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ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด และ
Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี
ระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด
ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสาเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี
การจัดจาหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เป็นลูกค้าราย
ใหญ่ของบริษัทฯ สาหรับตลาดต่างประเทศได้จาหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่ง
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนาของโลก

พันธกิจ (Mission)
ไทยวาโก้จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เราจะนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่าง
พิถีพิถันถึงคุณภาพ
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญ ผสานกับทรัพยากรบุคคลที่เป็น
มืออาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ค่านิยม (Value)
W ork in Team and Be Professional
A chievement and Positive Attitude
C reative and Initiative
O pen to Experience
A ctive and Dynamic to Change
L ove and Mutual Trust
1.2

ทางานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ ใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ
มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ คิดบวก มั่นใจ เราทาได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อลูกค้า
เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ทางานและดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความรักและความเชื่อมั่นต่อกัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ไทยวาโก้ครบรอบก่อตั้ง 49 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มี
ความมุ่งมั่นในการศึกษา วิจัยพัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
สินค้าที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระเพื่อสร้างความงามและความมั่นใจให้กับ
ผู้หญิงทุกช่วงวัย


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

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

ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและ
บริการที่แปลกใหม่ เช่น การจัดให้มีพนักงานขายคอยแนะนาการสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้องตามสรีระให้แก่
ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นผู้ริเริ่มใช้คาเรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชั้นในว่า “Proportion Consultant” หรือ “PC”
จนกลายมาเป็นคาที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตาม
ร้านค้า การนาระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก การกาหนดราคาชุดชั้นในแบบ Fixed Price และการส่งเสริม
การตลาดด้วยการนาภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง
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ปี 2523 •

•
ปี 2527 •

ปี 2528 •
ปี 2529 •
ปี 2530 •

ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)
เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก
มาเป็นรูป
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี
แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความ
เจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกาหนดสีประจาบริษัทฯ คือ สีไวน์แดง และสีชมพู
นาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก
จัดทา “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการวัดสัดส่วนแก่ลูกค้า ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสม
กับสรีระ
จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าโซโก สี่แยกราชประสงค์ เพื่อ
บริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลและผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรม
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่ง
วัตถุดิบใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น


ปี 2533 •
ปี 2534 •
ปี 2537 •
ปี 2540 •
ปี 2541 •
ปี 2542 •

ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
นาเครื่อง Silhouette Analyzer เครื่อง Moire และ เครื่อง Sketched Outlines มาใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างสรีระ
จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research & Development Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ
และวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard)
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาก
ขึ้น ด้วยการจัดงาน “Sahagroup Export & Trade”
จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร

ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ทาให้
สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนาข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยายกาลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการ
กระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
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ทศวรรษที่ 4 ลาหน้าด้วยนวัตกรรม (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)



ปี 2543 •
ปี 2548 •
ปี 2549 •
ปี 2551 •

ริเริ่มโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแล
และป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
นาระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function Deployment และ Kansei
Engineering มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นใน
สาหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมีย่ ม
ฉีกเส้นกั้นระหว่างชุดชั้นในกับชุด
ชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond Intimacy” ซึ่งนาคริสตัล Swarovski มาประดับบน
ชุดชั้นในเป็นครั้งแรก

ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ทาการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความ
แตกต่างด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
วางรากฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจภายใต้ข้อจากัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ
ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี (พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)



ปี 2553 •

•
ปี 2554 •
ปี 2555 •
ปี 2556 •
ปี 2557 •
•
•

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงาน Princess
Collection ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนารายได้สมทบทุนการ
สร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
เริ่มผลิตและจาหน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในชุดชั้นในสาหรับผู้รักสุขภาพและ
ผู้หญิงสูงวัย
พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop” และใช้ Social Network เพื่อ
เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile” เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งทอเชิงลึก
ร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside“
ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินโครงการ
สารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยทั่วประเทศ
จัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการและให้คาปรึกษากับลูกค้าที่ปัญหาทางสรีระ
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ปี 2558 •

ปี 2559 •

ปี 2560 •
ปี 2561 •
ปี 2562 •

1.3

ขยายฐานการผลิตชุดชั้นในสตรีโดยร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญีป่ ุ่น จัดตั้ง
Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน) จัดตั้งบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จากัด เพื่อเป็น
ฐานการผลิตวัตถุดิบสาหรับชุดชั้นในสตรีในอนาคต
ร่วมลงทุนในบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด เพิ่มขึ้นจนเป็นบริษัทร่วม
ปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจ จัดตั้งฝ่าย Merchandising ฝ่าย Marketing และฝ่าย Digital
Business เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
ปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจ จัดตั้งฝ่ายบริหารการขาย Wacoal และฝ่ายขาย Wienna

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ ทาหน้าที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ โดยประสานงานกับผู้จัด
จาหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความชานาญของแต่
ละโรงงานให้ทาการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้าน
บัญชี การเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตและจาหน่ายสินค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทย่อย ทาหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณี
การส่งออกบริษัทย่อยสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 4 แห่งนับเป็นฐานการผลิตที่สาคัญ ซึ่งจัดตั้งในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้นทุนแรงงานที่ต่ากว่า นอกจากนี้บริษัทย่อยอีก 1
แห่ง ทาหน้าที่จัดหาและจัดจาหน่ายสินค้า และประกอบธุรกิจฟอกย้อม
บริษัทร่วม เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ โดยอาศัยความรู้ ความชานาญของพันธมิตรทางธุรกิจ อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการดาเนินงานในกลุ่มบริษัท
บมจ. ไทยวาโก้

บริษัทย่อย

99.96%

WSC

99.99%

บริษัทร่วม

99.99%

WLC

WKC

99.99%

40.00%

TORA

99.95%

MWC

40.00%

PMC

20.00%

PM

39.99%

PKC

PLC

หมายเหตุ : สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
WSC = บจก. วาโก้ศรีราชา
PKC
= บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
WLC = บจก. วาโก้ลาพูน
WKC = บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
TORA = บจก. โทรา 1010
MWC = Myanmar Wacoal Co., Ltd.
PMC = บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
PLC
= บจก. ภัทยาลาพูน (บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างชาระบัญชี)
PM
= Pattaya Myanmar Co., Ltd.

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือ
หุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559
เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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ชื่อบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ
1. บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
3. บริษัท โทรา 1010 จากัด
4. บริษัท วาโก้ศรีราชา จากัด (WSC)
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด (ถือหุ้นโดย WSC = 99.99%)
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตังแต่ 2 บริษัทขึนไป
บริษัทอื่นเหล่านันต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
1. Wacoal Corporation
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%
1. Myanmar Wacoal Co., Ltd.
2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด (PMC)
3. บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด** (ถือหุ้นโดย PMC = 99.99%)
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% *
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%
บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
3. ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
4. บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ ถือ บริษัทอื่นถือ
หุ้นบริษัทอื่น หุ้นบริษัทฯ
-

-

99.99
99.99
99.99
99.96
99.95
-

-

-

33.61

40.00
40.00
39.99

-

-

-

0.69
3.82
0.01
0.83

0.07
-

23.04
5.09
3.90
1.39
หน้า 7

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
** บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างชาระบัญชี

1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal ซึ่งได้รับอนุญาต
จาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการจัดจาหน่ายสินค้าชุด
ชั้นในสตรีผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation เพื่อจัดจาหน่ายในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
อาเซียน เป็นหลัก
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทาธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกรายหนึ่ง โดยการทาธุรกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
การทาธุรกรรมปกติทางการค้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสาเร็จรูปอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การซื้อวัตถุดิบและให้จัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 74 และ ร้อยละ 26 ตามลาดับ

โครงสร้างรายได้จาแนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
รายได้ในประเทศ
ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
อื่นๆ
รายได้ต่างประเทศ
ชุดชั้นในสตรี
ชุดเด็ก

2.1

ดาเนินการโดย
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. วาโก้ศรีราชา
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. โทรา 1010
รวม
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไทยวาโก้
รวม
รายได้รวม
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จากการขายและบริการ

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

2562
รายได้
%

2561
รายได้
%

หน่วย : ล้านบาท
2560
รายได้
%

99.96
99.99
99.99
99.95
99.99

3,300.30
27.39
0.65
0.83
12.54
112.97
154.43
22.73
3,631.84

67.61 2,991.09
0.56
37.93
0.01
6.45
0.02
0.51
0.26
13.79
2.32 127.44
3.16 177.79
0.47
3.53
74.41 3,358.53

64.94 2,780.62
0.82
49.06
0.14
13.62
0.01
0.08
0.30
9.92
2.77
95.84
3.86 180.44
0.08
72.92 3,129.58

63.74
1.12
0.31
0.00
0.23
2.20
4.14
71.74

-

1,218.59
30.72
1,249.31

24.96 1,213.38
0.63
34.14
25.59 1,247.52

26.34 1,202.04
0.74
30.92
27.08 1,232.96

27.55
0.71
28.26

4,560.30
112.97
185.15
22.73
4,881.15

93.42 4,263.15 92.55 4,055.34 92.96
2.32 127.44
2.77
95.84
2.20
3.79 211.93
4.60 211.36
4.84
0.47
3.53
0.08
100.00 4,606.05 100.00 4,362.54 100.00

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเสื้อผ้าสาเร็จรูป สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
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2.1.1 ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจาหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจาหน่ายคิดเป็น
ร้อยละ 93 ของมูลค่าการจาหน่ายทั้งหมด โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีให้ตัวแทนจาหน่าย ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ดังนี้
1. Wacoal จัดจาหน่ายในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า Modern Trade, Catalog, E-Commerce และ
ทาง TV Shopping ซึ่งประกอบด้วยสินค้าชุดชั้นในสตรีสาหรับทุกวัย ดังนี้
- กลุ่ม Bloom
อายุ 8 - 15 ปี ชุดชั้นในเพื่อพื้นฐานสรีระเด็กที่ถูกต้อง สาหรับเด็กหญิงวัย
เริ่มสาวที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
- กลุ่ม Young

อายุ 16 - 22 ปี สาหรับวัยรุ่น วัยที่ชอบสิ่งแปลกใหม่ แฟชั่น มีความ
หลากหลายของรูปแบบ เหมาะกับแต่ละกิจกรรมที่ทา ตาม
Lifestyle ของวัยรุ่น และมีความเป็นตัวของตัวเอง

- กลุ่ม Mood

อายุ 19 - 25 ปี สาหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางานตอนต้น มีรูปแบบและสีสันที่
สดใส มีความหลากหลายของรูปแบบเพื่อตอบสนองวัยรุ่น
และวัยทางานตอนต้นซึ่งมีหลายบุคลิก หลายอารมณ์

- กลุ่ม Braberry

อายุ 21 - 25 ปี สาหรับกลุ่มวัยเพิ่งเริ่มทางาน เป็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งชอบความ
หรูหรา ทันสมัย แต่แฝงไว้ด้วยความเท่ หวาน และกลิ่นอาย
ของความเซ็กซี่ ทาให้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าค้นหายิ่งขึ้น

- กลุ่ม Missy

อายุ 23 ปี ขึ้นไป สาหรับสาววัยทางานที่มีความคล่องตัว ชอบการแต่งกายแบบ
นาสมัย รักความก้าวหน้า

