทั้งติดตามผล
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน   โดยในปี 2555  ได้
จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับสารเคมี
อันตราย”  หลักสูตร “การดบัเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจ าทุกเดือน  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯได้เตรียมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร  การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี เพื่อให้พนักงานมี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย  รวมทั้งมีการจัดงานนิทรรศการด้านความปลอดภัย ในวัน “Productivity 
Day”    นอกจากน้ีได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์   ระบบอินทราเน็ตและเสียงตามสายของบริษัทฯ   เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และ
เทศกาลวันสงกรานต์   รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก  รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์   และโรคที่เกิดจาก
อุบัติการณ์ซ้ า ฯลฯ 

              นอกจากน้ีบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น  เช่น  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ห้องพยาบาล  ห้องสมุด  การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่ารกัษาพยาบาล สวัสดิการ
ซื้อสินค้าราคาพิเศษ  เครื่องแบบพนักงาน  โครงการเงินกู้ยืมเพื่อท่ีอยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน  ฯลฯ อีกทั้งยัง
ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมี
การส่งเสริมจัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี  การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ  ตลอดจนเปิด
โอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท างานผ่านทางระบบ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ  

 3.3 ลูกค้า 
           คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ 

ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยค าร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับ
การเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินคา้
และบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
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บริการอย่างต่อเน่ือง ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า "สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล"  (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 3.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ)  รวมทั้งรักษาความลับทางการ
ค้าของลูกค้า  โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

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

  ส าหรับปี 2555 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส าคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้
น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ  มิให้ข้อบกพร่องน้ันเกิดขึ้นอีก 

 3.4 คู่แข่งทางการค้า  
          คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด  จึงได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็น
ธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า  

 3.5 คู่ค้า 
         บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เง่ือนไขทางการค้า  และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  มีการสร้าง

สัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ ตลอดจนรักษาค าม่ันที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 3.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ) 

 ในปี  2555  บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 

 3.6 เจ้าหนี ้
            บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้ีการค้าสามารถวาง

บิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน   

            ในปี  2555  บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ีการค้าตรงตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า  
โดยไม่มีการผิดนัดช าระแต่อย่างใด  และปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหน้ีเงินกู้ใดๆ  ส่วนในอดีต บริษัทฯ ได้จ่ายช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามก าหนดเวลากับเจ้าหน้ีมาโดยตลอด 

 3.7 ชุมชนและสังคม 
          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงก าหนดนโยบายให้มี

การปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการ
สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกลา่ว
อยู่ในเอกสารแนบ 3.4  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม) 

 ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อติดตาม
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ดูแลงานด้านน้ีโดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR - DIW) ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 3.8 ส่ิงแวดล้อม 
          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหน่ึงในการด าเนิน
ธุรกิจ และได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ันบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจต้ังแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัย
จากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 
การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐาน "Green Label" หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การได้รับรอง
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน "CoolMode" ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน "I love cotton" จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  และการได้รับรองผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สตรีรุ่น WB 9832 ขนาด B75 สีเน้ือ ว่าเป็น “ชุดชั้นในลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วย
ฉลากสิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

 ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จาก
บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการรบัรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวใหค้รอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของชุดชั้นใน Wacoal  รวมทั้ง
ได้ขยายผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี “CoolMode”  เช่น  ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับ
สัดส่วน (Cool Shape)  นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 

14001 : 2004  จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด รวมถึงการได้รับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ 
“ชุดชั้นในส าหรับผู้สูงวัยและเพื่อสิ่งแวดล้อม”  (Wacoal Gold & Green) ของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล STI 
Thailand Awards 2012 (นวัตกรรมเขียว - Green Innovation) จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 
3.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม) 

 3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ จึงก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งม่ันและมี
ส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คอื “ลดการใช้พลังงาน
ไม่ต่ ากว่า 10% ต่อหน่วยผลผลิต”  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รณรงค์การสร้างจิตส านึกประหยัด
พลังงานอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้ง



 
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                   หนา้    65 
 

การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ดังเห็นได้จากในปี  2555 บริษัทฯ สามารถลดการใช้
พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 360,000 kWh/ปี   
  นอกจากน้ีในปี 2555 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค และระดับประเทศด้าน
พลังงาน อันได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน  ASEAN Energy Awards 2012  และ
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  Thailand Energy Awards 2012  ในฐานะที่มีการบริหารงานด้าน
พลังงานอย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาอย่างต่อเน่ือง 

 3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ 
จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตาม
สาย ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานได้รับความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2555 บริษัทฯ 
ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อท่ีส าคัญ เช่น 
 - กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
 - การจัดการของเสีย 
 - การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชน 
          คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการ “วาโก้เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนาชุมชน” 
กับชุมชนวัดบางโคล่นอก และชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับ
โรงเรียนในชุมชน โดยน าพนักงานจิตอาสาเข้าไปท าโครงการ “เล่านิทานหุ่นมือ” เพื่อส่งเสริมการสร้างจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยรอบบริษัทฯ การจัดกิจกรรม “งานวันเด็ก
แห่งชาต”ิ ร่วมกับส านักงานเขตบางคอแหลม และกิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” ให้แก่โรงเรียนและชุมชน
โดยรอบบริษัทฯ  การจัดโครงการ “ส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักการอ่าน” โดยการมอบชั้นวางและหนังสือให้กับ
ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร  การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล เพื่อใช้ประโยชน์
ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ  

 3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน โดยบริษัทฯ จะไม่ด าเนินการ
ใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ ากว่า  18  ป ี
เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริต
ต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมี
ประวัตหิรือคดีขึ้นศาลเก่ียวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม  
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 3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
          บริษัทฯ ยึดม่ันนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
ด้วยการลอกเลียนแบบหรือน าทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต  แต่บริษัทฯ มุ่ง
คิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเน่ือง   จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถน าไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็น
การคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาน้ีได้  ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
STI Thailand Award 2011 จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้าน
สินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation 
Challenge” เป็นประจ าทุกปี และได้น าส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม
เครือสหพัฒน์อย่างต่อเน่ืองและได้รับรางวัลเป็นประจ าทุกปี  

 ในปี 2555  บริษัทฯ ไม่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ และหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด 

 3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 
          คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ โดยไม่เรียก  รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า  นอกจากน้ียังได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานห้ามรับ
เงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลภายนอกอันเก่ียวเน่ืองกับการ
ท างานให้แก่บริษัทฯ และได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้ส าหรับผู้ที่ละเมิด ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด 

 3.15     ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
          บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่

อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายในที่บกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยสามารถติดต่อส่ือสารผ่านแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 331 และผ่านทางอีเมล์ : invest@wacoal.co.th  หรือส านักงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2289-3100-9 ต่อ 207  หรือ 422  และผ่านทางอีเมล์ 
: audit@wacoal.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ   

            ในปี 2555  บรษิัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด 
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  หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่
ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (http://www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  

 ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากน้ียังมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญใน
เรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ดังน้ี  

4.1 การก ากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
พนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ   

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม      บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 3.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  

4.3 โครงสร้างการถือหุ้น    มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น  10  อันดับแรก ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อประชุมสามัญประจ าปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง   มีความน่าเชื่อถือ    เพื่อให้นักลงทุนใช้
ประกอบการตัดสินใจ  จึงได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดท ารายงานทางการ
เงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน
ประจ าป ี  นอกจากน้ีในปี  2555  งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และ
น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

4.5 การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย   จ านวนครั้งของการประชุม  จ านวนครั้งท่ีกรรมการบริษัทแต่
ละคนเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการ  

4.6 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยข้อมูลตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.1.12  
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ 8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

4.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร  รวมทั้งรูปแบบ    ลกัษณะ และจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อย    ตามรายละเอียดในหัวข้อ  8.3   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
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4.8 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลท่ี
มีความเก่ียวข้อง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งต้ัง หรือวันที่มีการเปล่ียนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัท
จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 
วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว  โดยในปี  2555  กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในวาระส าคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4.9 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน        บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้อง  โดยสามารถดู
รายละเอียดข้อมูลท่ีทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เก่ียวกับบริษัท” และ “นักลงทุน
สัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ทั้งน้ีผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถติดต่อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่   

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

 ในปี 2555  บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่สหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน 
“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 16 ณ  ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เม่ือวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้ร่วมเสวนาวิสัยทัศน์
และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดท าหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ 
และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน  นอกจากน้ีในปีท่ี
ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) และได้รับทราบข้อมูลการบริหารงาน
จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
และผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท ์และจดหมาย 
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       หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการชี้แนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ การติดตาม
ดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

 5.1   โครงสร้างคณะกรรมการ 

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

  โดยมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท  

                     (2)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ดังน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่    

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งน้ีให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ  ด้วย 

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

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่   หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

ทั้งน้ีหากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้มีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ 

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

  (3)   กระบวนการสรรหากรรมการ 
      คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดแูลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามรายละเอียดหัวข้อ 8.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

  (4)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ 
          คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก โดยในปัจจุบัน
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ 

  (5)   จ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่ง 
    บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืนไว้ในเอกสาร
แนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้
ก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่ง เน่ืองจากเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของ
กรรมการแต่ละคนน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนน้ันมีความสามารถและ
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

          ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 1  คน ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 
5 บริษัท แต่บริษัทฯ ม่ันใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เน่ืองจากกรรมการท่านดังกล่าวได้อุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด 
    นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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  (6) การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
    ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอ านาจ
การด าเนินงาน  โดยบริษัทฯ ได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน 

    อย่างไรก็ดปีระธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร  

  (7)  เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อ านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 
(รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานของเลขานุการบริษัทอยู่ในเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วน
บุคคล : กรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)) โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

   เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญ  

2.  ประสานงานระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 
 -   ทะเบียนกรรมการ 

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

 5.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม ดูแล
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร   

  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ 
กรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ  และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีประธาน 1 คน 
คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 8.1 
โครงสร้างการจัดการ)  

 5.3   บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

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

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความม่ังคั่งแก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  (2) การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้จัดท านโยบาย
ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (รายละเอียดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการฉบับ
เต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

  (3) การจัดท าจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดท าจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  อีกทั้งยังได้จัดท าจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของ
ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตส านึกที่ดี โดยมีการจัดท าคู่มือเผยแพร่



 
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                   หนา้    74 
 

ให้กับพนักงานพร้อมลงนามรับทราบและให้ถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่พึงปฏิบัติ (รายละเอียดจริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ) 

  (4) การจัดท านโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์  
    คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ส าหรับในปี  2555   บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 10. รายการระหว่างกัน 

  (5) การก ากับดูแลระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

  ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิด
ความม่ันใจว่าได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

   คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท าหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ 9. การควบคุมภายใน) 

   ด้านการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและ
ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และความผิดปกติที่มีนัยส าคัญ   