- กลุ่ม Glam

อายุ 23 ปี ขึ้นไป สาหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ชอบความงามสง่าหรูหรา
และมีรสนิยมที่โดดเด่นอย่างมีสไตล์

- กลุ่ม Curve Diva

อายุ 23 ปี ขึ้นไป สาหรับสาวที่มี Cup B ขึ้นไป โดยเฉพาะสาวคัพใหญ่ที่มี
เนื้อเนินอกอิ่ม หรือสาวที่มีรอบลาตัวใหญ่

พิถีพิถัน

- กลุ่ม Shape Beautifier อายุ 18 ปี ขึ้นไป สาหรับวัยสาว และวัยทางานที่ต้องการความกระชับรูปร่างที่
(Body Suit, Girdle, Hips, Pants) สวยงามได้สัดส่วน
- กลุ่ม Maternity
- กลุ่ม Motion Wear
- กลุ่ม Lady

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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- กลุ่ม Gold

สาหรับผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้น
นวัตกรรมการดูแลสรีระและการสวมใส่ที่สบาย

- กลุ่ม Beauty night

สาหรับดูแลเต้าทรงแม้ในยามนอนและยามพักผ่อน

- Wacoal Body Clinic

เป็นบริการสั่งตัดพิเศษสาหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งสรีระ และ
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์ แบ่งกลุ่มออกเป็นดังนี้

 BODY FIX
 Balancing Bra

 Clinical Wear

 Surgical Wear

 Healthy Care

 BODY FREE
 Thom & Ther

 BODY FORM
 Exclusive Lingerie

ชุดชั้นใน (ยกทรงและเต้านมเทียม) สาหรับผู้สูญเสียเต้านม ช่วย
เสริมสร้างสรีระให้มีความสมดุลได้ทุกอิริยาบถ และสามารถ
สวมใส่ชุดชั้นนอกได้อย่างสวยงาม
บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล สาหรับสวม
ใส่หลังการรักษาบาดแผลไฟไหม้ น้าร้อนลวก สัมผัสสารเคมี
กดกระชับรอยแผลเป็นนูน (Keloid) ให้เนียนเรียบ
เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้แทนผ้าพันแผล
สวมใส่หลังทา
ศัลยกรรม เพื่อกระชับให้ได้รูปทรงสมส่วน อาทิ ผู้ที่เพิ่มหรือ
ลดขนาดทรวงอก ดูดไขมันที่เอว หน้าท้อง สะโพก หรือต้นขา
ชุดชั้นในสาหรับสวมใส่เพื่อดูแลสุขภาพ
และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ อาทิ ชุดกระชับหน้าท้อง ประคองแผ่นหลัง ลด
อาการเมื่อยล้า ช่วยกระชับสรีระให้มีความสมดุล
ชุดชั้นในที่ออกแบบเฉพาะสาหรับเพศทางเลือก ทั้งผู้ชายที่
ต้องการเสกสรรปั้นแต่งเรือนร่างให้เป็นผู้หญิง ทั้งที่แปลงเพศ
แล้วและยังไม่ได้แปลงเพศ และผู้หญิงที่ต้องการแต่งเป็นชาย
บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในเฉพาะบุคคล
สาหรับผู้ที่มี
โครงสร้างสรีระพิเศษ อาทิ ยกทรง สเตย์ บอดี้สูท กางเกงเสริม
สะโพก

- Nightwear

สินค้าชุดนอนสตรี

- Lingerie

เสื้อบังทรง สลิป
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2. WIENNA ชุดชั้นในสตรีสไตล์ยุโรปสาหรับวัยทางาน โดยมีครบทุกกลุ่มสินค้าตั้งแต่ยกทรง
กางเกงใน สเตย์ บอดี้สูท ชุดนอน และรับสั่งตัดพิเศษสาหรับผู้ที่มีสรีระคัพไซซ์ใหญ่พิเศษ และผู้ผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม
3. B’me
ชุดชั้นในสตรีที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับทรวงอกของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละ
ช่วงวัย ซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่แลดูอ่อนเยาว์ และรู้สึกประทับใจ จัดจาหน่ายใน Modern Trade, Stand alone เช่น
His&Her Shop, E-Commerce และร้านสะดวกซื้อ
4. Sgarlet

ชุดชั้นในสตรีสาหรับสาว Plus Size

5. Presea ชุดชั้นในสตรีสาหรับผู้สูงวัยที่เข้าถึงความต้องการและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของ
สรีระด้วยแนวคิดเพื่อให้สวมใส่สบาย การตัดเย็บแบบซ่อนตะเข็บให้สัมผัสเนียนเรียบ ไม่ระคายเคืองผิว
6. CW-X ชุดเสริมสมรรถนะที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ และกายพลศาสตร์ที่ตอบสนอง
การเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งการสวมใส่ที่กระชับสบาย

2.1.2 ชุดชั้นนอกสตรี
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูปสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, Race’ ซึ่งเป็น
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต WACOAL BLOUSE ชุดชั้นนอก
สตรีมีมูลค่าการจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจาหน่ายทั้งหมด

2.1.3 ชุดเด็ก
บริษัทฯ ผลิตชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, De bon, และ Amusant ซึ่งเป็น
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต Little Wacoal, ELLE PETITE
และ ELLE POUPON ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กมีมูลค่าการจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่าจาหน่ายทั้งหมด

2.1.4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดการประกอบธุรกิจ
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1035/2534 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 สาหรับ
การลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสิทธิในการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2540 และในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม
การลงทุนดังกล่าวในการนาเข้าช่างฝีมือเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้คาแนะนาด้านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิต ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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บริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน
ลงทุน โดยสรุปดังนี้
รายการ

บจก. วาโก้
ศรีราชา

จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ชื่อบริษัท
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี

โครงการที่ 2
- บัตรส่งเสริมเลขที่
- วันออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี

2876(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2557 30 มิ.ย. 2564*
-

-

-

-

-

-

-

14 ธ.ค. 2555 14 มิ.ย. 2558

-

-

-

- บัตรส่งเสริมเลขที่
- วันออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี

-

- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

-

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

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

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

20 ธ.ค. 2555 20 มิ.ย. 2558

14 ธ.ค. 2555 14 มิ.ย. 2558

14 ธ.ค. 2555 14 มิ.ย. 2558

- ลดหย่อนภาษีเงินได้
50% ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

โครงการที่ 3

-

หมายเหตุ : * ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 7 ปี เนื่องจากอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนในเขต 2

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้รับสิทธิอื่นๆ และไม่มีข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป โดยมีการจาแนกผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
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1. ชุดชั้นในสตรี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดย
มุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภคแล้วนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบ การออกแบบ
การบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้
อย่างมั่นคง คือ ตลาดของสตรีวัยทางานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่คาดหวังในเรื่องของความงาม ความ
สะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ สาหรับ
ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย มีสีสันและ
ลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสาหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริงมายาวนานกว่า 49 ปี ผนวกกับการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านแฟชั่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า คุณภาพในการ
บริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี รวมถึงการผลิตสินค้าที่
ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้ต่อยอดการเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และบริษัทคู่ค้าในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ เป็นที่ครองใจของสตรีไทยมายาวนาน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่สาคัญ ดังนี้
Curve Diva คัพดีเวอร์
ยกทรงเก็บกระชับมั่นใจ แต่ยังคงมี Fashion และแฝงความ Sexy เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสาวๆ ที่มีคัพใหญ่ลาตัวปกติ และลาตัวใหญ่ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
 Sexy Diva : บราสาหรับสาวที่ต้องการความ Sexy และมีความเป็น Fashion มากขึ้น ด้วย
เทคนิคการตัดต่อเต้า และโครงรูปตัว L โอบเก็บเนื้อเต้าด้านข้าง ยกอกสวย เผยร่องอกเพิ่ม
ความ Sexy
 Smart Diva : บราสาหรับสาวที่ต้องการความ Sexy แต่มีความเป็น Feminine ด้วยเต้า
Seamless 4/5 cup ตกแต่งลูกไม้ให้ดูหวาน แฝงความ Sexy และเสริมแผ่น Lift sheet
ด้านข้างลาตัว ทาให้สาว Diva มั่นใจขณะเคลื่อนไหว
Fit 24 hours
Wacoal Motion ยกทรง Sport bra เพื่อนคู่ใจในทุกกิจกรรมของผู้หญิงยุคใหม่ ไม่เฉพาะแค่การ
ออกกาลังกายแต่ยังรวมไปถึงการ Mix & Match เสื้อผ้าแบบ In to Out ให้เหมาะสมกับ Lifestyle ต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบซึ่งแบ่งได้ 3 Function ดังนี้
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Latex Miracle นวัตกรรมแผ่นยางพาราช่วยโอบกระชับเต้าทรงทุกการเคลื่อนไหว
High Side Design ตัดต่อด้านข้างลาตัวกว้าง ให้ความกระชับแผ่นหลัง และยืดหยุ่นขณะ
ออกกาลังกาย
ยางทอขอบล่าง ยึดเกาะลาตัวไม่เลื่อนหลุดขณะออกกาลังกาย สวมใส่ง่ายและกระชับทุก
การเคลื่อนไหว

Athleisure Collection
Wacoal Motion ยกทรง Sport bra ที่ต่อยอดจาก Function ที่ดีของ Collection “Fit 24 hours”
โดยการพัฒนา Latex Miracle ให้มีความอ่อนนุ่มขึ้น และยังมีนวัตกรรม Sport Fit Support ช่วยเก็บกระชับ
ด้านข้างเต้าทรงให้ทรงสวย ระบายเหงื่อได้ดี กระชับทุกการเคลื่อนไหวขณะออกกาลังกาย พร้อมทั้งเพิ่ม
รูปแบบให้มีความหลากหลาย ตอบสนองทุก Lifestyle ของสาวที่มีความมั่นใจ ไม่ว่ากีฬาจะหนักหรือเบา
Secret Support
 H-Fit นวัตกรรมอีกขั้นของกางเกงในกระชับหน้าท้องให้เรียบเนียน ด้วยเทคนิคการตัดเย็บ
V-line Technology เสริมด้วยผ้าตาข่าย Powernet ด้านหน้า เพื่อความกระชับพอดี ทาให้
หน้าท้องดูเรียบเนียนยิ่งขึ้น สวมใส่สบาย มั่นใจได้ในทุก Lifestyle การแต่งตัว
 S-Fit นวัตกรรมกางเกงในเอวสูงด้วยเทคนิค S-line Technology
พร้อมเสริมผ้าตาข่าย
Powernet ช่วยกระชับเอวและด้านข้างให้ได้สัดส่วน ให้ผู้หญิงอวดเอว S สวยๆ ได้อย่าง
มั่นใจ สวยได้ในทุกรูปแบบทุกสไตล์
Wacoal Go Girl - Bra Gen ใหม่
บรา Gen ใหม่ ที่เลือกไซซ์ง่าย โดยหนึ่งไซซ์ใส่ได้หลายคัพ พร้อมกับนวัตกรรมการประกบผ้า
โดยการรีดด้วยความร้อน (Bonding Soft Fabric) ไร้ตะเข็บเนียนเรียบทั้งตัว และผ้าทาจากเส้นใยพิเศษ
ยืดหยุ่นได้ดี เนียนนุ่ม ระบายอากาศ ใส่สบายตลอดวัน พร้อมทั้งเต้าโมล 3 มิติ ไร้โครง โค้งไปตามสรีระและ
Push Up ดันทรงไล่ระดับกระชับทุกคัพไซซ์ และยังมีรูปแบบที่ใช้ Extra 3D Airflow Pad เสริมฟองน้าเจาะรู
ระบายอากาศ ให้ความรู้สึกแห้งสบายไม่อับชื้น
New Travel Bra บราเดียวที่ม้วนได้จริง
นวัตกรรมใหม่ที่แรกและที่เดียวในไทยโดยนา “ยางพารา” วัสดุจากธรรมชาติมาแทนโครง
เหล็ก ทาให้ใส่สบาย ไม่กดเจ็บ ด้วยนวัตกรรม Magic Mold และ Non-Stretch side support ด้านข้างด้วย
ฟองน้าบางอัดแน่น ช่วยผลักและเก็บกระชับเต้าทรงจากด้านข้าง ทาให้อกชิดกลมสวยเป็นธรรมชาติ ส่วน
หลังใช้ผ้าแถบทอริม ไขว้กันเป็นรูปแบบพิเศษ Cross-hugging Wing ซึ่งจะกระชับเนียนเรียบไปกับลาตัว
นอกจากนี้ยังม้วนเก็บได้ง่าย ไม่เสียทรง พกพาสะดวก ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ (Save Space)
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Smooth Bra 2019
Smooth Bra บราที่ผสมผสาน 4 นวัตกรรมใหม่ ดังนี้
 Soft Mold นวัตกรรม Mold นุ่มพิเศษ ผิวสัมผัสเหมือนจริง ยกอกสวยเรียบเนียนเป็น
ธรรมชาติ
 New Free Cut & High Curve Wireless Bra บราไร้โครง Push up น้อย สวยเนียน สวมใส่
สบายแบบไม่กดเจ็บ ช่วยเก็บกระชับเนื้อด้านข้าง
 New High Cut Bra บรามีโครง Mold บาง มี Magic Line ช่วยเก็บกระชับเนื้อด้านข้างให้
อกสวยแลดูเป็นธรรมชาติ
 Natural Mold Wire นวัตกรรม Mold แบบใหม่ เหมาะกับสาวทุกคัพไซซ์ สวมใส่สบาย
ด้วย Magic line ช่วยเก็บกระชับเนื้อด้านข้าง
Wireless Fix "อกชิด กระชับเป๊ะ"
นวัตกรรมชุดชั้นในที่ใช้ X-Power sheet ประคองเต้าสวย ช่วยให้อกชิด ยกกระชับให้เนินอก
ชัด และมี Step Push up ฟองน้าไล่ตามระดับคัพ มีผิวสัมผัสนุ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มเนินอกให้อิ่มสวยเป็น
ธรรมชาติ พร้อมเทคนิคการเย็บพิเศษใต้ฐานเต้า ช่วยให้เต้าทรงคงรูป
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายชุดชั้นในภายในประเทศ
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 73 และร้อยละ 27 ตามลาดับ โดยมีช่องทางการจัดจาหน่าย ดังนี้
- การจาหน่ายสินค้าภายในประเทศ
1. บริษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Wacoal” ไปยังบริษัท ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีช่องทางการจัดจาหน่ายหลัก
ให้กับห้างสรรพสินค้า Modern Trade รวมถึงการเปิดร้านค้าในศูนย์การค้าชั้นนาทั่วประเทศ
2. บริษัทฯ เป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “WIENNA” ใน Wienna
Shop เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนา และผ่านเว็บไซต์ www.wiennashop.com
3. บริษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “B’me” ไปยัง บริษัท เพนส์
มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จากัด โดยมีช่องทางการจัดจาหน่ายหลัก คือ Modern Trade ซึ่งปัจจุบันมี
จาหน่ายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังได้ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้มีความครอบคลุมและ
หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Stand alone เช่น His&Her Shop, Shop B’me ที่ MAYA จ.เชียงใหม่ และ
Terminal 21 อโศก, E-Commerce ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN และ Catalog Friday
4. บริษัทฯ จัดจาหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Sgarlet และ Presea ผ่านช่องทาง
Online ภายใต้เว็บไซต์ www.sgarletbywacoal.com, www.preseabywacoal.com เพือ่ จาหน่ายสินค้า Lifestyle ที่
มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม .
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5. บริษัทฯ ได้เปิดบริการ Wacoal Body Clinic Shop ณ ที่ทาการของบริษัทฯ เพื่อบริการสั่ง
ตัดพิเศษสาหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งสรีระ และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์
6. ช่องทางการจัดจาหน่ายอื่น เช่น การเปิดร้าน Wacoal Studio, E-Commerce, TV
Shopping, Catalog และการจาหน่ายผ่าน Factory Outlet ทั้งของกลุ่มสหพัฒน์และคู่ค้าภายนอก
- การจาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผูด้ าเนินการส่งออกโดยตรง
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อาเซียน โดยมีลูกค้าหลัก คือ Wacoal Corporation และ Wacoal America,
Inc.

2. ชุดชั้นนอกสตรี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทฯ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรีเพื่อตอบสนองลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ดังนี้
- แบรนด์ 5.up เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีที่มุ่งเน้นสินค้ากางเกงเป็นหลักเพื่อตอบสนองลูกค้า
สตรีทั่วประเทศ ด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งกระจายสินค้า
ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละพื้นที่
- แบรนด์ WACOAL BLOUSE เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีที่ออกแบบสินค้าครบทุกรูปแบบ
และออกแบบสินค้าตาม Trend Fashion เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของลูกค้าสตรีวัยทางานทั่วประเทศ พร้อม
ทั้งมุ่งเน้นคุณภาพวัตถุดิบและการตัดเย็บอย่างประณีตเสมอ
- แบรนด์ Race’ เป็นแบรนด์ที่บริษัทฯ สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ
โดยตรง ในการรับออกแบบและผลิตชุดเครื่องแบบพนักงานทุกประเภท (Uniform) พร้อมบริการครบวงจร
ทั้งก่อนและหลังการขาย ทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี
ในปี 2562 สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
- สินค้าแบรนด์ 5.up ได้ตอกย้าจุดเด่นของแบรนด์ในเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบ และแพทเทิร์น
การ Fitting ที่สวยงาม พร้อมจัดทา Catalog สินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขึ้น
- สินค้าแบรนด์ Race’ ได้ขยายธุรกิจสินค้า Uniform เข้าไปในกลุ่ม Workwear โดยเริ่มต้น
จากการพัฒนาชุดพยาบาลด้วยผ้า Nursy ซึ่งเป็นผ้านวัตกรรมใหม่จากโรงงานที่เป็นเครือข่าย Supply Chain
ของบริษัทฯ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
1. บริษัทฯ จัดจาหน่ายสินค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE และ 5.up ผ่านตัวแทนจัด
จาหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ซึ่งมีช่องทางจัดจาหน่ายหลักให้กับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศ
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2. บริษัทฯ จัดจาหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าองค์กรชั้นนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
จัดทาชุดเครื่องแบบ (Uniform) สาหรับพนักงานในธุรกิจธนาคาร โรงพยาบาล และธุรกิจขายและบริการ
ต่างๆ
3. บริษัทฯ จัดจาหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ ชุดพยาบาล (ผ้า Nursy) โดยการออก
Pop Up ในโรงพยาบาลต่างๆ เพี่อมุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม

3. ชุดเด็ก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกระดับ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและทาการวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่ม Product
Line และช่องทางการจัดจาหน่ายให้ตรงกับลูกค้าทุกระดับ
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ขยายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสาคัญต่อการรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติที่เหมาะกับ
การสวมใส่ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label เช่น ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยไผ่ (Bamboo Fiber) ฝ้ายอินทรีย์ที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (Organic Cotton) และ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอกระเจา (Jute) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสินค้าในกลุ่ม De bon เพื่อขยายตลาด
Modern Trade
บริษัทฯ ได้แบ่งตลาดเสื้อผ้าเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก อายุแรกเกิด - 6 ปี แบ่งเป็น
- ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม Apparel ประเภทเสื้อผ้า ผ้าอ้อม เครื่องนอน ถุงเท้า ถุงมือ
หมวก ผ้ากันน้าลาย เครื่องเล่นประเภท Soft Toy
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel
ประเภทขวดนม อุปกรณ์การรับประทานอาหาร
เด็ก Toiletries ผ้าอ้อมสาเร็จรูป รองเท้า กระเป๋า
เข็มขัด เครื่องประดับ และของเล่นเสริมทักษะ
กลุ่มที่ 2 ตลาดเด็กโต อายุ 6 - 12 ปี แบ่งเป็น
- ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม Apparel ประเภทเสื้อผ้า ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel
ประเภทรองเท้า กระเป๋า เข็มขัด และเครื่องประดับ
ในปี 2562 สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กได้ขยายตลาด E-Commerce โดยใช้แบรนด์ Amusant ในการขับเคลื่อน
- แบรนด์ De bon ได้เพิ่มกลุ่มสินค้า Organic เข้าไปจัดจาหน่ายใน Discount Store
- ผลิตภัณฑ์ Little Wacoal ได้สร้างสรรค์สินค้ากลุ่มใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
เด็กยุคปัจจุบัน โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็ก เป็นสินค้าที่คานึงถึงสุขลักษณะ เน้นการใช้
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วัตถุดิบที่เป็น Organic และ Green เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเด็ก
โต เป็นสินค้าที่มี Lifestyle ให้เหมาะสมกับเด็กยุคดิจิทัลที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย
- ผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้เพิ่มตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียและ
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มตลาดชุดเด็กในประเทศ
ปากีสถาน
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย บริษัทฯ มีรายได้จากการจาหน่ายชุดเด็กภายในประเทศ
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 83 และ ร้อยละ 17 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การจาหน่ายสินค้าภายในประเทศ
1. บริษัทฯ จาหน่ายสินค้าผ่าน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
เช่นเดียวกับชุดชั้นในสตรี ซึ่งมีช่องทางการจัดจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าสาหรับลูกค้าระดับบนและระดับกลาง
2. บริษัทฯ จัดจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่คานึงถึงราคาของสินค้าเป็นหลัก
3. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใน Online เช่น shopee.co.th, www.myyesshop.com
4. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใน Duty Free เช่น King Power
นอกจากช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) โดยผ่านทางช่องทาง Social Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”,
“Enfant Momclub” และเว็บไซต์ www.enfant.co.th เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูล
ข่าวสารแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- การจาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับตลาดในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และจีน เป็นหลัก ด้วยการพัฒนาศักยภาพการขายสินค้าและบริการ โดยเน้นเจาะตลาดการ
ซื้อขายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักผ่านตัวแทนจัดจาหน่ายในประเทศนั้นๆ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก
ENFANT ได้จาหน่ายไปในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย บังกลาเทศ กัมพูชา
เมียนมา จีน ศรีลังกา ลาว มอริเชียส และปากีสถาน