   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง และดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมจัดท ารายงานประเมินผล
ความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ 
อยู่ในหัวข้อ 2. ปัจจัยความเสี่ยง)  

  5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี โดยก าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสาร
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ประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

  กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจ
ส าคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ก าลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และ
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

  ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยูใ่นหัวข้อ 
8.1.10 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ) 

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2555 
ซึ่งได้จัดเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ในภาพรวม  ทั้งน้ีเพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อช่วยให้การท างานของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  นอกจากน้ีในปี 2555 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมด้วยเช่นกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการ ในการพิจารณาและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการเป็น
ประจ าทุกปี 

5.6   ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
อยูใ่นหัวข้อ 8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร) 

  5.7    การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

      การเข้ารับการอบรมของกรรมการ 
           คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ
งานที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง (รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่
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เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อยู่ในเอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล : กรรมการและผู้บริหารบริษัท 
ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)) 

 กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2555 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าอบรม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่ส าคัญ เช่น หลักสูตร “กรอบการบริหารความเสี่ยง”  หลักสูตร 
“การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม”  หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight 
2012” เป็นต้น 

      การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการน าพาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมน าเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจ
และนโยบายธุรกิจ ให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วย
สรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ นอกเหนือจาก
กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

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

8.5   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยก าหนดไว้ใน

จรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระท า
การเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 
หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ  ทั้งน้ีในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่
รับทราบข้อมูลภายในห้ามท าการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระท าผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด 

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

8.6   บุคลากร  

8.6.1 จ านวนพนักงานท้ังหมด จ าแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน   

ข้อมูล 2555 2554 2553 
จ านวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.  (คน) 5,258 5,029 4,783 
   - ฝ่ายผลิต  (คน) 3,141 3,148 3,055 
   - ฝ่ายส านักงานและสนับสนุนการผลิต  (คน) 2,117 1,881 1,728 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน   (ล้านบาท) 1,388 1,272 1,124 
ข้อพิพาทแรงงานที่ส าคัญ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ  
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ย่ิงเยี่ยม” บริษัทฯ มุ่งม่ันในการพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ รองรับกับการ
เติบโตทางธุรกิจและสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาที่หลากหลาย 
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตอาสา ท าประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคม 

การฝึกอบรมพัฒนา 
 บริษัทฯ ได้ออกแบบการฝึกอบรมให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร  ระดับจัดการ ระดับ
พนักงานปฏิบัติการ (รายเดือน และรายวัน) โดยแบ่งเป็น หลักสูตรพื้นฐาน   หลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนา
ภาวะผู้น า   หลักสูตรด้านการพัฒนาวิชาชีพ  หลักสูตรตอบสนองเป้าหมายธุรกิจ  หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะ
ชีวิต  หลักสูตรด้านมาตรฐาน กฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ  

                    หลักสูตร 
    กลุ่ม 

พ้ืนฐาน 
 

บริหารและ
พัฒนาภาวะผู้น า 

วิชาชีพ ตอบสนอง
เป้าหมายธุรกิจ 

ทักษะชีวิต มาตรฐาน กฏหมาย 
ข้อก าหนดต่างๆ 

ระดับบริหาร       
ระดับจัดการ       
ระดับพนักงาน
ปฏิบัติการ  (รายเดือน) 

      

ระดับพนักงาน
ปฏิบัติการ  (รายวัน) 
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 ปี 2555  บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมภายใน และส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก รวม 130 หลักสูตร โดย
มีหลักสูตรส าคัญ ดังน้ี 

 ระดับบริหาร  มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป   
-    หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอในความร่วมมือ 
      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
-    หลักสูตร “Marketability เจาะลึกความสามารถในการท าการตลาดในยุค 
      เศรษฐกิจแปรปรวน” 
-    หลักสูตร “แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ธุรกิจ” 

  

 ระดับจัดการ มุ่งพัฒนาความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้อง
กับนโยบายขององค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีมที่ดี 
-     หลักสูตร “Management  Development  Program” 
-     หลักสูตร “กรอบการบริหารความเสี่ยง” 
-     หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” 

  

 ระดับปฏิบัติการ  มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความต้องการของ
ลูกค้า โดยเน้นการฝึกอบรมภายใน  และ On  the Job Training  ตามต าแหน่งงาน 

กลุ่มออกแบบและแพทเทิร์น  
-    หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail, Merchandising and Trend” 
-   หลักสูตร “Color Design For Design Work” 
-    หลักสูตร “สิ่งทอกับการออกแบบแฟชั่น” 

กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดซื้อ 
-    หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight 2012” 
-   หลักสูตร “Analyzing Idea for Fashion Merchandising” 
-   หลักสูตร “การตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศทางการตลาดและความยั่งยืน” 
กลุ่มงานผลิต  
-    หลักสูตร “Kaizen Knowledge Sharing” 
-    หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานในการเย็บสินค้า” 
-   หลักสูตร  “เทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการเย็บ” 

กลุ่มส านักงาน  
-  หลักสูตร “Microsoft SQL Server 2008 R2” 
- หลักสูตร “Kaizen & Suggestion : ลดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพ สร้าง
 ก าไร” 
- หลักสูตร “การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่” 
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ทั้งนี้ มีจ านวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมปี 2555  จ าแนกตามกลุ่มงานดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ทุนการศึกษาพนักงาน 
 ปี 2555 บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ สาขาสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม การจัดการโลจิสติกส์  เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 3 ทุน และระดับประกาศนียบัตร  สาขา Fashion 
Creation and Fashion Professional สถาบันบุนกะแฟชั่น รวม 1 ทุน  ปัจจุบันมีพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา 
จ านวน 26 คน 

การศึกษาดูงาน 
    การศึกษาดูงานในประเทศ  ทั้งบริษัทในเครือสหพัฒน์ และบริษัทภายนอกที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน

ต่างๆ  รวมทั้งนิทรรศการด้านวิชาการ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ใช้ในการท างาน  
  การศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส  อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน 

เพื่อศึกษาตลาด แนวโน้มแฟชั่น ชมนิทรรศการด้านสิ่งทอและแฟชั่น ส ารวจสินค้าและวัตถุดิบ 

การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen & Suggestion  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ภายในองค์กร โดย ป ี2555 มีผลงาน Kaizen & Suggestion ที่สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
จ านวน 160 ผลงาน ซึ่งได้น ามาจัดแสดงในนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพื่อสร้างบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน นอกจากน้ียังได้พิจารณาสง่ผลงานเข้าร่วม Saha Group Innovation Award อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Community of sharing) 
 บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศ อบรมภายนอก เข้าร่วมชมนิทรรศการ หรือ มีผลงานด้าน
การพัฒนาปรับปรุงงาน มาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเผยแพร่และต่อยอดให้เกิดการน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ อีกทั้งยังได้จัดนิทรรศการ “Productivity Day” วันแห่งการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้พนักงานตระหนักถึง
ความส าคัญของกิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  5ส.   Kaizen & Suggession การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นปัจจัยพื้นฐานส่งเสริมให้เกิดการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พนักงานเป็นส่วนส าคัญของความส าเร็จและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ  ดังน้ันจึงมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตพนักงานในทุกด้านเพื่อให้ไทยวาโก้เป็นบ้านหลังที่สอง สร้างความสุขในการท างานให้พนักงาน
ตลอดไป 

ด้านสุขภาพ  (Happy Health) 
 จัดให้มีห้องพยาบาล  แพทย์ และพยาบาลประจ าบริษัทฯ 
 จัดตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับผู้บริหารและพนักงาน   
 จัดให้มีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม และมะเร็งปากมดลูกเป็นประจ าทุกปี  
 ส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยจัดให้มี  “โยคะ” หลังเลิกงาน และ กิจกรรม “Bye Bye Calorie” 

รณรงค์ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ออกก าลังกาย  

ด้านจิตใจ (Happy Heart) 
 จัดให้มีการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ปีละ 4 ครั้ง 
 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ท างาน ครบ 40 ปี  30 ปี  20 ปี  10 ปี และ

พนักงานที่ท าคุณงามความดีในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ เป็นประจ าทุกป ี
 จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

5  ธันวา  มหาราช  เป็นประจ าทุกปี  
 กิจกรรม “วาโก้จิตอาสาปันรักปันน้ าใจให้น้อง” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และโรงเรียนบ้าน

มาบเหลาชะโอน  จ.ระยอง 
 กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้บริหารเน่ืองในวันสงกรานต์  

ด้านความสุขสงบภายใน (Happy Soul)     
 กิจกรรม “ตักบาตร...เติมบุญ” โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันท าบุญตักบาตร เดือนละ 1 ครั้ง  
 กิจกรรมเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา เป็นต้น 
 จัดบรรยายธรรมะให้แก่พนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax)  
 จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์บันเทิง” เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงในช่วง

พักกลางวัน 
 ร่วมกับรายการ FAN TV  จาก  GMM Grammy   จัดกิจกรรม “Music Factory”  น าศิลปินนักร้อง

ลูกทุ่งที่ก าลังได้รับความนิยมมาสร้างความบันเทิงให้กับพนักงานในช่วงพักกลางวัน 
 กิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงในวันคริสต์มาสและปีใหม่ 
 กิจกรรม “เที่ยวละไม..ไปกับไทยวาโก้” พาพนักงานไปท่องเที่ยวในวันหยุด 
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ด้านครอบครัว (Happy Family) 
 ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรระหว่างการท างานล่วงเวลา และท างาน

ในวันเสาร์  
 จัดมุมนมแม่ในสถานประกอบเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “สัมผัสแห่งรัก จากแม่สู่ลูก” ส าหรับพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด  
 ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงานระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และ ประถมศึกษา  
 กิจกรรม “เพื่อแม่ ด้วยดวงใจ” ส่งเสริมให้บุตรพนักงานได้แสดงความรัก  ความกตัญญู เน่ืองในวัน

แม่ 
 กิจกรรม “แม่ลูกเที่ยวสุขใจ สดใส ร่าเริง” พาแม่ลูกเที่ยวผ่อนคลายในช่วงปิดเทอม 

ด้านความม่ันคงในชีวิต (Happy Money) 
 ส่งเสริมให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 จัดพิธี  “วันที่พากเพียร...วันเกษียณที่ภาคภูมิ”  ให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุ 
 กิจกรรมส่งเสริมการออม โดยจัดให้ธนาคารต่างๆ เข้ามารับฝากเงินเป็นประจ าทุกเดือน  
 อบรมให้ความรู้ หัวข้อ “การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต” ส าหรับพนักงานเพื่อให้สามารถบริหาร

จัดการรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสม  
 ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน จัดสวัสดิการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ 

สินเชื่ออื่นๆ โดยให้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่พนักงาน 
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9.  การควบคุมภายใน  
  
 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อ
มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการ
ป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555  เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  คณะกรรมการบริษัทซึ่ง
รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ท าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 โดยใช้
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

9.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม   
 บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย

ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน  ลูกค้า  คูค่้า  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการ
ทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่เป็นประจ า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ท าให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้จัดให้มี
ระเบยีบวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการท าธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทฯ  

 

9.2 การบรหิารความเสี่ยง  
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ มีการก าหนดแผนงานและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงอย่างต่อเน่ืองให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่เก่ียวข้องทราบ และ
ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ 
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9.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อ
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว    บริษัทฯ   ไดป้ฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง   

นอกจากน้ีในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ  ได้มี
การติดตามให้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ  
 

9.4 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล 
 บริษัทฯ ได้มีการน าเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการใช้นโยบายตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ท่ีปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด นอกจากน้ี
บริษัทฯ ได้วา่จ้างท่ีปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย
โครงสร้างระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
 

9.5 ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย กรณีมีความแตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการนี้
ส านักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงาน
ต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  และให้มีการตรวจติดตาม
ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 
 

 



 

 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                 หน้า    84 
 

10.  รายการระหว่างกัน 
 

10.1   การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 
 ปี 2555 ทีผ่่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 10.1.1  รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) 
และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น 

หน่วย : พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 

ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 

บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

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

351,080.08 
1,263,578.75 

42,775.06 
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง A 0.68 21.26 

 
 

- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 

90.95 
1,200.00 
8,583.02 

3. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล B 3.82 4.93 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

2,343,551.54 
1,986.00 

537.17 
257.82 

1,376.28 
1,007.79 

576.00 
 

    4. บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี B 17.80 1.15 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 

105,106.09 
12,956.54 

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

230,695.54 
229.54 

1,033.95 
2,640.00 
5,440.00 
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หน่วย : พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ลักษณะ
ความ 
สัมพันธ ์

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
 

B 14.67 0.21 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ขายสังหาริมทรัพย์ 
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

59,436.60 
48,619.16 

1,221.65 
17,798.86 

3,978.00 
322.20 
480.00 

1,390.08 
 

    7.   บจก. ภัทยาล าพูน B - - - ค่าจ้างท าของจ่าย 21,392.11 

8. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) B 18.72 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

1,692.45 
445.37 
241.80 
115.20 

9. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล  
          โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) 

B 18.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 

2,391.89 
7,886.98 

10. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ B 18.15 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 

403,947.30 
1,797.23 

11. บจก. มังกร.1 2 B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 107,975.31 
12. บจก. แชมป์เอช B 10.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
9,008.86 
1,002.73 

13. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 2,977.57 
14. บจก. ไหมทอง B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 2,113.71 
15. บจก. ไทยกุลแซ่ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าจ้างท าของรับ 
6,635.54 

13,563.37 
16. บมจ. เอส แอนด์ เจ  อินเตอร์เนช่ันแนล 

          เอนเตอร์ไพรส์ 
B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

6,309.44 
131.48 
589.80 

17. บจก. โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) B 8.33 - - ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

42.00 
3,628.80 

18. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคช่ัน (ไทยแลนด์) B 7.14 - - ค่าอบรมจ่าย 1,034.58 
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หน่วย : พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

19. บจก. ไทยแน็กซิส B 16.46 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 14,239.68 
20. บจก. เอส.ที.จี.ซี. B 13.00 - - ค่าที่ปรึกษาจ่าย 

- ค่าวิจัยและพัฒนาสินค้า 
   และวัตถุดิบจ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

4,700.00 
200.00 

 
33.60 
57.60 

21. บจก. ไทยทาเคดะเลซ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 63,025.54 

22. บจก. ไทย บุนกะ แฟช่ัน B 8.00 - - ค่าอบรมจ่าย 2,697.49 
23. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส B - - - คา่รักษาความปลอดภัยจ่าย 5,644.13 
24.   บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยและ      

   ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย 
3,569.27 

25. บจก. เอราวัณส่ิงทอ B 15.18 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 15,376.81 
26. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ B - - - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 28,477.27 

ลักษณะความสัมพันธ์      A   =    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ      B   =   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%    

นโยบายราคา   บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจ าหน่ายก าหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยาก
ง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย  ปริมาณการขาย  ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ  
ซึ่งเม่ือสามารถก าหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว  จึงก าหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ 
ขายให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกน้ีจะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนของแต่ละฝ่าย    

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน  เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับท่ีก าหนดให้กับบุคคลอ่ืนหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน  
 

รายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน 
-  ค่าบริหารคลังสินค้า   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนสินค้าที่จัดส่ง 

-  ค่าสาธารณูปโภค  ก าหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดย
ค านวณจากจ านวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง 

-  ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินน้ัน 
-  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากท าเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และ

 การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินน้ัน 
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รายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน 
-  ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวน Hardware, Software และ Man-day 

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

ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ 
ละกะ  

 -  ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย  ก าหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจ านวน
อุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้ 

 -  ค่าอบรม   ก าหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร 
 

10.1.2     รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
หน่วย :  พันบาท 

รายชื่อบริษัท 
ให้กู้ยืม ค  าประกัน 

คงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 55 

คงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 54 

เพิ่มขึ น ลดลง 
คงเหลือ 

 ณ 31 ธ.ค. 55 
อัตรา 
ดอกเบี ย 

1. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) 9,000.00 - (5,000.00) 4,000.00    4.00% - 
2. บจก. เอราวัณส่ิงทอ 90,000.00 - - 90,000.00    4.50% - 
3. บจก. อินเตอร์เนช่ันแนล  
                คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนช่ัน  

(ฮ่องกง) 

- - -    -    - 5,856.45 

รวม 99,000.00 - (5,000.00) 94,000.00  5,856.45 
 

การให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน  ณ วันที่  31  ธันวาคม 2555
มียอดคงค้างเป็นเงิน 94  ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)  ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยก าหนด และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555  

การค  าประกัน   บริษทัฯ และบริษัทย่อยได้ค้ าประกันกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดคงค้าง
รวมทั้งสิ้น 5.86 ล้านบาท ทั้งน้ีการค้ าประกันดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน   ข้อ  31)  
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10.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการท่ีท ากับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
 การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทาง
ธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ าเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง แต่ในการท ารายการ
ระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญาหรือท าความ      
ตกลงน้ันๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ส าหรับการก าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติ
ทางการค้า มิได้กระท าเพื่อจ าหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2551 มาตรา 89/12  โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
หลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

10.3   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการท่ีเกิดขึ น 
 ในกรณีที่เป็นการท ารายการระหว่างกันที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

10.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อ     

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

11.1   ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป  

11.1.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม 
บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  

หน่วย : บาท 
สินทรัพย์ 2555  %  2554  %  2553  %  

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 174,757,490 2.72 339,969,357 5.67 527,883,817 9.39 
 เงินลงทุนชั่วคราว 1,183,151,581 

 
18.44 1,224,424,674 20.43 836,656,972 14.89 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 636,542,118 9.92 567,976,667 9.48 531,693,492  9.46  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ       
         ที่เก่ียวข้องกัน 94,000,000 1.47 99,000,000   1.65  98,600,000   1.75  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 1,900,000 0.03 2,500,000 0.04 3,200,000 0.06 
 สินค้าคงเหลือ 994,695,891 15.51 917,422,309 15.31 733,104,031 13.05 
 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย   - - 5,325,998 0.10 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       
 ภาษีซื้อรอขอคืน 3,140,005 0.05 4,070,847 0.07 - - 
 วัสดุสิ้นเปลือง 19,025,051 0.30 18,318,443 0.31 19,203,418 0.34 
 รายได้ค้างรับ       
 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น   - - - - 
 อื่น ๆ 1,394,657 0.02 1,439,923   0.03  1,533,396   0.03  
         23,559,713 0.37 23,829,213 0.40 20,736,814 0.37 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     3,108,606,793 48.46     3,175,122,220 52.99     2,757,201,125 49.07 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ) 

 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  
                                                                     หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ (ต่อ) 2555  %  2554  %  2553  %  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
      เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 5,856,450 0.09  6,049,950   0.10   5,742,450   0.10  
      เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 11,000,000 0.17 - - - - 
 เงินลงทุนเผื่อขาย 1,735,998,418  27.06  1,420,961,875  23.71  1,441,452,245  25.65  
     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  701,702,368 10.94 526,747,289 8.79 617,908,289 11.00 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 80,310,767 1.25  84,366,398 1.41  89,226,290  1.59  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   738,469,829  11.51   742,014,964  12.39   668,817,301  11.90 
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 15,492,897 0.24 15,596,135 0.26 15,372,150 0.27 
      สิทธิการเช่า-สุทธิ 8,861,095 0.14 10,070,819 0.17 11,280,542 0.20 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  8,222,567   0.14  10,926,408   0.18   12,456,664   0.22  
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     3,305,914,391 51.54      2,816,733,838 47.01     2,862,255,931 50.93 
รวมสินทรัพย์      6,414,521,184 100.00       5,991,856,058   100.00     5,619,457,056  100.00  
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 ณ วันที่  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2555 % 2554 % 2553 % 

หน้ีสินหมุนเวียน       

 เจ้าหน้ีการค้า  567,514,440 8.85 546,014,335 9.11 460,985,578      8.20 
     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 39,019,976 0.61 56,767,194 0.95 53,674,866 0.96 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
 ส ารองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน 57,000,000 0.89 69,000,000 1.15 58,000,000 1.03 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 7,222,521 0.11 7,242,752 0.12 5,505,262 0.10 
             อื่น ๆ    4,304,664 0.07     6,421,946 0.11     4,792,764 0.08 
 68,527,185 1.06 82,664,698 1.38 68,298,026 1.22 
                      รวมหน้ีสินหมุนเวียน  675,061,601  10.52  685,446,227  11.44  582,958,470  10.37 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
       ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  445,618,713  6.95  403,548,076  6.73 - - 
                      รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน  445,618,713  6.95  403,548,076  6.73 - - 
  รวมหนี้สิน 1,120,680,314  17.48 1,088,994,303  18.17  582,958,470  10.37 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 ณ วันที่  31  ธันวาคม   
                                                                                                                                                                        หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 2555 % 2554 % 2553 % 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น        
 ทุนจดทะเบียน       
          หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น       
              มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท   120,000,000  1.87  120,000,000   2.00   120,000,000   2.14  

  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว       
     หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น        
         มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ช าระครบแล้ว  120,000,000  1.87  120,000,000   2.00   120,000,000   2.14  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  297,190,000  4.63  297,190,000   4.96   297,190,000   5.29  
ก าไรสะสม       
 จัดสรรแล้ว       
  ทุนส ารองตามกฎหมาย  12,000,000  0.19  12,000,000  0.20   12,000,000  0.22  
  ส ารองทั่วไป  288,244,740  4.49  267,448,303   4.47   247,401,939   4.40  
 ยังไม่ได้จัดสรร    3,602,653.271 56.16    3,477,572,053   58.04     3,727,339,309   66.33  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  953,520,210  15.18  728,464,940   12.16   632,339,996   11.25  
          รวมส่วนของบริษัทใหญ ่   5,293,608,221  82.52    4,902,675,296   81.83     5,036,271,244   89.63  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 232,649  0.00  186,459   0.00   227,342   0.00  
 รวมส่วนของเจ้าของ    5,293,840,870  82.52    4,902,861,755   81.83     5,036,498,586   89.63  