2.2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปจัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากผ่านการออกแบบสินค้าและบริการ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และมีนวัตกรรม รวมถึงความเชี่ยวชาญของแรงงานฝีมือในการตัดเย็บ โดยในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าสาเร็จรูปได้รับผลกระทบจากอัตราค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
ทาให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและ
บริการเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการดาเนินธุรกิจ
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ของตน โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตด้วยการหาแหล่งผลิตหรือการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตต่ากว่าเพื่อรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันให้คงอยู่ ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องมีการ
ปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) ที่เป็นระบบห่วงโซ่อุปทาน การตลาดและการขาย การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการบริหารจัดการสินค้า ทักษะฝีมือแรงงาน เทคโนโลยีการผลิต และการ
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งการมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการบูรณาการ
โครงข่ายอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนถึงปลายน้า ทั้งการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ การคิดค้น
เทคนิคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าสินค้าแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าและระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่าง
ตรงตามความต้องการ
ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในโลกยุค Digital อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต
ภาวะการแข่งขันของตลาดเสื้อผ้าสาเร็จรูป ทั้งตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก มีดังนี้

1. ชุดชั้นในสตรี
ตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้าน
คุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
รวมทั้งมีการนาเข้าสินค้าชุดชั้นในสตรีจากต่างประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสาคัญที่ทาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป โดยหันมาซื้อสินค้า
ผ่านช่องทาง Online มากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทาให้
ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการได้หลากหลายและตรงกับความต้องการได้มากขึ้น
ส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางการค้าปลีกแปรเปลี่ยนไป
ผู้ประกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เท่าทัน
สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จึงได้ให้ความสาคัญกับการตลาด Online ทั้งในด้าน Social Media Marketing และ Online Marketing ซึ่งมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี
เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการขายเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นนโยบาย “การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ผู้บริโภค” ด้วยการคิดค้น วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดในฐานะผู้นาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตาม
ความต้องการและได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
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เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. ชุดชั้นนอกสตรี
ปี 2562 ตลาดสินค้ าชุ ดชั้ นนอกสตรี มีก ารแข่ งขั นสู งอย่ างต่ อเนื่ อง ประกอบกั บพฤติ กรรม
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าลดลง ทาให้สินค้าเสื้อผ้าสตรีต้องสร้างความแตกต่างและต้องพัฒนา
ศักยภาพในการขายช่องทางอื่นๆ ให้มากขึ้น
สาหรับสินค้าแบรนด์ 5.up ได้มีการพัฒนาเนื้อวัตถุดิบที่มีนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มี
คุณภาพ สามารถเพิ่มราคาได้ และมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้เติบโตเหนือคู่แข่งด้วยการสื่อสารทางการตลาด
อย่างต่อเนื่องทุกช่องทางทั้งช่องทาง Offline และ Online
สาหรับตลาดชุดเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) ที่เป็นองค์กร บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการก่อนและ
หลังการขายให้แก่ลูกค้า ทาให้ได้รับความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต Uniform อย่างต่อเนื่อง และปีนี้
บริษัทฯ ได้พัฒนาทีม Pop Up เพื่อขายให้แก่ลูกค้าผู้สวมใส่ชุด Uniform โดยตรง ได้แก่ ชุดพยาบาลนวัตกรรม
ใหม่ที่ผลิตด้วยผ้า Nursy ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เบา นุ่ม ยืดหยุ่น สบาย แตกต่างจากชุดพยาบาลทั่วไป

3. ชุดเด็ก
ตลาดเสื้อผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นนามีการนาเข้าสินค้าแบรนด์เนมทั้งระดับกลาง-บน
เข้ามาจัดจาหน่ายภายในประเทศมากขึ้นส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ
จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านของประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบที่
ทันสมัย รวมทั้งสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริม
พัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น
ดังเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex 100 Product Class I (for baby) ซึ่งเป็น
ฉลากที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT เป็นเสื้อผ้าเด็กที่ปลอดภัยจากสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาเสื้อผ้าเด็กให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในสภาพ
ภูมิอากาศร้อนและหนาว รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย
ควบคู่ไปกับการสานต่อแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ ENFANT GREEN Label เช่น
ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายผสมปอกระเจา (Cotton Jute) เส้นใย Organic Cotton เส้นใยไผ่
(Bamboo) เป็นต้น
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2.2.3 จานวนคู่แข่งและขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ปัจจุบันตลาดชุดชั้นในสตรีของประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและการแข่งขันสูง จึงเป็นโอกาส
ให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาทาตลาดผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย ทั้ง
ช่องทางห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และช่องทาง Online ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์
Wacoal ที่ได้รับอนุญาตจาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น คือ ผู้นาตลาดที่ครองส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุดในตลาดชุดชั้นในสตรีที่มีการจาหน่ายภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเกือบ 5 ทศวรรษที่
ผ่านมา

2.2.4 สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ
สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ เนื่องจากมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยสามารถพิจารณาได้จากด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ ดังนี้

 ด้านการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นในสตรีภายใต้แบรนด์ Wacoal มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสตรีไทย
มายาวนานทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี การเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง รวมถึง
การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าผ่านทางนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย รวมถึงยังให้ความสาคัญกับ
ตลาดเฉพาะกลุ่ม โดย Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ผู้หญิง....
สวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside) ซึ่งสามารถจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
- สินค้ากลุ่ม FUNCTION เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ
เช่น ด้านสรีระ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านวัตถุดิบ เทคนิค
การตัดเย็บ และการ Fitting เป็นต้น
- สินค้ากลุ่ม FASHION

เป็นสินค้าที่ออกแบบให้เข้ากับ Lifetime และ Lifestyle ของ
ผู้บริโภค โดยคานึงถึงสมัยนิยม และความต้องการของตลาดใน
แต่ละช่วงเวลา

- สินค้ากลุ่ม SERVICE

เป็นบริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล
สาหรับผู้ที่
ต้องการปรับแต่งสรีระ และต้องการเสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์
เช่น ชุดชั้นในสาหรับผู้ป่วยสตรีที่สูญเสียเต้านม เสื้อผ้าทางการ
แพทย์ที่ช่วยกระชับแผลเป็นนูน (Keloid) ให้เนียนเรียบ เป็นต้น ซึ่ง
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การลงทุนดังกล่าวมิได้มุ่งหวังผลกาไร
ให้กับผู้บริโภคและสังคม

แต่ถือเป็นการตอบแทน

2) ด้านการบริการ บริษัทฯ ได้เปิดบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นการให้บริการหลังการขาย โดย
ผู้บริโภคสามารถขอข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนได้
ในหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือผ่านเคาน์เตอร์จุดจาหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th หรือผ่านทาง www.wacoal.co.th ทั้งนี้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่เลือกใช้สินค้าและบริการของ Wacoal อย่างต่อเนื่อง
3) การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยการทาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
รอบด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
4) ด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสรีระวิทยาของสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าสิ่งนี้คือหัวใจสาคัญในการ
พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง ดังปณิธานที่ Wacoal ยึดถือ
อย่างจริงจังตลอดมา คือ ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ อันได้แก่ ร่างกาย
และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของ Wacoal จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หาก
ยังต้องรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย ดังคากล่าวที่ว่า “ความงดงามจาก
ภายใน ส่งผลต่อความงดงามภายนอก”
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

Twoway Jacquard 2D
นวัตกรรมผ้าถัก Twoway Jacquard 2D ที่ใช้ลวดลาย 2 มิตใิ นการสร้างแรงกระชับที่แตกต่าง
เพิ่มความเรียบเนียน และยังให้ลวดลายบนผ้า พบได้ในผลิตภัณฑ์ Curve Diva

Rubber Support Pads
แผ่นยางผสมยางพาราที่มีความหนา 0.6 - 0.8 มิลลิเมตรเจาะรู เพื่อเสริมการอุ้มทรงให้กับชุด
ชั้นในออกกาลังกาย ด้วยคุณสมบัติยางผสมยางพาราที่มีความเป็นแผ่นคงรูป ให้ความยืดหยุ่นตัว ทาให้
สามารถอุ้มเต้าทรงให้ความกระชับและไม่กดเจ็บขณะเคลื่อนไหวของร่างกาย พบได้ในผลิตภัณฑ์ Motion
Wear
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Rubber Back Support
แผ่นยางผสมยางพาราที่มีความหนา 1.0 มิลลิเมตรเจาะรู ช่วยประคองหลัง และระบายอากาศ
ได้ดี อีกทั้งยังแข็งแรงคงทนต่อการโค้งงอ ตัดต่อให้เข้ากับสรีระเพื่อ support แผ่นหลัง ช่วยบรรเทาอาการ
ปวดหลังจากการตั้งครรภ์หรือสุขภาพ พบได้ในผลิตภัณฑ์ Maternity และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Twoway Laser Cut (Punching)
ผ้า Twoway Laminated 2 ชั้น ที่ให้ความหนานุ่ม กระชับ และคงรูป เจาะรูด้วยเทคนิคเลเซอร์
Micro Perforation เพื่อระบายอากาศ และเกิดลวดลายลงบนผืนผ้า พบได้ในผลิตภัณฑ์ Motion Wear และ
ผลิตภัณฑ์ Mood

Body Seamless 44 Gauge
การถักเป็น Body Size ทาให้เนื้อผ้าเนียนเรียบพิเศษ และใช้เทคนิคการ Tape Bonding แนว
ตะเข็บช่วงขอบขาแทนการเย็บ ไร้รอยการกดรัด เส้นใย Micro Fiber และเครื่องถักที่มีความละเอียดสูง 44
เข็ม/นิ้ว ทาให้เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสที่เนียนนุ่ม บางเบา สวมใส่สบาย พบได้ในผลิตภัณฑ์ Panty

ผ้า Circular Mesh Freecut
เนื้อผ้าที่ผสมเส้นใย Nylon 88% และ Elastane 12% ทาให้เนื้อผ้าละเอียด เนียนนุ่ม ยืดหยุ่นตัว
ได้ดี พร้อมทั้งโครงสร้างผ้า Circular Knit ที่ถักเป็นโครงสร้าง Mesh บวกกับคุณสมบัติพิเศษของเส้นด้าย
Elastane ชนิด Smart Fix หลอมละลายบางส่วน เพื่อยึดเกาะโครงสร้างให้ไม่ลุ่ยไม่รัน และโครงสร้างที่เป็น
Elastane Mesh ทาให้มีรูหรือช่องว่างระบายอากาศได้ดี เนื้อผ้าตกแต่งเคลือบสารที่ทาให้ผ้าดูดซับน้าได้ดีและ
แห้งเร็ว พบได้ในผลิตภัณฑ์ Panty

 ด้านการผลิตและการดาเนินงาน
1) ด้านโครงข่ายอุตสาหกรรม บริษัทฯ มุ่งสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยมีการ
บริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้า กลางน้า จนถึงปลายน้า โดยพัฒนาความ
ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจทั้งในระดับอุตสาหกรรม และโครงสร้างตลาดและ
การขาย เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีการ
ร่วมทุนกับผู้ผลิตในการจัดตั้งโรงงานผลิต และการสร้างเครือข่ายในการจัดจาหน่ายสินค้าที่ครอบคลุม
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สร้างความร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจาหน่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการขาย
โดยการเก็บข้อมูลจากร้านค้าโดยตรงแบบ Real Time ทาให้บริษัทฯ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในด้าน
การวางแผนผลิตสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 24