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     6,414,521,184  100.00    5,991,856,058   100.00     5,619,457,056   100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                หน้า    93 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
  หน่วย : บาท 

 2555  %  2554  %  2553  %  

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,094,687,908 100.00 3,688,817,879 100.00 3,305,813,327 100.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (3,110,288,660)  (75.96) (2,769,255,923)  (75.07) (2,555,863,749)  (77.31) 
ก าไรขั้นต้น 984,399,248 24.04 919,561,956 24.93 749,949,578 22.69 
เงินปันผลรับ  57,458,003 1.40 53,039,506 1.44 45,498,624 1.38 
รายได้อื่น  125,055,870 3.05 184,925,535 5.01 209,928,621 6.35 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,166,913,121 28.50 1,157,526,997 31.38 1,005,376,023 30.41 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (63,339,839) (1.55)  (63,792,044) (1.73)  (58,316,095) (1.76)  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (518,865,565)  (12.67)  (494,966,219)  (13.42)  (441,668,655) (13.36)  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (71,647,002)  (1.75)  (68,529,378)  (1.86)  (61,823,370)  (1.87)  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ 17,469,487  0.43 13,109,000  0.36 5,430,000  0.16 
ค่าใช้จ่ายอื่น (20,474,396) (0.50)  (13,389,615) (0.36)  - - 
รวมค่าใช้จ่าย (656,857,315)  (16.04)  (627,568,256)  (17.01)  (556,378,120)  (16.83)  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 510,055,806  12.46  529,958,741   14.37   448,998,703   13.58  
ต้นทุนทางเงิน  (407)   (0.00)   (111)   (0.00)   (73)   (0.00)  
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  510,055,336   12.46   529,998,630   14.37   448,998,630   13.58  
ภาษีเงินได้  (92,883,104)  (2.27) (135,968,340)  (3.69) (92,501,304)  (2.80) 
ก าไรส าหรับปี  417,172,232 10.19   393,990,290 10.68   356,497,326 10.78  
 
การแบ่งก าไร 

      

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 417,078,388 10.19 393,938,288 10.68 356,458,204 10.78 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ  
       ควบคุม 

 
 93,844 

 
0.00 

 
 52,002 

 
0.00 

 
 39,122 

 
0.00 

  417,172,232  10.68   393,990,290  10.68   356,497,326  10.78  

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
    ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 

 
3.48 

  
3.28 

  
2.97 

 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)  120,000,000    120,000,000    120,000,000   
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บริษทั ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
                                                                                                                                                                        หน่วย : บาท 

 2555  %  2554  %  2553  %  

    ก าไรสุทธิส าหรับป ี 417,172,232 
 
   10.19  
 

393,990,290 10.68 356,497,326 10.78 

    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  
       ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 
          มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 

245,055,026 
 
    5.98     

 
96,125,444 2.61 82,720,292 2.50 

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก     
     คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ   
     ผลประโยชน์พนักงาน 

 

(19,203,185) 
 

(0.47)  - 
 

 - 
 

 

       

    ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 643,024,073 15.70  490,115,734  13.29   439,217,618  13.28  

    การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
          ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 642,932,925  15.70 490,063,232  13.29 439,178,313 13.29 
          ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
 ควบคุม 

91,148  0.00  52,502  0.00  39,305 0.00 

 643,024,073  15.70   490,115,734  13.29   439,217,618  13.29  
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            บริษทั  ไทยวาโก้  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

 2555 % 2554 % 2553 % 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  510,055,336 215.45 529,958,630 305.68 448,998,630 168.67 
รายการปรับปรุง        
 ค่าเส่ือมราคา 72,072,145 30.44 69,812,076 40.27 73,220,175 27.51 
   ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
         และสิทธิการเช่า 

 

4,744,677 
 

2.00 
 

4,993,386 
 

2.88 
 

5,496,569 
 

2.06 
     ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคาร       
 และอุปกรณ์ - - 531 0.00 138,707 0.05 
      ก าไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2,841,482) (1.20) (6,622,223) (3.82) (103,452,559) (38.86) 
      ก าไรจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - - (71,637,385) (41.32) - - 
     (ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก 
         อัตราแลกเปลี่ยน  

1,460,586 0.62 78,507 0.05 684,330 0.26 

      เงินปันผลรับจากเงินลงทุน  (57,458,003) (24.27)  (53,039,506) (30.59)  (45,498,624) (17.09) 
      ค่าตอบแทนจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ 
          ก่อนครบก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1,000,000) 

 
(0.38) 

     ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 
          ระยะยาว (โอนกลับ) 

(17,469,487) (7.38) (13,109,000) (7.56) (5,430,000) (2.04) 

 ผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน(โอนกลับ) (12,000,000) 5.07 11,000,000 6.34 13,000,000 4.88 
     ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  50,508,105 21.33 60,714,739 35.02 59,643,457 22.41 
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  20,474,396 8.65 13,389,615 7.72 (6,351,381) (2.39) 
      ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 47,670,899 20.14 47,307,844 27.29 - - 
      ดอกเบี้ยรับ (71,538,487) (30.22) (65,455,125) (37.75) (46,169,158) (17.34) 
     ดอกเบี้ยจ่าย 470 0.00 111 0.00 73 0.00 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง        
    ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน  545,679,155 230.49 527,392,200 304.20 393,280,219 147.74 
 สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่ม) ลด        
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   (66,654,970) (28.15) (33,244,895) (19.18) (71,093,005) (25.27) 
    สินค้าคงเหลือ  (127,781,687)   (53.97) (245,033,017)   (141.3) (31,862,339) (11.97) 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

                                                               ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 
                                                           หน่วย : บาท 

 2555 % 2554 % 2553 % 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)       

      ภาษีซ้ือรอขอคืน 930,842 0.39 (4,070,847) (2.35) - - 
      วัสดุสิ้นเปลือง (706,608)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (0.30) 884,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.51 516,191 0.19 
      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 45,266 0.02 2,124,060 1.23 (415,452) (0.16) 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่ม (ลด)        
  เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น 22,803,716 9.63 86,314,781 49.79 52,262,144 18.51 
      ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (20,231) (0.01) 1,737,490 1.00 (281,305) (0.11) 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (2,117,282) (0.89) (368,637) (0.21) (2,686,321) (1.01) 
  เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (24,803,447) (10.48) (27,461,217) (15.84) - - 
      เงินสดรับจากการด าเนินงาน  347,374,754 146.73 308,274,893 177.82 340,567,099 127.94 
  จ่ายดอกเบี้ย (470) (0.00) (111) (0.00) (73) (0.00) 
  จ่ายภาษีเงินได้  (110,630,322) (46.73) (134,906,598) (77.82) (74,373,635) (27.94) 
      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  236,743,962 100.00 173,368,184 100.00 266,193,391 100.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 252,905,129 (170.14) (98,873,721) 81.82 414,558,265 198.75 
      เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง - - - - 85,000,000 40.75 
 เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะส้ันแก่        
         กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,000,000   (3.36) 99,600,000   (82.42) 61,400,000      29.44 
 เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการ       
         ที่เกี่ยวข้องกัน  - - (100,000,000) 82.75 (20,000,000) (9.59) 
 เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการอื่น 600,000 (0.40) 950,000 (0.79) 1,400,000 0.67 
     เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการอื่น - - (250,000) 0.21 - - 
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
          เผื่อขาย 

            
57,069,936 

 
(38.39) 

            
189,762,343 

 
(157.03) 

            
135,881,390      65.15 

      เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
          เผื่อขาย 

 

(266,985,244) 
 

179.61 
 

(187,470,307) 
 

155.13 
 

(582,698,896) 
 

(279.37) 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดเพียงวันที่  31  ธันวาคม  
                หน่วย : บาท 

 2555 % 2554 % 2553 % 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)                 
      เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในตราสารหนี้       
            ที่จะถือจนครบก าหนด (260,000,000) 174.91 (70,000,000) 57.93 (20,000,000) (9.59) 
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป  926,827 (0.62) 1,013,000 (0.84) 20,000 0.01 
      เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนทั่วไป (1,585,080) 1.07 (12,705,000) 10.51 (10,379,300) (4.98) 
      เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป - - - - 2,250,000 1.08 
 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ - - 76,963,383  (63.69) - - 
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,350,604  (3.60)  10,659,292  (8.82)  107,834,955 51.70 
     เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (68,134,612) 45.84 (143,473,471) 118.72 (52,238,481) (25.04) 

     เงินสดรับจากเงินปันผล 57,458,003   (38.65) 53,039,506   (43.89) 45,498,624      21.81 

     ดอกเบี้ยรับ 69,628,006 (46.84) 62,416,846 (51.65) 42,342,660 20.30 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (877,374) 0.59 (2,477,392) 2.05 (2,290,894) (1.10) 

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (148,643,785) 100.00 (120,845,521) 100.00 208,578,863 100.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

 เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (252,000,000) 99.98 (240,000,000) 99.98 (180,000,000) 99.97 

 เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (44,958) 0.02 (54,116) 0.02 (54,201) 0.03 

     เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย - -                 3,000        0.00 - - 

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (252,044,958) 100.00 (240,051,116) 100.00 (180,054,201) 100.00 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและ        
   รายการเทียบเท่าเงินสด  (1,267,086)  (386,007)  (46,230)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
   (ลดลง) สุทธ ิ (165,211,867) 

 
(187,914,460) 

  
294,671,823 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          
   ณ วันที่ 1 มกราคม  339,969,357  527,883,817  233,211,994  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        
   ณ วันที่  31  ธันวาคม      174,757,490      339,969,357    527,883,817  
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11.1.2 อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                
 

 หน่วย 2555 2554 2553 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.60 4.63 4.73 
  2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.92 3.09 3.23 
  3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.35 0.27 0.49 
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 7.04 6.89 6.79 
  5. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 51.14 52.25 53.02 
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 5.72 6.13 5.81 
  7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 62.94 58.73 61.96 
  8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 9.70 9.30 9.54 
  9. ระยะเวลาช าระหน้ี วัน 37.11 38.71 37.74 
10. Cash Cycle วัน 76.96 72.27 77.25 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (Profitability Ratio) 
  1. อัตราก าไรขั้นต้น % 24.04 24.93 22.69 
  2. อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 8.07 7.92 5.69 
  3. อัตราก าไรอื่น % 4.20 6.05 7.32 
  4. อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 71.62 59.32 141.49 
  5. อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม % 9.75 10.03 10.01 
  6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 8.18 7.93 7.26 
 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
  1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.72 6.79 6.54 
  2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 59.47 58.54 55.66 
  3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.69 0.68 0.65 
 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio) 
  1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เทา่ 0.21 0.22 0.12 
  2. อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 701,335.18    2,786,816.53 4,913,626.96 
3. อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 0.27 0.20 0.31  
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล % 69.05  63.97  67.33 

  หมายเหตุ : *    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
   ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556 

 

* 
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11.2  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   

11.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปี 2555 เปรียบเทียบปี 2554 

ภาพรวมของการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 ในรอบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกในปี 2555 ชะลอตัวอย่างมีนัยส าคัญ  เน่ืองจากประสบกับปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ และหน้ีสาธารณะของกลุ่มประเทศยูโรโซน ในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับปัญหาการว่างงาน  
และมคีวามเสี่ยงด้านการคลังที่ก าลังก่อตัวมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจญ่ีปุ่นชะลอตัวลง เพราะรายจ่ายเพื่อการ
ฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติลดลง  อีกทั้งความพยายามของทางการจีนในการลดความร้อนแรงของ
เศรษฐกิจในประเทศ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเน่ืองมายังเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ที่พึ่งพิงการส่งออกรวมทั้งประเทศไทยด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลการด าเนินงานที่ดี และเติบโต
กว่าปีท่ีผ่านมา ท าให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ าเสมอในอัตราที่สูงขึ้นติดต่อกันเป็นปี
ที่ 39 
 โดยภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี  มีฐานะการเงินที่
แข็งแกร่ง และมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวมอย่างต่อเน่ือง  บริษัทฯ มียอดขาย 4,094.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
11%  ก าไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.88%   และสินทรัพย์รวม 6,414.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.05% อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.18% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.72% ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปล่ียนแปลงและการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามรายการที่ส าคัญได้ ดังน้ี 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ   
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,094.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 405.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% เม่ือ
เทียบกับปี 2554 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 3,688.82 ล้านบาท โดยมียอดขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น 8.52% 
และยอดขายสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16.93% ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นเน่ืองจากลูกค้ามีการขยายตลาดใน
ประเทศญี่ปุ่นจึงมีค าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น  
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รายได้อื่น   
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 125.06 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย  ดอกเบี้ยรับ 71.54 ล้านบาท 
ค่าเช่ารับ 15.72 ล้านบาท  และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 10.38 ล้านบาท   รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 59.87 ล้าน
บาท หรือ 32.38%  เน่ืองจากในปี 2555 มีก าไรจากการขายทรัพย์สินลดลง 75.90 ล้านบาท 

ต้นทุนขาย   
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 75.96% ของรายได้จากการขาย เม่ือเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 
75.07%  เพิ่มขึ้น 0.89% เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯ มีสัดส่วนในการขายต่างประเทศเทียบยอดขาย
รวมเพิ่มขึ้นจาก 29% เป็น 31% แต่อัตราก าไรของการขายต่างประเทศต่ ากว่าการขายในประเทศ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 63.34 ล้านบาท  ปีก่อนเท่ากับ 63.79 ล้านบาท  ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่านมา  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธ์ิและค่าใช้จ่ายส่งออก 

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

ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 92.88 ล้านบาท ปี 2554 เท่ากับ 135.97 ล้านบาท ลดลง 43.09 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเน่ืองจากอัตราภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 23% ปีก่อนเท่ากับ 30%  

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 393.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.87% จ านวนเงิน  
23.14 ล้านบาท  โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 บาท  อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม 9.75%  อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  
8.18%  และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  6.72%  ซึ่งก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
 บริษัทฯ มีคุณภาพของก าไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 236.74 ล้านบาท 
จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บช าระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก าหนดเวลา 
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น   
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ
ผลการด าเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงิน
ปันผลติดต่อกันเป็นปีท่ี 39 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 417.08 ล้านบาท  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 3.48 บาท   และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
6/2555 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 
2.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 288 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
เทียบกับก าไรสุทธิ 69.05%   และมกี าหนดจ่ายในวันที่  17  พฤษภาคม  2556 

 

 

11.2.2 ฐานะการเงิน 
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,414.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 422.66 ล้านบาท หรือ 
7.05% โดยมีสนิทรัพย์หมุนเวียนลดลง 66.51 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 489.18 ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.72%  
เงินลงทุนชั่วคราว 18.44%  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 9.92%  สินค้าคงเหลือ 15.51%  เงินลงทุนเผื่อขาย 27.06%  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10.94% ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11.51%  และอื่นๆ 3.90% 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,108.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 66.51 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่โอนย้ายไปลงทุนระยะยาว 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,305.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 489.18 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ
โอนเงินลงทุนระยะสั้นมาลงทุนในระยะยาว นอกจากน้ียังมีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 245.06 ล้านบาท 

 

 หมายเหตุ   *      ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งก าหนด                                         
                       ให้มีขึ้นในวันท่ี 22 เมษายน 2556 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 174.76 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 339.97 
ล้านบาท ลดลง 165.21 ล้านบาท เน่ืองจากน าไปลงทุนในรูปเงินฝากหรือตราสารหน้ีระยะสั้นที่มีอายุมากกว่า 1 
เดือน ซึ่งแสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว 

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

ลูกหน้ีการค้า  และลูกหน้ีอื่น 
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นรวมทั้งสิ้น 636.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68.56 
ล้านบาท เน่ืองจากการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยลูกหน้ีการค้า 612.45 ล้านบาท ลูกหน้ีอื่น 24.09 ล้านบาท โดย
ลูกหน้ีการค้าประกอบด้วย ลูกหน้ีที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 553.29 ล้านบาท คิดเป็น  90.34% ของลูกหน้ีรวม   
ลูกหน้ีที่เกินก าหนดช าระภายใน 3 เดือน จ านวน 48.96  ล้านบาท คิดเป็น 7.99% ของลูกหน้ีรวม เกิดจากนโยบาย
การช าระเงินของลูกค้าที่ไม่ตรงรอบการช าระเงิน และลูกหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จ านวน 10.20 ล้านบาท คิด
เป็น 1.67% ของลูกหน้ีรวม  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

    ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 95.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.60 ล้านบาท
 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับคืนเงินให้กู้ยืมบางส่วนซึ่งรวมอยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมวดสินทรัพย์
หมุนเวียน   

สินค้าคงเหลือ   
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 994.70 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77.28 ล้านบาท  
เน่ืองจากมีการผลิตเพื่อรองรับช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ณ สิ้นปี 2555  บริษัทฯ  มีที่ดิน อาคาร  และอุปกรณ์สุทธิ  เท่ากับ 738.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.54 
ล้านบาท   ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ 63.82 บาท และเกิดจากการตัดค่าเสื่อม
ราคาเท่ากับ 67.37 ล้านบาท 

หนี้สินรวม   
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 1,120.68 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.69 ล้านบาท หรือ 2.91%  ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการตั้งประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เพิ่มขึ้น 42.07 ล้านบาท และเจ้าหน้ีการค้าเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในการเพิ่มการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการ
เติบโตของยอดขาย 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,293.84 ล้านบาท ปีก่อน 4,902.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.98  
ล้านบาท หรือ 7.97% เน่ืองจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2555 จ านวน 417.17 ล้านบาท ก าไรที่
ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น จ านวน 245.06 ล้านบาท และการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2554 จ านวน 252 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจ านวนเงิน 19.20 ล้านบาท เน่ืองจากมีการค านวณ
ใหม่ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ า จ านวนพนักงาน เป็นต้น  บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อ
หุ้น ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 44.12 บาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 40.86 บาท เพิ่มขึ้น 3.26 บาทต่อหุ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.3 คุณภาพของสินทรัพย์ 

ด้านเงินลงทุนเผื่อขาย 
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขายทั้งสิ้น 1,736 ล้านบาท ปีก่อน 1,420.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315.04 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 245.06 ล้านบาท อีกส่วนหน่ึงเกิดจาก
ย้ายการลงทุนประเภทเงินฝากและตราสารหน้ี เงินลงทุนชั่วคราวจากระยะสั้นมาเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 
              บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ
ตราสารทุน  ท าให้บริษัทฯ  มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่ง
แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ จ านวน  973.52 ล้านบาท  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ   ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก  
นอกจากน้ียังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร 

ด้านเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นสามัญ และเงินลงทุนในหุ้นกู้ มีจ านวนรวม
ในปีน้ีเท่ากับ 701.70 ล้านบาท ปีก่อน 526.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ 
ซึ่งโอนย้ายมาจากเงินลงทุนระยะสั้น 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หมายเหตุ       บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ในปี 2546 จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท 
                ข้อมูลต่อหุ้นในปี 2541- 2545 จึงได้มีการค านวณใหม่โดยปรับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value) 
               ให้เท่ากันเพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ 
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 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 36  เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ส าหรับเงินลงทุนใน
กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการทบทวนการด้อยค่าเงินลงทุนเป็นประจ า
ทุกปี ในปี 2555 มีการโอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจ านวนเงิน 14.47 ล้านบาท  นอกจากน้ีหากพิจารณาถึง
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มน้ี  จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป  อีกทั้งยังมีอัตราเงิน
ปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าอีกด้วย 

ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าท่ีปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงใน
ราคาทุนหักดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม   ส าหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต  เพราะบริษัทฯ  มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม   และมีการบ ารุงรักษาอยู่อย่างสม่ าเสมอ  ส่วน
เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายออกจากบัญชี 

11.2.4 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด   
 ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวนเงิน 174.76 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 339.97 
ล้านบาท ลดลง 165.21 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนในรูปเงินฝากและตราสารหน้ีที่มีอายุมากกว่า 1 ป ี
จึงอยูใ่นหมวดเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   
 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 236.74 ล้านบาท ปีก่อน 173.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
63.37 ล้านบาท เกิดจากเงินสดรับจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 39.10 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อน 24.28 
ล้านบาท เน่ืองจากอัตราภาษีเงินได้ในปีน้ีลดลงจาก 30% เป็น 23% 
 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 148.64 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 68.13 ล้านบาทและการบริหารเงินสดของบริษัทฯ ในรูปเงินลงทุนในหุ้นสามัญและตราสารหน้ี 
 บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 252.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 
2555 เท่ากับ 4.60 เท่า  ปี 2554 เท่ากับ 4.63 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2555 เท่ากับ 2.92 เท่า ปี 2554 
เท่ากับ 3.09 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต 
นอกจากน้ีบริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ ามาก โดยในปี 2555 เทา่กับ 0.21 และปี 2554 
เท่ากับ 0.22 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความม่ันคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
 บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด าเนินงานและการลงทุนมาจากเงินทุนและก าไรสะสมของบริษัทฯ ไม่มีหน้ีสินที่
มีดอกเบี้ย หน้ีสินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้ีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการ
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หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 1,120.68 ล้านบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,293.84 ล้านบาท 
 

11.3 ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีโครงการหรือการวิจัยพัฒนาที่จะกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะ

การเงินในอนาคต 
 

11.4     ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

11.4.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit  fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบ

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

                                                                                                      หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2555 2554 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,705,000 1,650,000 
บริษัทย่อย 5 บริษัท 2,195,000 2,190,000 
รวม 3,900,000 3,840,000 

  

11.4.2   ค่าบริการอื่น (Non audit fee) 
 ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของ   
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
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12.  ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

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

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

(3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

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

 
ชื่อ – สกุล          ต าแหน่ง                     ลายมือชื่อ 

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

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

    

ผู้รับมอบอ านาจ    

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

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

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

1. นายโยชิคาตะ      ซุกาโมโต 
    กรรมการที่ปรึกษา 

64 
 

ปริญญาตร ี คณะ Education 
วิชาเอก  Industrial Education 
Ashiya University, Japan 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2548 - ปัจจบุัน 
 
2536 - ปัจจบุัน 
2527 - ปัจจบุัน 
  

Representative 
Director and Chairman 
Director 
President  and 
Representative Director  

Wacoal Corp. 
 