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

3) ด้าน Logistic บริษัทฯ พัฒนาระบบ Logistic และคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าทั่วประเทศ ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
4) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังเห็น
ได้จากกิจกรรมที่บริษัทฯ ปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสี
และสารเคมีที่เป็นอันตราย กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO
9001:2015 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 การ
รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองคุณภาพมาตรฐานการทดสอบ
Wacoal corp. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.2346:2550) การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลาก
เขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และ
ผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint)
นอกจากนี้ยังได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry Level 4) และการ
รับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ประจาปี 2561 จาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative
Company Awards) ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรมและกลยุทธ์การบริหารจัดการ
นวัตกรรมในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับรางวัล Asian Service Award 2019 จาก
ผลิตภัณฑ์บริการ Wacoal Body Clinic จาก Asian Network for Quality (ANQ)

 ด้านการเงิน
บริษัทฯ มีการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบาย
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ ทาให้บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีและฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งมาโดยตลอด
จากสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมและยอมรับในคุณภาพจากผู้บริโภค ประกอบกับนโยบาย
การตลาดที่ให้ความสาคัญกับลูกค้า การผลิต และการดาเนินงานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยความร่วมมือของผู้
ถือหุ้นและความร่วมใจของพนักงาน ประกอบกับสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทาให้เชื่อมั่นว่าสถานภาพ
และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง
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2.2.5 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ดีจากคุณภาพฝีมือแรงงานและ
ระบบห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตชุดชั้นในสตรีที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก
สาหรับภาพรวมการเติบโตของตลาดชุดชั้นในสตรียังเป็นไปในทิศทางที่ดี ถึงแม้วา่ สภาพเศรษฐกิจ
ของไทยโดยรวมจะอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็
ดีสินค้าชุดชั้นในสตรียังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าจาเป็นที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่
การใช้งาน และแฟชั่นความสวยงามสาหรับผู้หญิง โดยในปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อชุดชั้นในของกลุ่มผู้หญิง
จะเน้นไปที่ความหลากหลายของแบรนด์ คุณภาพ และราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น รวมทั้งนิยมซื้อบนโลก
Online มากขึ้น จึงทาให้มีสินค้าชุดชั้นในสตรี House Brand เกิดขึ้นในตลาดนีอ้ ย่างมาก
สาหรับแนวโน้มในอนาคต รูปแบบการดาเนินธุรกิจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค มีการนา Big Data มาช่วยปรับปรุงการพัฒนาสินค้าและบริการ การใช้กลยุทธ์ Omni-Channel
Strategy ในการพัฒนาช่องทางการขาย การออกแบบรูปแบบธุรกิจและช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Digital เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าโดยตรง (Direct to Consumer) พร้อม
ทั้งบูรณาการห่วงโซ่อุปทานให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงการดาเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
ในอนาคต
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 จานวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. วาโก้ศรีราชา
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010

ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
กรุงเทพฯ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
รวม

พนักงาน
(คน)
3,809
42
897
471
297
471
1
29
6,017

อาคาร
(หลัง)
9
1
1
2
2
2
1
18

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
45,304
4,734
8,292
10,152
6,840
6,656
12
1,500
83,490

2.3.2 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม
กาลังการผลิตจาแนกตามผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตเต็มที่
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวม
ปริมาณการผลิตจริง
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวม
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน
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2562

2561

หน่วย : ชิ้น
2560

20,000,000
200,000
1,800,000
22,000,000

20,000,000
200,000
2,000,000
22,200,000

20,000,000
200,000
2,000,000
22,200,000

18,974,767
124,635
1,401,174
20,500,576
93.18%
96.28%

19,429,079
183,936
1,678,773
21,291,788
95.91%
101.18%

19,289,830
82,502
1,671,611
21,043,943
94.79%
102.74%
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2.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ
วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ผ้าผืน ผ้าแถบ ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ส่วนใหญ่จัดซื้อจากโรงงานทอผ้าและโรงงานถัก
ผ้าลูกไม้โดยตรง เช่น บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จากัด บริษัท เพ็นน์ เอเซีย
จากัด และนาเข้าจากต่างประเทศ
วัตถุดิบรอง ได้แก่ ฟองน้าปั๊มขึ้นรูป (MOLD) สายบ่า ชิ้นส่วน กระดุม ด้าย ซิป ตะขอ จัดซื้อจาก
โรงงานในประเทศ เช่น บริษัท จี เทค แมททีเรียล จากัด บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จากัด

2.3.4 ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจาหน่ายที่สาคัญจานวน 3 ราย คือ
1. กลุ่ม Wacoal Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบ
คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
2. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อ
วัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
3. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ
คิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
การซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจาหน่ายทั้ง 3 ราย เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการทา
สัญญาในการซื้อขายวัตถุดิบกับผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว เนื่องจากเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่สาคัญจะปรากฏใน
ใบสั่งซื้อแต่ละครั้งแล้ว

2.3.5 สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดาเนินการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่จัดซื้อภายในประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 66 และ ร้อยละ 34 เป็นการนาเข้าผ้าและลูกไม้ส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน ไต้หวัน
อิตาลี เกาหลีใต้ เยอรมนี

2.3.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาหรับเศษ
วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษผ้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จาหน่ายให้กับผู้รับซื้อเศษวัตถุดิบ

2.4

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดทาแผนธุรกิจและการบริหารงาน
2. มุ่งบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงป้องกันอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มีความต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนา และสื่อสาร ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงาน
และฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนามาปฏิบัติใช้ในการดาเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5. ส่งเสริมให้การบริหารและประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
6. เสริมสร้างและบูรณาการการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เป็นประจาทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

3.1

ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่น้อยราย
ในประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมียอดขายสินค้าไปยังบริษัท
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (ICC) เกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่ง ICC มี
ความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า ทาให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบ
กับการจัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของ ICC
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อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจาหน่ายสินค้าลดลง บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการจาหน่ายอื่นๆ เช่น
E-Commerce, TV Shopping เพื่อช่วยสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ต่างประเทศ
การจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดาเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation
ที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิก
สัญญาของกลุ่มผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่มผู้จัดจาหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกัน และมีเครือข่ายช่องทางการจัดจาหน่ายไปยังนานาประเทศ
ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ต่างประเทศ ฉะนั้นการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ทางธุรกิจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

3.2

ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

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

3.3

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา รูปแบบ และการส่งเสริมการ
ขาย เพื่อช่วงชิงและขยายฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการ
เปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมด
สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า ทาให้การแข่งขัน
ด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มายาวนาน และมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนาของโลก จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว เช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่าง
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ต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุนใน Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อ
สร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร รวมทั้งประโยชน์จากภาษีนาเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคา
ต้นทุนที่ต่าลง

3.4

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่สังคมยุค
ดิจิทัลที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันมากขึ้น ส่งผลให้การซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น
เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกล่าว จึงได้กาหนดกลยุทธ์ที่สาคัญโดยมุ่งสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการสารวจสรีระสตรีไทย
อย่างต่อเนื่อง และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งได้
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าทาง Online, Omni Channel เพื่อตอบสนองต่อ Lifestyle และความพึง
พอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

3.5

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการนาเข้าและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ทาให้มีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้นโยบาย
ป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยนารายรับในรูปเงินตราต่างประเทศไปชาระค่าสินค้า
ในสกุลเงินเดียวกัน ควบคู่ไปกับการชาระค่าสินค้าด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ (Netting) กับคู่สัญญาใน
ต่างประเทศที่เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใช้เครื่องมือทางการเงินโดยทา
สัญญาชื้อขายล่วงหน้า Forward เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.6

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ต่างๆ รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และมีหน่วยงาน
Compliance Unit ทาหน้าที่กากับและติดตามข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และทาความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร
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3.7

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ
ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศและการ
ดาเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
โปร่งใส ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) พร้อมทั้ง
กาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติตามนโยบาย มีคณะทางานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน
และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
โดยจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านช่องทาง
อินทราเน็ตของบริษัทฯ
ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและกาหนดมาตรการควบคุม
ป้องกันอย่างรัดกุม เพียงพอ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

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

ขนาดพื้นที่
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(หน่วย : ตร.ว.)
10,205.60 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
1,183.50 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
4,472.00
6,404.50
9,557.00

บริษัทฯ และ WSC
เป็นเจ้าของ
WLC เป็นเจ้าของ
WKC และ PKC
เป็นเจ้าของ

31,822.60

มูลค่าตามบัญชี
(หน่วย : ล้านบาท)
829.05
6.58

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี

3.10

ไม่มี

13.83
23.32

ไม่มี
ไม่มี

875.87

4.1.2 อาคารที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
ที่ตั้งอาคาร
กรุงเทพฯ
อ. พระประแดง
จ. สมุทรปราการ
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
อ. เมืองลาพูน จ. ลาพูน
อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
รวม
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ขนาดพื้นที่
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(หน่วย : ตร.ม.)
45,316.00 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
4,734.00 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
8,292.00
6,696.00
12,826.00
77,864.00

WSC เป็นเจ้าของ
WLC เป็นเจ้าของ
WKC และ PKC
เป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(หน่วย : ล้านบาท)
52.21
8.85
41.95
0.26
0.17

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

103.43
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4.1.3 เครื่องจักร
ที่ตั้งเครื่องจักร

กรุงเทพฯ
อ. ศรีราชา

จ. ชลบุรี

จานวน
เครื่องจักร
(หน่วย : คัน)
4,199
1,623

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

1,672
2,202

รวม

9.70

ลักษณะกรรมสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
WSC และ TORA
เป็นเจ้าของ
WLC เป็นเจ้าของ
WKC และ PKC
เป็นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพัน
(หน่วย : ล้านบาท)
16.08
19.60

ไม่มี
ไม่มี

6.29
20.89

ไม่มี
ไม่มี

62.85

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จานวน 5 แห่ง ได้แก่
WSC
=
บจก. วาโก้ศรีราชา
WLC
=
บจก. วาโก้ลาพูน
WKC =
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
PKC
=
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
TORA =
บจก. โทรา 1010

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ คือ เครื่องหมายการค้า โดยมี
รายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้

 เครื่องหมายการค้าที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้
บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี Wacoal ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับ
อนุญาตจาก Wacoal Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญของสัญญา
ดังนี้ คือ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และสัญญามี
ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2566

 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทฯ
บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และได้นาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เครื่องหมายการค้า
WIENNA
B’me
ENFANT
De bon

ประเภทสินค้า/บริการ
ชุดชั้นในสตรี

เลขทะเบียน
ค 269706

หมายเหตุ
จดทะเบียนใน 21 ประเทศ

ชุดชั้นในสตรี

ค 900585

จดทะเบียนใน 12 ประเทศ

เสื้อผ้าเด็ก

ค 45799

จดทะเบียนใน 34 ประเทศ

ของใช้เด็ก

ค 171190

เสื้อผ้าเด็ก

ค 51009

จดทะเบียนใน 12 ประเทศ

WIENNA เป็นเครื่องหมายการค้าของชุดชั้นในสตรีสาหรับวัยทางานที่เน้นการสวมใส่ที่เหมาะ
กับรูปร่างของผู้สวมใส่
B’me
เป็นเครื่องหมายการค้าของชุดชั้นในสตรีสาหรับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยซึ่งมีสรีระที่
เปลี่ยนไป ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมช่วยให้ผู้สวมใส่แลดูอ่อนเยาว์ และรู้สึกประทับใจอย่างไม่เหมือนเคย
“เป็นคุณในแบบที่คุณเป็น”
ENFANT เป็นเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่มีการตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต ใช้วัสดุที่
ทามาจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวเด็ก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ
อย่างต่อเนื่อง ดังสโลแกนของสินค้า ENFANT “บริสุทธิ์ สัมผัสจากธรรมชาติ สู่ทารกน้อย”
De bon
เป็นเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไม่ก่อการ
ระคายเคือง อ่อนโยนต่อผิวสัมผัสและดีต่อสุขภาพของลูกน้อย

4.2

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป มูลค่ารวม 334.56 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 4.63 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้นโยบายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
โอกาสในการทาธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

4.3

การประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจอันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5

- ไม่มี -

5.2 คดีที่กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- ไม่มี -

5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี -
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1

ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) (WACOAL)
ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป

เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้ง

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

0107537001455
120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
0-2289-3100-9, 0-2689-8300
0-2291-1788

เว็บไซต์

:

www.wacoal.co.th

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

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

services@wacoal.co.th

ธุรกิจชุดชั้นในสตรี

0-2689-8705

kanlaya.loh@wacoal.co.th

ธุรกิจชุดเด็ก

0-2291-8373

pojadech@wacoal.co.th

ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี

0-2289-3100-9 ต่อ 399

mkt_outer@wacoal.co.th

Wacoal Body Clinic (บริการสั่งตัดพิเศษ) 0-2689-8484

bodyclinic@wacoal.co.th
-

Online Shopping Call Center

0-2296-9979

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

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

สานักงานตรวจสอบภายใน

0-2289-3100-9 ต่อ 207, 0-2291-0591 audit@wacoal.co.th
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อยทางตรง
ผลิตเสื้อผ้า
1. บริษัท วาโก้ลาพูน จากัด
สาเร็จรูป
99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.ป่าสัก อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
โทร. 0-5353-7652-3
โทรสาร 0-5358-4082
ผลิตเสื้อผ้า
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จากัด
สาเร็จรูป
121-121/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5041-2
โทรสาร 0-3720-5041-2
จัดหาและจัด
3. บริษัท โทรา 1010 จากัด
จาหน่ายเสื้อผ้า
132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
สาเร็จรูปและ
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
ประกอบธุรกิจ
โทร. 0-2689-8705
ฟอกย้อม
โทร. 0-2291-1788
ผลิตเสื้อผ้า
4. บริษัท วาโก้ศรีราชา จากัด (WSC)
สาเร็จรูป
173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-0666
โทรสาร 0-3848-0606
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย WSC = 99.99%)
ผลิตเสื้อผ้า
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จากัด
สาเร็จรูป
123-123/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5051-3
โทรสาร 0-3720-5051-3
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ขึ้นไปของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
การถือหุน้ โดยบริษัทฯ

ประเภท
ของหุน้

จานวนหุ้น
ทีอ่ อกจาหน่าย

หุ้นสามัญ

500,000

499,997

99.99

หุ้นสามัญ

500,000

499,996

99.99

หุ้นสามัญ

500,000

499,970

99.99

หุ้นสามัญ

200,000

199,910

99.96

หุ้นสามัญ

200,000

199,907

99.95

จานวนหุน้
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
บริษัทร่วม
1. Myanmar Wacoal Co., Ltd.
Lot no. B2, Thilawa SEZ Zone A,
Yangon, Myanmar
2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด (PMC)
611/28 ตรอกวัดจันทร์ใน
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2291-2390-8
โทรสาร 0-2291-2378
3. Pattaya Myanmar Co., Ltd.
16 Panchatun U Shwe Owe Road,
Hlaing Tharyar Industrial Zone 2,
Hlaing Tharyar Township, Yangon, Myanmar
บริษัทร่วมทางอ้อม (ถือหุ้นโดย PMC = 99.99%)
4. บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด*
99/2 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ป่าสัก
อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน
โทร. 0-2291-2390-8
โทรสาร 0-2292-1729
บริษัทอื่นๆ
1. บริษัท ไทยแน็กซิส จากัด
222 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3729-0062-3
2. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด
241, 243, 245, 247 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2291-2806-7
โทรสาร 0-2291-2807

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

จานวนหุ้น การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ที่ออกจาหน่าย จานวนหุ้น %

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

ผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

40,000

16,000 40.00

ผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

3,000,000

1,200,000 40.00

ผลิตและจาหน่าย หุ้นสามัญ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป

8,000

1,600 20.00

ผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

79,997 39.99

ทอและพิมพ์
แถบตราสิ่งทอ

หุ้นสามัญ

200,000

38,000 19.00

ผลิตวัตถุดิบ
สาหรับ
ชุดชั้นในสตรี

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,900,000 19.00
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ผลิตวัตถุดิบ
3. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จากัด
สาหรับ
241, 243, 245, 247 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
ชุดชั้นในสตรี
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2291-5725-6
โทรสาร 0-2291-5727
ธุรกิจฟอกย้อม
4. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จากัด
111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5232
โทรสาร 0 -3729-0235
การเช่าและ
5. บริษัท สหเอเซียแปซิฟคิ จากัด
การดาเนินการ
729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
เกี่ยวกับ
โทร. 0-2075-9911
อสังหาริมทรัพย์
โทรสาร 0-2075-9912
ผลิตและ
6. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
จาหน่ายสิ่งทอ
704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2294-0071
โทรสาร 0-2294-2386
ผู้จัดจาหน่าย
7. International Commercial Coordination
สินค้าอุปโภค
(Hong Kong) Limited
th
Room 408, 4 Floor, Hope Sea Industrial
Center, No. 26 Lam Hing Street,
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
โทร. 001 852 2756 5622
โทรสาร 001 852 2753 8631
ธุรกิจขายตรง
8. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด*
181 ซอยเจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8520
โทรสาร 0-2689-8520
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ประเภท จานวนหุ้น การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ของหุ้น ที่ออกจาหน่าย จานวนหุ้น %
หุน้ สามัญ
3,000,000
570,000 19.00

หุ้นสามัญ

3,240,000

606,557 18.72

หุ้นสามัญ

30,053,600

5,560,000 18.50

หุ้นสามัญ

108,000,000 19,598,850 18.15

หุ้นสามัญ

50,000

9,000 18.00

หุ้นสามัญ

300,000

53,700 17.90
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

9. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด
49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สาโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2183-3898
โทรสาร 0-2183-3916
10. บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จากัด
673 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-0355-7
โทรสาร 0-3848-0358
11. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น
จากัด
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2295-0911 ต่อ 264
12. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จากัด
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2295-1730
โทรสาร 0-2295-1757
13. บริษัท แชมป์เอช จากัด
58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-1 (ฝั่งขวา)
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8240
โทรสาร 0-2289-2587
14. บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จากัด
530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2293-0030
โทรสาร 0-2293-0040

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุน้

ปั่นด้าย ทอผ้า หุ้นสามัญ
และผลิตชิ้นส่วน
ที่เป็นส่วน
ประกอบของ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป
ผลิตถุงเท้า
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น การถือหุน้ โดยบริษัทฯ
ทีอ่ อกจาหน่าย จานวนหุน้
%

6,214,634

1,008,703 16.23

1,617,800

245,000 15.14

ผลิตเครื่อง
หนัง

หุ้นสามัญ

500,000

60,000 12.00

ตัวแทน
จาหน่ายสินค้า
และเครื่อง
แต่งกาย

หุ้นสามัญ

400,000

48,000 12.00

ผลิตเสื้อผ้า
สาเร็จรูป

หุ้นสามัญ

400,000

40,000 10.00

พัฒนา
หุ้นสามัญ
อสังหาริมทรัพย์

20,000,000

2,000,000 10.00

หมายเหตุ : * บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
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6.1.3 บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Call Center : 0-2009-9999

ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-0000
โทรสาร : 0-2034-0100
โดย นายมนูญ
มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
นายชูพงษ์
สุรชุติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

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

7.2

ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. Wacoal Corporation
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
6. ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
8. บริษัท สรีราภรณ์ จากัด
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

จานวนหุ้นที่ถือ
40,331,250
27,649,400
9,641,050
6,113,020
4,879,600
4,679,400
4,492,000
2,818,940
1,696,500
1,670,200
103,971,360
120,000,000

%
33.61
23.04
8.03
5.09
4.07
3.90
3.74
2.35
1.41
1.39
86.64
100.00

หมายเหตุ : * ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุน้ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ : “ข้อมูลองค์กร” และเลือกหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”) ก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
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การกระจายการถือหุ้นจาแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมบุคคลธรรมดา
รวมทั้งสิ้น

จานวนราย

จานวนหุ้น

%

37
3
40

62,609,823
40,494,250
103,104,073

52.18
33.74
85.92

1,030
2
1,032
1,072

16,873,327
22,600
16,895,927
120,000,000

14.06
0.02
14.08
100.00

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลง
ดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

7.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่
ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม
สัดส่วนของกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
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บมจ. ไทยวาโก้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2562*

2561

2560

2559

2558

อัตรากาไรสุทธิต่อหุ้น

(บาท)

3.07

2.71

3.09

2.89

2.65

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

(บาท)

1.90

1.80

1.50

1.30

1.10

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกาไรสุทธิ

(%)

61.91

66.49

48.57

44.92

41.50

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาท และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจาเป็นในการ
ดาเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจานวน 15 คน ประกอบด้วย
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน
5 คน
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ

1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

2. นายมนู
3. นายฮิโรโนบุ
4. นายบุญดี

ลีลานุวัฒน์
ยาสึฮาระ
อานวยสกุล

5. นายโนโซมุ
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายคาซึฮิโระ
นายมิซึรุ
ดร.กุลภัทรา

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

กรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

-

-

-

-

-

ประธาน
กรรมการ

ประธาน
-

-

โอซึกะ

กรรมการ

-

-

-

-

โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ชิบาฮาระ
เซคิกุจิ
สิโรดม

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

ประธาน

-

กรรมการ
-

-

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ประธาน

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-

12. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

13. นายกฤช

ฟอลเล็ต

14. นางสาววราภรณ์

กุลสวัสดิ์ภักดี

15. นายพูลศักดิ์

บุญชู

-

กรรมการ ประธานและ
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
ประธาน
-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ ได้แก่
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นายบุญดี
อานวยสกุล
3. นายโนโซมุ
โอซึกะ
4. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
5. นางสาวการุณี
สุหร่าย
6. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์

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

8.1.3 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ครั้ง
การเข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

1. นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

2. นายโยชิคาตะ
3. นายมนู
4. นายมาซายะ

ซุกาโมโต*
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ*

5. นายฮิโรโนบุ
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายบุญดี
นายโนโซมุ
นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายคาซึฮิโระ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
ธรรมาภิบาล
บริหาร
ผู้ถือหุ้น1
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
รวม 9 ครั้ง/ปี รวม 13 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 4 ครัง้ /ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี

-

1/9
9/9
1/5
(ม.ค. - ก.ค.)
ยาสึฮาระ*
0/4
(ตั้งแต่ ก.ค.)
อานวยสกุล
9/9
โอซึกะ*
9/9
โชควัฒนา****
8/9
สุหร่าย
9/9
แสงพุ่มพงษ์
9/9
ชิบาฮาระ*
1/9
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-

-

2/2

-

-

-

-

2/2
-

2/2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2
-

-

-

4/4
4/4
4/4
-

12/12
10/12
9/12
12/12
12/12
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1/1
(AGM)
0/2
2/2
0/1
(AGM)
0/1
(EGM)
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

หน่วย : ครั้ง
การเข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

12.
13.
14.
15.
16.