Shinyoung Wacoal Inc. 
Wacoal Holdings Corp. 
 

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  3 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  8 แห่ง 
2. นายมนู       ลีลานุวัฒน์* 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 และประธานกรรมการบริหาร 

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

0.67% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2547 - ปัจจบุัน 
2537 - ปัจจบุัน 
2533 - ปัจจบุัน 
2519 - ปัจจบุัน 
2518 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ            
ประธานกรรมการ     
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ 

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

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Director Certification Program  (DCP) 68/2005    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  6 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  28 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

3. นายยูโซะ  อิเดะ 
    รองประธานกรรมการบริษัท 

58 
 

ปริญญาตร ี คณะ Economics 
วิชาเอก  Economics 
Kobe University of  Commerce, Japan 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2555 - ปัจจบุัน 
 
2551 - ปัจจบุัน 
 

Director  
Director  
Director & Senior  
Corporate Officer   

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

       จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  16 แห่ง 
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์* 
    รองประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
  และรองประธานกรรมการ 
 บริหาร  

 

65 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board and CEO Assessment 2/2003 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

0.64% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

พี่สาวของ 
นางศิริวรรณ 
วิลาสศักดานนท ์

2554 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 
 
 
2527 - ปัจจบุัน 
2519 - ปัจจบุัน 
2518 - ปัจจบุัน 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 

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

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  20 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

5. นายบุญดี    อ านวยสกุล* 
    กรรมการบริษัท และ 
    กรรมการผู้จัดการ 
     

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

0.03% 
 

เพิ่ม (ลด) 
180 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 ์

  - Understanding the Fundamental of  Financial       จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
     Statements (UFS) 2/2006    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
  - Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  8 แห่ง 
  - DCP Refresher Course in Directors’ Legal      

   Liabilities (RE DCP) 1/2008 
   

 6.  นายอะกิฮิสะ นากาโน* 
      กรรมการบริษัท และ 
      กรรมการรองผู้จัดการ 

53 ปริญญาตร ี คณะ Jurisprudence 
วิชาเอก  Jurisprudence 
Nanzan University, Japan  

 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2554 - ปัจจบุัน 
2550 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 

กรรมการรองผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

      จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  8 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นใน 

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

7. นายอ านวย   บ ารุงวงศ์ทอง* 
    กรรมการบริษัท    
 กรรมการสรรหา   และ
 กรรมการบริหาร 

62 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนสยามธุรกิจ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.44% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2538 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 
2533 - ปัจจบุัน 
2527 - ปัจจบุัน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

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

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
  - DCP Refresher Course in Directors’ Legal        

   Liabilities (RE DCP) 1/2008 
   กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  16 แห่ง 

8. นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา* 
    กรรมการบริษัท 

43 ปริญญาตร ี คณะศิลปศาสตร ์
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
วิชาโท  คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 

0.06% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2545 - ปัจจบุัน 
 
2544 - ปัจจบุัน 
2542 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

- Director Certification Program (DCP) 68/2005 
   กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  33 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

  9. นายอิคูโอะ  โอตานิ 
      กรรมการบริษัท 

59 ปริญญาตร ี คณะ Economics 
วิชาเอก  Economics 
Rikkyo University, Japan  
 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2553 - ปัจจบุัน 
 
2549 - ปัจจบุัน 
 

Senior  Managing 
Director 
Director 
Director 

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

               จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
                             กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน       2 แห่ง 
             กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน      12 แห่ง 
10. นายคิโยทากะ    ฮิโรชิมา 
      กรรมการบริษัท 
 

54 ปริญญาตร ี คณะ Fiber 
วิชาเอก  Fiber Engineering 
Kyoto Craft Fiber University, Japan 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 

- 2554 - ปัจจบุัน  
 
2552 - ปัจจบุัน 

Director 
 
Director 

Wacoal International  
Hong Kong Co., Ltd.  
Vietnam Wacoal Corp. 

   - หุ้น   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  9 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

11. รศ.นเรศร์  เกษะประกร 
กรรมการอิสระ   และ  
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง        

53 ปริญญาโท  คณะ School of  Law 
วิชาเอก  Securities Regulation 
University of Georgia, USA 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006 
- Director Certification Program (DCP) 77/2006 
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006 
- Understanding the Fundamental of  Financial   
  Statements  (UFS) 1/2006 
- 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 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

 

- 2555 - ปัจจบุัน 
 
 
2553 - ปัจจบุัน 
 
                   
 
 
 

2552 - ปัจจบุัน 
 

2550 - ปัจจบุัน 
 

รองคณบดี  
ฝ่ายวางแผนและ 
พัฒนาคณะนิตศิาสตร์ 
ผู้อ านวยการหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(กฎหมายส าหรับนักบริหาร) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
การอุทธรณ์ค าส่ังทาง
ปกครอง 

กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
 
 
คณะนิตศิาสตร์   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

บมจ. ธนูลักษณ์ 

     จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   

     กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
     กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

12.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม      
  กรรมการอิสระ และ 
  ประธานกรรมการ

 ตรวจสอบ 
 

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

- % 
 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

- 2553 - ปัจจบุัน 
 
2552 - ปัจจบุัน 
 
2545 - ปัจจบุัน 
 
2537 - ปัจจบุัน 

คณบด ี
 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
บมจ.  เพรซิเดนท์เบเกอรี ่
 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์
 

      จ านวนกิจการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  4 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 
13.  นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต        
       กรรมการอิสระ และ                  
       กรรมการตรวจสอบ 

60 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปูถัมภ ์
- ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2960 
 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 

- % 
 
เพิ่ม (ลด) 

- หุ้น 

- 2554 - ปัจจบุัน 
 

2553 - ปัจจบุัน 
2547 - ปัจจบุัน 

 
2543 - ปัจจบุัน 

 

กรรมการวิชาชีพบัญชี 
ด้านการท าบัญช ี
กรรมการภาษี 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

สภาวิชาชีพบัญชีใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
บมจ. บรุค๊เคอร์ กรุ๊ป 
 
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน 
 

  - Qualified Internal Auditor (QIA) 
 

   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   

  The Institute of Internal Auditors  (IIA) 
- Certified Internal Auditor (CIA) 

    กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 3 แห่ง 
  กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  2 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

13. 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 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

14.  นางศรัณยา    จินดาวณิค 
     กรรมการอิสระ  และ      

49 ปริญญาโท   
วิชาเอก  การเงิน 

- % - 2555 - ปัจจบุัน 
 

ที่ปรึกษา สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 กรรมการตรวจสอบ   Eastern Michigan University, USA      เพิ่ม (ลด)            จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
   - หุ้น          กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน       1 แห่ง 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program  (DCP)  40/2004                 
          กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน        - แห่ง 

15.  นายกฤช    ฟอลเล็ต 
     กรรมการอิสระ  และ 
 ประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง 

63 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program  (DCP)  149/2011   

 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2555 - ปัจจบุัน 
 
 
2554 - ปัจจบุัน 
 
2553 - ปัจจบุัน 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
 
 
บมจ. ธนูลักษณ์ 
 
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอรเ์ฟค  
 
 
บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง    
 

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
      กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 5 แห่ง 
      กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

16. นายมนัส     องค์สรณะคม 
     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการบริหาร และ 
      ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี  
      และการเงิน 
 

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

0.14% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2553 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 
 
 
2527 - ปัจจบุัน 
 
2518 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ช่วย
ผู้จัดการ 
กรรมการ 

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

                     จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
                             กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง 
                             กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน         25 แห่ง 

17. นายสุวิทย์   วงศ์เจริญวุฒภร 
      กรรมการบริหาร และ 
  ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์   

      Children Wear 

61 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิชาเอก  เทคนิคอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วิทยาเขตเทคนิคกรงุเทพ 

0.05% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2544 - ปัจจบุัน 
2538 - ปัจจบุัน 
 
 
2534 - ปัจจบุัน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ  
 
        
ประธานกรรมการ 

บจก.  ซิลค์เพิร์ล 
บจก.  อินเตอรเ์นช่ันแนล  
 คอมเมอรเ์ชียล   
 โคออร์ดเินช่ัน (ฮ่องกง) 
บจก.  รอยัล การ์เมนท ์

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

 

   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
 กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 
 กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  4 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

18. นางนงลักษณ์   เตชะบุญเอนก 
      กรรมการบริหาร และ 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดช้ันใน 

58 ปริญญาตร ี คณะนเิทศศาสตร ์
วิชาเอก  ส่ือสารมวลชน 
วิชาโท  ประชาสัมพันธ ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตร ี คณะบรหิารธุรกิจ 
วิชาเอก  การตลาด  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

- 2548 - ปัจจบุัน 
 
 
2545 - ปัจจบุัน 
2544 - ปัจจบุัน 
 
 
2542 - ปัจจบุัน 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
และผู้อ านวยการฝ่าย 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  
และกรรมการ
ผู้จัดการ 
กรรมการ 

บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
 
บจก. มังกร.1 2 
บจก. เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซิ่ง 
 
 
บจก. เอส.ที.จี.ซี. 

   

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

 
 

 
 

 จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง  
 กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  5 แห่ง 

19. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา 
      กรรมการบริหาร และ 

60 ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร ์
วิชาเอก  รัฐศาสตร์ 

0.04% 
 

- 2542 - ปัจจบุัน 
2530 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 

      ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาและ 
      นวัตกรรม 

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

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

   จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
   กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 
   กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  3 แห่ง 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และหลักสูตรอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ** 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

20. นางศิริวรรณ     วิลาสศักดานนท ์
      กรรมการบริหาร และ  
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์  
      Wienna  

58 ปริญญาโท   
วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0.12% 
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

น้องสาวของ 
นางสาวศิริกุล 
ธนสารศิลป์ 

2540 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 
2533 - ปัจจบุัน 

 2532 - ปัจจบุัน 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

      จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
  กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
  กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  8       แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003   
21. นางสาวการุณี    สุหร่าย         
      กรรมการบริหาร และ   

57 ปริญญาโท  คณะครุศาสตร ์
วิชาเอก  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

0.004% 
 

- 2542 - ปัจจบุัน 
 2534 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ซันไร้ซ์ การ์เมนท ์
บจก. รอยัล การ์เมนท ์

      ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร 
      บุคคลและธุรการ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 

เพิ่ม (ลด) 
- หุ้น 

  จ านวนกิจการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   
                 กิจการที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  - แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     กิจการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน           4      แห่ง 
  - Board and CEO Assessment  2/2003        
22.  นางอรอนงค์    แสงพุ่มพงษ์        
       กรรมการบริหาร ผู้อ านวยการ 
       ฝ่ายบัญชีและการเงิน  และ 

50 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
วิชาเอก  การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- % 
 

เพิ่ม (ลด) 

- 2549 - ปัจจบุัน 
2544 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

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

- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006 
    กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน  4 แห่ง 

หมายเหตุ :      * กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ ตามทีก่ าหนดในหนังสือรบัรอง    **  รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
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เอกสารแนบ 1.2 การด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อย บรษิทัร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. 

ไทยวาโก้ 
 

บจก. 
เอสอาร์.ดับบลิว.

การ์เมนท์ 

บจก. 
 วาโก้ล าพูน 

 

บจก.  
วาโก้กบินทร์บุรี 

 

บจก.  
ภัทยากบินทร์บุรี 

 

บจก.  
โทรา 1010 

Wacoal 
Holdings Corp. 

 

Wacoal 
Corporation 

 

บจก.   
วีน 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

บจก. 
ภัทยาอุตสาหกิจ 

 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต /      XXX XXX   
นายมนู  ลีลานุวัฒน์ XXX        XXX XXX 
นายยูโซะ อิเดะ XX      / /   
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ XX XXX XXX XXX XXX XXX   / / 
นายบุญดี   อ านวยสกุล / / / / / /    / 
นายอะกิฮิสะ             นากาโน / / / / / /   /  
นายอ านวย   บ ารุงวงศ์ทอง / / /      / / 
นายธรรมรตัน์  โชควัฒนา /  / / /      
นายอิคูโอะ                      โอตาน ิ /      /    
นายคิโยทากะ    ฮิโรชิมา /          
รศ.นเรศร์                      เกษะประกร /          
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม /          
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต /          
นางศรณัยา จินดาวณิค /          
นายกฤช ฟอลเล็ต /          
นายมนัส      องค์สรณะคม  / / / /    / / 
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร         /  
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก           
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา         / / 
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท ์         / / 
นางสาวการุณ ี สุหร่าย           
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์         /        

 

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท  
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กรรมการและผู้บริหาร 
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล  

คอมเมอร์เชียล 
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) 

บจก. 
มิตรพัฒนา  
โฮมช้อปป้ิง 

บจก. 
ไทย บุนกะแฟชั่น 

บจก.  
วาเซดะ  เอ็ดดูเคชั่น 

(ไทยแลนด์) 

บจก. 
เอราวัณสิ่งทอ 

บจก.   
เอส อาร์ พี  

แอดเวอร์ไทซิ่ง 

บจก. 
เซเลเบรทเว็ลธ 

บจก. 
บางกอกโตเกียว 

ซ็อคส์ 

บจก. 
เอส ดี เค ซี 

นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต          
นายมน ู ลีลานุวัฒน์ XXX   / /   XXX XXX 
นายยูโซะ อิเดะ          
นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ /  / /      
นายบุญดี   อ านวยสกุล          
นายอะกิฮิสะ             นากาโน          
นายอ านวย   บ ารุงวงศ์ทอง     /  XXX  / 
นายธรรมรตัน์  โชควัฒนา  /       / 
นายอิคูโอะ                      โอตาน ิ          
นายคิโยทากะ    ฮิโรชิมา          
รศ.นเรศร์                      เกษะประกร          
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม          
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต          
นางศรณัยา จินดาวณิค          
นายกฤช ฟอลเล็ต          
นายมนัส      องค์สรณะคม     /   / / 
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร /         
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก  /    XXX    
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา          
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท ์   /       
นางสาวการุณ ี สุหร่าย          
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์      /    

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

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

 

หมายเหตุ : SR.W.  =  บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ XXX  ประธานกรรมการ  
 WLC   =  บจก. วาโก้ล าพูน                                       X  กรรมการผู้จัดการ        
 WKC    =  บจก. วาโก้กบินทรบ์ุร ี                             DM  กรรมการรองผู้จัดการ 
 PKC    =  บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี   AM กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ   
 TORA =  บจก. โทรา 1010  /  กรรมการบริษัท  
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เอกสารแนบ 3 : อื่นๆ 
 

เอกสารแนบ 3.1 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี 
รศ.ดร.กุลภัทรา สโิรดม  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และนางศรัณยา จินดาวณิค เป็น
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

             ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกัน รวม 12 ครั้ง และทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกครั้ง กิจกรรมส าคัญท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังน้ี  

 สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 2555 ครอบคลุมถึงการสอบ
ทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกนโยบายการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบ
ในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ มี
ความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
เพื่อใหผู้้สอบบัญชีสามารถรายงานข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ และปรึกษาหารือได้อย่างอิสระ  

 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามหลัก COSO ของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ   

 สอบทานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ าปี และสอบ
ทานการปฏิบัติตามแผนงาน พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ    

 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่าน
มา ความรู้ความสามารถตลอดจนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   แต่งตั้ง   ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล    
และ/หรือ  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี  2556  

 สอบทานการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผย
ข้อมูลของรายการ ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เงื่อนไขรายการ ผลกระทบและ
ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
เป็นรายการที่ด าเนินตามธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจ อีกทั้งติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง  

 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ตนเองในหัวข้อประเมินเก่ียวกับคุณสมบัติและความเพียงพอจ านวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท าหน้าที่โดยรวม การสอบทานงบการเงิน รายการที่เก่ียวโยงกัน  การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 

 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ ก ากับดูแลกิจการให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็น
สาระส าคัญ   

                                                                                                                               

                            

                                                                                                                               กุลภัทรา   สิโรดม 

                                                                                                                          (รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ     
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เอกสารแนบ 3.2 :รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าว

ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลใน

การจัดท า มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงค าอธิบายและ

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุนทั่วไป ทั้งน้ีงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตที่เป็นอิสระ  

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้

ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ    ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ท าหน้าที่

สอบทานเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  ได้จัดท าและเปิดเผยโดยถูกต้องตามท่ี

ควรในสาระส าคัญ 

 
 
 

มนู  ลีลานุวัฒน์       บุญดี  อ านวยสกุล 

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

ด้วยความมุ่งม่ันในการดูแลรักษา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้พลังงาน  รณรงค์ให้
พนักงานมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม   ท าให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน  ASEAN Energy 
Awards 2012 ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  Thailand 
Energy Awards 2012  ในฐานะที่มีการบริหารงานด้านพลังงานอย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเน่ือง  

 ในปี 2555 นอกเหนือจากโครงการวาโก้...โบว์ชมพู  ซึ่งบริษัทฯ  ถือเป็นความรับผิดชอบหลักต่อสังคม
ที่จะด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองแล้ว  บริษัทฯ ยังได้น าหลักการและมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น   ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้เข้ารว่ม CSR Club   ภายใต้
การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์   และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งการได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR - DIW) ภายใต้โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้
มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจบน 7 
หัวข้อหลัก ได้แก่ การก ากับดูแลองค์กร  สิทธิมนุษยชน  การปฏิบัติด้านแรงงาน  สิ่งแวดล้อม  การด าเนินการอย่าง
เป็นธรรม   ผู้บริโภค   และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมขึ้นเพื่อจัดท าแผนงานและด าเนินการให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างจริงจัง พร้อมทั้งปลูกฝัง
การเป็นผู้มีจิตอาสา สร้างจิตส านึกในการให้ความส าคัญต่อการท าประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม การร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อม  และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้แก่พนักงานทุกระดับ    ทั้งน้ีบริษัทฯ เชื่อม่ันว่าการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวจะเป็นก้าวส าคัญในการน าองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

 
 

    
 บุญดี  อ านวยสกุล 

  (นายบุญดี  อ านวยสกุล)  
 กรรมการผู้จัดการ  
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เอกสารแนบ 3.4 : ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยึดหลักการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  มีจริยธรรม   เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมกับมุ่งม่ันที่จะพัฒนาและเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  โดยได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

ด้านสังคม 

โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2012” 
 ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายส าหรับผู้หญิงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปี ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีความมุ่งม่ันที่จะดูแล และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านมผ่าน  โครงการ 
“วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”  อย่างต่อเน่ืองมากว่า 10 ปี และในปี 2555 ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี    
 • น ารายได้จากการจ าหน่ายชุดชัน้ใน ภายใต้  “Princess Collection” ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงออกแบบและประทานให้  น ามาสมทบทุนจัดสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม  
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 

• จัดกิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้..ไม่สิ้นสุด” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยน ารายได้จากการจ าหน่าย
สินค้า สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของมูลนิธิรามาธิบดี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

• สนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่สูญเสียเต้านม” ในวโรกาสเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ของคณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล 

• จัดกิจกรรม “Wacoal Cares Your Breasts...Mammogram Saves Your Life”  โดยร่วมกับสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ   โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค   เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา รณรงค์ให้ผู้
หญิงไทยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม  

• จัดกิจกรรม “The Love Project” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยน ารายได้ส่วนหน่ึงสมทบทุนรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

โครงการ Wacoal Gold…Road Show 
 Wacoal Gold  เป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้เหมาะกับสรีระและการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย
ของสตรีในวัยท่ีสูงขึ้น  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัด Road  Show  รณรงค์การออกก าลังกายด้วยยางยืด  โดยเรียนเชิญ 
รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ เป็นวิทยากร จ านวน 3 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน   

การส่งเสริมการศึกษา 
• จัดโครงการ “First Bra On Tour” เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระในวัย

เริ่มสาวและการเข้าสู่วัยรุ่นให้กับโรงเรียนท่ัวประเทศ  
• มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษา และโครงการพิเศษอ่ืนๆ  
• เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ น านักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ 
• สนับสนุนวัตถุดิบ เช่น ผ้า ฟองน้ า อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านสิ่ง

ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
• สนับสนุนการจัดแสดงผลงานนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา 
• เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการฝึกงานให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ 

การว่าจ้างผู้พิการเข้าท างาน 
  บริษัทฯ มีนโยบายการว่าจ้างผู้พิการแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างานเข้าท างานบนพื้นฐานของการดูแลให้
โอกาสอย่างเสมอภาค โดยได้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ จัดหางานให้ผู้พิการอย่าง
เหมาะสม  

การป้องกันปัญหายาเสพติด 
บริษัทฯ เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2545 และยึดม่ันตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยด าเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะปีละ 2 ครั้ง 

 กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน 
ปี 2555  บริษัทฯ บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรต่างๆ   เพื่อเป็นสาธารณกุศลครอบคลุมทั้ง  ชุมชน วัด 

โรงพยาบาล องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น 
• สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โดย