นายมิซึรุ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
นางสาววราภรณ์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
ธรรมาภิบาล
บริหาร
ผู้ถือหุ้น1
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
รวม 9 ครั้ง/ปี รวม 13 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 4 ครัง้ /ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี

เซคิกุจิ*
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
กุลสวัสดิ์ภักดี

1/9
9/9
9/9
9/9
9/9

17. นายพูลศักดิ์

บุญชู

9/9

18. นางสาวศิริกุล
19. นายมนัส

ธนสารศิลป์
องค์สรณะคม***

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

นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายวรเทพ

26. นายเมธา
27. นายพจเดช
28. ดร.สุคนธรัชฎ์

13/13
13/13
5/5
(ม.ค. - พ.ค.)
8/8
(ตั้งแต่ พ.ค.)

-

-

4/4
-

-

0/2
2/2
2/2
2/2
2/2

-

-

2/2

-

-

-

-

12/12
8/8
(ตั้งแต่ พ.ค.)
4/4
(ม.ค. - พ.ค.)
6/6
(ตั้งแต่ ก.ค.)
3/6
(ม.ค. - ก.ค.)
-

-

-

-

-

2/2
-

2/2
-

วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก**
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์**
รัศมีธรรม*
อัศวเกษม

-

-

-

-

2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
-

-

-

-

12/12
11/12
12/12
10/12
12/12
1/1
(ม.ค. - ก.พ.)
12/12
12/12
8/10
(ตั้งแต่ มี.ค.)

สุภากร
เกตุกระทึก
นิติสิริสกุล*****

-

-

-

หมายเหตุ : *
ลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
****
ลากิจและลาปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด
** ลากิจ
***** ลากิจและลาป่วย
*** ลาป่วย
1
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาป 5 62

หน้า 48

2/2
2/2
2/2

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

8.1.4 ผู้มีอานาจควบคุม
บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอานาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ หรือดาเนินงานของ
บริษัทฯ

8.5

ผู้บริหาร

8.2.1 ผู้บริหาร (The Management)
ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจานวน 13 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอานาจหน้าที่ให้ดาเนินงานภายใต้
นโยบายที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้
รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 65
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายบุญดี
นายโนโซมุ
นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

ตาแหน่ง
อานวยสกุล
โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่าย Marketing
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่าย Fashion Apparel
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จัดการ
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร และผู้อานวยการ Human Science Research Center
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายวางแผนการผลิต Wacoal
นายเมธา
สุภากร
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
นายพจเดช
เกตุกระทึก
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
ดร.สุคนธรัชฎ์
นิติสิริสกุล
กรรมการบริหาร และผู้อานวยการฝ่าย Merchandising 1

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

8.5.3 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี (รายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติ
การอบรม และประสบการณ์การทางานของผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน อยู่ในเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ “การกากับดูแล
กิจการ” (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”))
โดยในปี 2562 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องด้านบัญชี ครบกาหนดตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
กาหนดไว้

8.5.4 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 65
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สานักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการรองผู้จัดการ

สายงานธุรกิจ
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สายงานผลิต

สายงานสนับสนุน
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8.3

เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล และเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
1. Company Secretary Program (CSP)
80/2017
2. พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์
สาหรับบริษัทจดทะเบียน
(สมาคมบริษัทจดทะเบียน)
3. บทบาทของเลขานุการบริษัท
4. Effective Minute Taking (EMT)
41/2018
5. การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่
6. CGR Workshop 2/2019 “Enhancing
Good Corporate Governance based
on CGR Scorecard”
7. Anti-Corruption : The Practical
Guide (ACPG) 21/2015
8. Corruption Risk and Control
Workshop (CRC) 3/2019
9. CAC Road to Certify
10. Smart Disclosure Program (SDP)
11. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียนและการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
12. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.3.5 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยมีหน้าที่ในการจัดทางบการเงินและเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
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ควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษัทฯ
อย่างใด

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารแต่

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
นางสาวกุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช - ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและ
วิชาเอก การบัญชี
การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี
คณะการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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หลักสูตรอบรม
1. ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทาง
การเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่
ทากับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า
(TFRS 16) ที่มีต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
(รุ่นที่ 2)
2. รับมือกฎหมาย Transfer Pricing :
รู้จริงหลักกาหนดราคาโอน
3. E-Tax invoice และ E-Receipt และ
Update ภาษีปี 2562
4. เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสาคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 และ 9
5. เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่
(TFRS 16)
6. เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15
และ TFRS 16 : สาระสาคัญ ผลกระทบ
แนวทางในการปฏิบัติ และกรณีศึกษา
7. เตรียมตัวให้พร้อมรับกฎหมายป้องกัน
การกาหนดราคาโอนระหว่างบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)
และการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. Update ภาษีปี 2562
9. การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบ
การเงินบริษัทมหาชนจากัด (ธุรกิจ
ทั่วไป)
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ในปี 2562 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษัทฯ
ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมี
จานวนชั่วโมงอบรม 6 ชั่วโมง และอบรมในด้านอื่นๆ จานวน 13.30 ชั่วโมง

8.4

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดวงเงินและ
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การ
ขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพคล่อง
ทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจาปี แล้วนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทนดังกล่าว
สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้
กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

8.4.5 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รบั อนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มี
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัททุกรูปแบบเป็นประจาทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนประจาป

:

1.5 ค่าเบี้ยประชุม

:

จ่ายให้กรรมการทุกคน
โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนนาไปพิจารณาจัดสรร
จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้
ป 5 65

ป 5 61

- ประธานกรรมการบริษัท

12,000 บาท/ ครั้ง

12,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ :

- ไม่มี -

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
ตามความจาเป็นและ
เหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และ
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
ป 5 65

ป 5 61

1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธาน

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการ

8,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

5. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ประธาน
- กรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,204,000 บาท และค่าตอบแทนประจาปี 10,850,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 13,054,000 บาท
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รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
หน่วย : บาท

รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รวม

ป 5 65
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
1,038,000
10,850,000
714,000
36,000
16,000
264,000
136,000
2,204,000
10,8 0,000

ป 5 61
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
904,000
10,850,000
688,000
54,000
16,000
216,000
170,000
2,048,000
10,8 0,000

ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการอิสระ
3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย : ไม่มี
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
หมายถึง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามคานิยามของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จานวน 13 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน
เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทน
เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยประชุม
รวม

ป 5 65
จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
13
38,323,816
13
769,000
39,092,816

ป 5 61
จานวนราย จานวนเงิน (บาท)
13
34,896,758
13
766,000
35,662,758

นอกจากนี้ในปี 2562 ผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยมีจานวน 7 ราย โดยได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง จานวน 3,698,500 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
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(ก) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
- ไม่มี (ข) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร
ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพจากบริษัทฯ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพจากบริษัทย่อย
รวม

8.

ป 5 65
จานวนราย
จานวนเงิน
(บาท)
13
265,358
7
56 ,3 8

ป 5 61
จานวนราย จานวนเงิน
(บาท)
13
248,796
7
248,796

บุคลากร

8. .1 จานวนพนักงานทั้งหมด จาแนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
ข้อมูล
จานวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.
- ฝ่ายผลิต
- ฝ่ายสานักงานและสนับสนุนการผลิต
- ฝ่ายขาย
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ข้อพิพาทแรงงานที่สาคัญ

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(ล้านบาท)

ป 2565

ป 2561

ป 2560

6,017
2,734
2,149
1,134
1,842
- ไม่มี -

4,990
2,161
2,829
1,513
- ไม่มี -

4,850
2,761
2,089
1,443
- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลื อสวัสดิการ
ต่างๆ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจานวนพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างโมเดล
ธุรกิจ โดยจัดตั้งฝ่ายบริหารการขาย Wacoal และฝ่ายขาย Wienna
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8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
“พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สาคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม โดย
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน และทักษะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาทัศนคติ
พฤติกรรมการทางานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ”
บริษัทฯ กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายการ
พัฒนา และลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ บนพื้นฐานของการปลูกฝังค่านิยมองค์กร และการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ โดยวิเคราะห์และออกแบบจากความ
ต้องการทั้งในมิติขององค์กร หน่วยงาน และการพัฒนาพนักงานรายบุคคล ดาเนินการฝึกอบรม และติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ
ยกระดับและพัฒนาความสามารถของบุคลากรได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. การพัฒนาทักษะกลุ่มวิชาชีพ
(Functional / Technical Skill
Development)



มุ่งเน้นการพัฒนาแต่ละกลุ่มวิชาชีพให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในงาน

2. แผนการฝึกอบรมภายในประจาป
(Training Year Plan)



มุ่งเน้นการพัฒนาในครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม
และจัดหลักสูตรที่จาเป็นต่อการทางาน หรือ
สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

3. การทัศนศึกษาดูงาน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Field Trip / Exchange Knowledge
between Value Chain)



เสริมสร้างประสบการณ์ให้พนักงานได้เรียนรู้
กระบวนการทางานในระบบ Supply Chain โดย
ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ต่างๆ

4. การทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
(Oversea Study Trip)



เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้เทรนด์ ศึกษาตลาด
ต่างประเทศเพื่อนาความรู้มาพัฒนาสินค้าและ
นวัตกรรม

5. การให้ทุนการศึกษาพนักงาน
(Company Scholarship)



ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อเตรียมความ
พร้อม และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

6. การเป็นผู้สอนงานและพี่เลี้ยง
(Being Coach & Mentor)



ส่งเสริมให้พนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ระดับสูงเป็นผู้ถ่ายทอด สอนงานภายในองค์กร โดย
จัดทาวิธีปฏิบัติงานและคู่มือการสอนงาน

7. ระบบการเรียนรู้ผ่าน e-Learning และ
Online (E-Learning & Online System)



ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับวิธีพัฒนา
บุคลากรตามแนวคิด 70 : 20 : 10

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และ
พนักงานที่มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากมีบทบาทสาคัญในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
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การฝึกอบรมป 2562
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ในปี 2562 ยังคงเป็นปีที่มีการแข่งขันด้านการทาตลาด Online เป็นอย่างมาก รูปแบบและแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการตลาด และหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
มุ่งมั่นที่จะนาหลักการกากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดาเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน
11. ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
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ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การกากับดูแลกิจการ)”

9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสม
ดูแล
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดาเนินงานและกลั่นกรองงานอย่าง
รอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจดาเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดทาหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

คน ประกอบด้วย
คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
คน

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

ชื่อ – สกุล
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นายฮิโรโนบุ
ยาสึฮาระ
นายบุญดี
อานวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
นางสาวการุณี สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
นายมิซึรุ
เซคิกุจิ
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ตาแหน่ง
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
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กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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กรรมการบริษัท
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11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – สกุล
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นายกฤช
ฟอลเล็ต
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
นายพูลศักดิ์
บุญชู
นางสาวชมา
สังข์รังสรรค์ :

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท

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

นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อลาออก
หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตาแหน่ง หรือศาลมีคาสั่งให้ออก

3.