บริจาคเงินติดต่อกันเป็นปีท่ี  4   
• มอบเงินบริจาคสมทบทุน “30 พฤษภา” เน่ืองในวันครบรอบการสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   
• สนับสนุนเงินเพื่อการผา่ตัดสรา้งเต้านมให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ด้อยโอกาส  มูลนิธิถันยรักษ์  โรงพยาบาลศิรริาช  
• สนับสนุนโครงการศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ มูลนิธิรามาธิบดี  
• สนับสนุนโครงการวิจัยมะเร็งเต้านมศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ  
• สนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการรักษ์ไทย  
• มอบผ้าห่มแด่ผู้ป่วยคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
• สนับสนุนงานจราจร และกิจกรรมเพื่อสังคม สถานีต ารวจวัดพระยาไกร 
• สนับสนุนเงินซ่อมแซมอาคารตัดเย็บ ค่ายสุรสีห์ กองพันทหารราบท่ี 9 จ.กาญจนบุรี  
• มอบเงินสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตอุทยานเพลงรัก มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท 
• สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเรืองยศสุทธารามและวัดบางโคล่นอก  
• สมทบเงินในกองทุนเพื่อศาสนกุศล มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 

 

 

 



  
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                  หน้า    129 
 

ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการดูแลชุมชนโดยรอบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยสร้างธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบ โดยจัดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

• โครงการ “วาโก้ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนาชุมชน” จัดโครงการใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดบางโคล่ 
นอกและชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  โดยมีคนในชุมชน มากกว่า 16 
ครัวเรือนเข้าร่วม และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

• ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ  Bangkok Breast 
Cancer Support Group (BBCs) จัดบรรยายหัวข้อ “รู้ทันมะเร็งเต้านม และการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง” ให้กับ
ชุมชนวัดบางโคล่นอก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน   

• โครงการ “สอนน้อง รักการอ่าน” โดยร่วมกับฝ่ายพัฒนาชมุชน ส านักงานเขตบางคอแหลม  จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนพร้อมมอบตู้หนังสือให้กับชุมชน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหลังตลาดเก่าวัด
พระยาไกร และชุมชนวัดอินทร์บรรจง  

• โครงการ “ความรักอยู่รอบตัวเรา” โดยให้พนักงานที่มีจิตอาสาร่วมสอนพิเศษ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโดยรอบ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์ใน 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยให้ความส าคัญต่อการ
เลือกใช้วตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม  ดังน้ี  

• กิจกรรม “วาโก้ หัวใจสีเขียว พลิกฟื้นผืนป่า คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ” ร่วมกันปลูกต้นไม้  ณ เขตรกัษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

• กิจกรรม  “หาดใส ด้วยใจรักษ์” ร่วมท าความสะอาดชายหาด  ณ หาดวังแก้ว  จ. ระยอง 

การบริหารจัดการพลังงาน                                                                                             
บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานระบบ

การจัดการพลังงานระดับสากล  ISO 50001 โดยให้ความส าคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานทั่วทั้งองค์กร 

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะท างานการจัดการพลังงาน ประกอบด้วยผู้บริหารและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก
พนักงาน โดยมีการก าหนดนโยบายและบริหารงานอย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลัก PCDA (Plan-Do-Check-
Action) และมีการทบทวนการบริหารงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

การอนุรักษ์พลังงาน 
ใน ปี 2555  การใช้พลังงานในบริษัทฯ ร้อยละ 60 เป็นการใช้พลังงานจากระบบท าความเย็น   บริษัทฯ จึง

ให้ความส าคัญในการลดปริมาณการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยจัดท าแผนมาตรการรองรับ ซึ่งแบ่งเป็น
แผนมาตรการควบคุม ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศและท าความเย็น การติดตั้ง Timer ควบคุมการ
เปิด-ปิด อย่างเป็นระบบ และแผนมาตรการการออกแบบ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพกรอบอาคารเพื่อลดความร้อน
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เข้าสู่อาคาร การเปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและท าความเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูง   จึงท าให้สามารถลด
การใช้พลังงานได้ร้อยละ  7   และยังได้ด าเนินมาตรการในระบบแสงสว่าง เช่น การใช้หลอดประหยัดพลังงาน การ
ปรับปรุงต าแหน่ง เป็นต้น 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน โดยได้จัดอบรมสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในงาน 
“Productivity Day”  และกิจกรรมรณรงค์ใช้กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน  “ Wacoal Love The Earth” 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสภาพการท างานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สิน  โดยได้ก าหนด

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน   จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ  มีการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึง อาคารสถานท่ี 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังน้ี 

การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน  
• จัดอบรมด้านความปลอดภัย เช่น  

-   หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” 
-   หลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี” 
-   หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท างานส าหรับหัวหน้างาน” 
-   หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย” 

• จัดท า คู่มืออบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับลูกจ้างท่ัวไป
และลูกจ้างเข้าท างานใหม่ ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 

 การควบคุมการตรวจสอบอาคาร  และการปรับปรุงอุปกรณ์เคร่ืองจักร 
• ตรวจสภาพความปลอดภัยภายในอาคารตามกฎหมาย ได้แก่ เส้นทางหนีไฟ ทางเดิน เครื่องจักร และ

อุปกรณ์การผลิต เครื่องมือท างานส าหรับช่าง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง 
• ตรวจสอบอาคาร และจัดท ารายงานการตรวจสอบอาคารประจ าปี  
• เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และจัดให้มีการ

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
• จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย ในงาน “Productivity Day” 

• รณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับพนักงาน ได้แก่ รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ส่งเสริมการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ รณรงค์เก่ียวกับโรคเอดส์ และโรคระบาดตามฤดูกาล รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และการลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ 

 

 



  
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                  หน้า    131 
 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจท่ีผ่านมา  

 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ปี พ.ศ. รางวัลและประกาศเกียรติคุณทีไ่ด้รับ 

ปี 2545  ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2002”  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2546 
 

 ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2545 
ในระดับ Top Quartile จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2003” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2 
ปี 2547  ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2546 

ในระดับ Top Quartile เป็นปีท่ี 2 
ปี 2548  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการตอบ

ข้อมูลทางด้านราคาและสภาวะทางด้านธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 
ปี 2549  ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

ปี 2550  ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
ปี 2551  ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีท่ี 2  
ปี 2552 

 
 ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” เป็นปีท่ี 2 
 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

ปี 2553 
 

 ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3  
 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 

ปี 2554  ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4  
 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 

 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

ปี พ.ศ. รางวัลและประกาศเกียรติคุณทีไ่ด้รับ 

ปี 2536  รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดนิยมจาก Asia Pacific Awards  
ปี 2548  รางวัลดีเด่น  ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2548 จากผลงานด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “Balancing Bra Service” นวัตกรรมชุดชั้นใน และเต้านมเทียมส าหรับสตรีที่สูญเสีย
เต้านมจากโรคมะเร็งเต้านม 
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ปี พ.ศ. รางวัลและประกาศเกียรติคุณทีไ่ด้รับ 

ปี 2550  รางวัลยอดเยี่ยม Chairman Award ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2550 จากผลงาน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Clinical Wear Service” นวัตกรรมด้านการบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทาง
การแพทย์เฉพาะบุคคล 

ปี 2552 รางวัล “Trusted Brands Award 2009” ส าหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก “ENFANT” 
ด้วยผลโหวตจากความเชื่อม่ันของผู้บริโภคสูงสุดระดับ Platinum  ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้า
แฟชั่นเด็ก จากการส ารวจโดยนิตยสาร Reader’s Digest ในฐานะเป็นแบรนด์สุดยอดของ
ประเทศไทยที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
น าเสนอสินค้าใหม่สู่ตลาด และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2554  รางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการสร้างสรรค์ และน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิผล และมีความโดดเด่นในเชิงธุรกิจ     

 รางวัลชมเชย STI Thailand Award 2011 ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีมีกิจกรรมการท าวิจัย
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

 รางวัล Trusted Brand Award 2011 ในระดับ Platinum ส าหรบัแบรนด์ "Wacoal" ในหมวดชุด
ชั้นในสตรี และแบรนด์ "ENFANT" ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเด็กเป็นปีท่ี 2  จากการ
ส ารวจของนิตยสาร Reader’s Digest  

 ด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ปี พ.ศ. รางวัลและประกาศเกียรติคุณทีไ่ด้รับ 

ปี 2529  รางวัลสถานประกอบการที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและถูกหลักอนามัย ระดับดีเลิศ จาก
กรุงเทพมหานคร 

 รางวัล “บริษัทดีเด่นแห่งป”ี ประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง จาก กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2533  รางวัล “โรงงานดีเด่น” ประเภทอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปขนาดใหญ่ จากกระทรวง

อุตสาหกรรม 
ปี 2545  รางวัล “โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด”  
ปี 2548  รางวัลดีเด่นในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2548 จากผลงาน  “การอนุรักษ์พลังงาน

อย่างมีส่วนร่วม”  
ปี 2552  รางวัลสถานประกอบการที่จัดให้มีมุมนมแม่ จากโครงการสายใยรักครอบครัว  
ปี 2554  รางวัลสถานประกอบการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ปี 2554 

 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Chairman Award  เป็นครั้งที่ 3 จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ 
ประจ าปี 2554 จากผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็ง
เต้านม” 



  
 

                                                                                                          บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2555                                                                                                                  หน้า    133 
 

รางวัลเกียรติยศ ปี 2555  
บริษัทฯ มุ่งม่ันในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีจริยธรรม   เคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและมุ่งม่ันที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

 ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการส ารวจการ
ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2555  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียน 
ที่มีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 รางวัล Trusted Brand Award 2012 ในระดับ Platinum ส าหรับแบรนด์ "Wacoal" ในหมวดชุดชั้นใน
สตรีเป็นปีท่ี 2  และแบรนด์ "ENFANT" ในหมวดเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นเด็กเป็นปีที่ 3 จากการส ารวจของนิตยสาร 
Reader’s Digest 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 STI Thailand Awards 2012 (นวัตกรรมเขียว - Green Innovation) ระดับ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบริษัทฯ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  จากผลงาน “Wacoal Gold & Green” ชุดชั้นในส าหรับผู้สูงวัยและเพื่อสิ่งแวดล้อม" 

 รางวัลดีเด่น ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment ในผลงานชื่อ "ECO Bra ชุด
ชั้นในรักษ์โลก" จากการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ าปี 2555 ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิตไป
จนถึงการได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

 รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงานควบคุม ในการประกวดรางวัลสุดยอดด้านพลังงาน
ไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2012 

 รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นส าหรับโรงงานขนาดกลางและเล็ก ในการประกวด
รางวัลสุดยอดผู้น าด้านพลังงานในระดับอาเซียน “ASEAN Energy Awards 2012”  ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งม่ันของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านพลังงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง 

 รางวัลสถานประกอบการส่งเสริมอาชีพคนพิการดีเด่น ประจ าปี 2555 จากกระทรวงแรงงาน ในฐานะที่
บริษัทฯ ได้ด าเนินการรับคนพิการเข้าท างานมาอย่างต่อเน่ืองซึ่งนับเป็นหน่ึงในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯในด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ 

 รางวัล CSR-DIW Award ประจ าปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใน
ฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม  
ตามโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
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