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ
ยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัท
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

4.

กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ
การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.

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

ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะ

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

และ/หรือสอบทานแล้ว

และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
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9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนกาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละ
ครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทฯ
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกาหนดวันเพื่อกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทา “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดง
ข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน
หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. กาหนดนโยบาย และกากับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
13. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
14. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร

หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจานวน 9 ครั้ง โดยมีการกาหนดวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม ซึ่งตารางประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี จะส่งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบล่วงหน้า
เป็นประจาทุกปีภายในเดือนธันวาคม

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด จานวน 3 คน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ - สกุล
1. ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
3. นายพูลศักดิ์
บุญชู

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร.กุลภัทรา สิโรดม และ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท)
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น ตลอดจนเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบาย
บัญชีที่สาคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) ที่เหมาะสม การป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดารงตาแหน่ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 68

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน และ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุม
ภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบ
การเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น โดยทาให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจ
ได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน โดยได้กาหนดวันเวลา
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด
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ด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุม

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จานวน 2 คน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา
และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเข้าดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ - สกุล
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี
อานวยสกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

อานาจดาเนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้ แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
สรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัท
ครบกาหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5. จัดทาและทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการ
อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
รวมทั้งดูแลให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่
7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจานวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จานวน 2 คน ดารงตาแหน่งกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเข้าดารงตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม
2562 เป็นต้นไป
รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ - สกุล
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อานาจดาเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณากาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง
และสามารถทาความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 72

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

2. พิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่
ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล โดย
พิจารณาจากอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล (ที่มิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณา
จากอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจานวน 2 ครัง้ และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกาหนดไว้
เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ - สกุล
1. นายกฤช
ฟอลเล็ต
2. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
3. นายพูลศักดิ์
บุญชู

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ในกรณีจาเป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอานาจจ้างที่ปรึกษา
ภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอานาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือ
เชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะทางานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิด
ความชัดเจนต่อเนื่องเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายไตรมาส
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี
พิจารณาอนุมัติ

และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจานวน 12 ครั้ง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สาหรับตารางวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกาหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

9.2.6 คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล จานวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็น
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริษัท 3 คน ดารงตาแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
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รายชื่อของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นายบุญดี
อานวยสกุล
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

อานาจดาเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. กาหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ หลักการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คาปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของบริษัทฯ
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงาน สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development : SD)
5. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR)
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

และนาเสนอต่อคณะกรรมการ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้มีการประชุมจานวน 4 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการ
กาหนดไว้ล่วงหน้า

9.2.7 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวน 13 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดย
กรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจานวน 12 ครั้ง และได้รายงานความคืบหน้าและ
ผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้กาหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ - สกุล
1. นายบุญดี
อานวยสกุล
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายโนโซมุ
นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายเมธา
นายพจเดช
ดร.สุคนธรัชฎ์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
สุภากร
เกตุกระทึก
นิติสิริสกุล

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

ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน

6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน
จานวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงิน
แห่งละไม่เกินจานวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้ง
ไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการจาหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
12. อนุมัติการปรับสภาพ การทาลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนที่เลิกใช้ ชารุด สูญหาย ถูกทาลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินครั้งละ 5 ล้านบาท
13. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทาลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
หรือล้าสมัย ซึ่งจะทาให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
14. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรือการดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สาหรับ
เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 5 ล้านบาท
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และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 20 ล้าน
บาท
15. อนุมัติการเข้าทาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 20
ล้านบาท
16. มอบอานาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดกระทา
การแทนได้
17. มีอานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
19. บรรดาอานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทาการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ
6. กากับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
มีการนานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ต่อไป
8. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตน
ดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสรรหากรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้โครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
และสอดคล้องกับทิศทาง
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

บริษัทฯ

ได้กาหนด

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้าน
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
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4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า
สามในสี่ของจานวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระ
การดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนีใ้ นการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมใน
เรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจาเป็นต่อ
องค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจาก
กรรมการอาชีพในทาเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มี
กรรมการอิสระ 1 คนที่ได้สรรหามาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทั้งพิจารณาจาก
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สาหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
จะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
ได้กาหนดไว้
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกั บ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
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บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้

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

9.3.2 จานวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
ฝ่ายไทย
ฝ่ายญี่ปุ่น
กรรมการอิสระ
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9.3.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูล
สาหรับผู้ถือหุ้น (การประชุมผู้ถือหุ้น)”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.3.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ความเป็นผู้นา มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุก
คนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่ง
พนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทางานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนใน
กรณีที่มีตาแหน่งงานว่างลง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
สาหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นาและประสบการณ์ในการเป็นผู้นาขององค์กร
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ ตลอดจนไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด โดยนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพี่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของตัวแทนที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ หรือตามสัญญาร่วมทุน โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ตนไปดารง
ตาแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบ
การเงินรวมได้ทันกาหนด
ตลอดจนมีการติดตามฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งกากับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยมีสานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็น
ประจาทุกปี
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจาก
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่ง
ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม

9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกาหนดไว้ใน
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการ
บริษทั ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสาคัญ ไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไป
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนในการดาเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทางาน
นอกจากนี้ในระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ ได้มีการกาหนดมาตรการเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
พร้อมทั้งกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย โดยสรุปนโยบายที่สาคัญได้ดังนี้
1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทาการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
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จากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็น
ความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทางานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูล
ภายในห้ามทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดดังกล่าว
ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทาผิดใน
เรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มี
รายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ภายใน 7 วันทาการนับตั้งแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
นอกจากนี้บริษัทฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวาระ
การรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
3. บริษัทฯ
ได้มีการกาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนการซื้อขาย
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกาหนดให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กาหนด
ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้กาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ปี 2562
ปี 2561
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
2,075,000
2,025,000
บริษัทย่อย 5 บริษัท
2,950,000
2,786,000
รวม
5,025,000
4,811,000

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non audit fee)
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
และมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความ
มั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการ
บริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจาทุกปี
โดยได้มีการปรับปรุงและจัดทาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ให้สอดคล้องกับ
“หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG
Code)”
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏับัติ
งาน โดยประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8
หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่ง
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การกากับดูแลกิจการ)”
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นาองค์กร จึงได้พิจารณาและ
ทบทวนการนา CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจาทุกปี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามี
กระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว
จากการพัฒนาหลักการกากับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก CG Code ส่งผลให้
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG)
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทา
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทาหน้าที่
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้
ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน
เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษัทฯ ดังนี้
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไรใน
รูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และ
เท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดาเนินงาน ข้อมูลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุม และการซื้อขาย
สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปีภายใน 4
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมประชุม เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และ
ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
แล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้


ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทาหลักเกณฑ์และ
วิธีการเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
(2) แจ้งมติกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 47 วัน คือ ในวันที่ 6
มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
(3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจาปี ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม
32 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
(4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุม 24 วัน
ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนดไว้
(5) ประกาศคาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็น
เวลาก่อนวันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562
(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วง
หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 - วันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนาส่งขั้นตอนการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียด
วาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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เอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจาปีใน
รูปแบบ QR Code ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน นิยามกรรมการ
อิสระ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่ง
รวมถึงเอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
ขั้นตอนการส่งคาถาม
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้
หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจาปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31
ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 21 มีนาคม 2562) และผู้ถือหุ้นสามารถ Scan QR Code รายงาน
ประจาปีได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 29 มีนาคม 2562)

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(1) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน
2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์


(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน
ลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตร

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นมาประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้
สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น
(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสาคัญหรือเจ็บป่วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธาน
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจาก
สานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
(4) ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบาย
วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
(5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่กาหนดใน
หนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม
(6) นาระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
แสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน
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หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทาการถัดไป
(2) จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสาคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็น
อภิปรายที่สาคัญและคาชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมใน
คราวถัดไป


(3) จัด ให้มีก ารบัน ทึก วิดีทัศ น์ก ารประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ซึ่ง ให้บ ริก าร
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
จากการให้ความสาคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปี 2562
บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 13 จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561
โดยบริษัทฯ ได้จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
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(2) การกาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่
จะจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้นาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นจานวน 8,570 หุ้น ได้มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอานาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้น
(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนน
ให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้น
วาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดย
บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.2

การดาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานดาเนินการกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็น
นโยบายหนึ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการจัดวางระบบ
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันในการรับทราบข้อมูล เช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และได้กระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
(Fair and at arms’s length) โดยในการทารายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ได้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
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โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกาหนดราคา มูลค่าของรายการ
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็น
ประจาทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการ
ดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาทุกไตรมาส
2.3 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกาหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
การดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย
3.1 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และ
จริยธรรมของบริษัทฯ
อีกทั้งยังมีกลไกที่ทาให้ผู้ถือหุน้ มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการ
ควบคุมการทารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนาข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น
โดยกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 66.49 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 46 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระสาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกไตรมาส และเปิดเผยการทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทากับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
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3.2 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็น
หัวใจที่สาคัญที่จะนาพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสาเร็จ จึงกาหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่
พนักงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน รวมไปถึงค่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ค่าทักษะภาษาซึ่งจ่ายให้พนักงานที่มีทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร และเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)
บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี
ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์
รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจาปี
การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือ
ร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทางานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "บริษัทเกษียณสุข" ระดับ Bronze จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อยกย่องชูเกียรติองค์กรนายจ้างที่ส่งเสริมให้
พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการออมผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัย
เกษียณ
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ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของ
พนักงาน โดยกาหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ไว้
ดังนี้
1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทางาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่จะต้องร่วมมือ
กันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะกากับ ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นาอบรม ฝึกสอน จูงใจให้
พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
4. ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา เครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสภาพการทางาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
ให้มีความปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของบริษัทฯ และมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทางานและ
วิธีการทางานให้ปลอดภัย
6. บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสานึกของ
พนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทางาน
8. บริษัทฯ จะดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทุกประการ
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทางานขึ้นเพื่อดูแลงาน
ด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการทางาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น
หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” หลักสูตร “การ
ทางานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า
งาน” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจาทุกเดือน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์
ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานประจาปี
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เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย และจัดทาโครงการ “สุม่ ตรวจสารเสพติดใน
โรงงาน (โรงงานสีขาว)” และจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีและเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้าน
ความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของบริษัทฯ
เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก
และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 5.9
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน คิดเป็นอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานร้อยละ 0 จากจานวนพนักงานทั้งหมด
จากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงานส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานระดับประเทศ ประจาปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
3.3 ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกาหนดนโยบายให้
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
ของลูกค้า โดยคาร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า
"สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล" (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน และเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน) รวมทั้งรักษาความลับ
ทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility
Accredited Production) ขึน้ เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กาหนดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต การรักษา และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบการ
จัดการด้านแรงงาน สภาพการทางาน สิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กาหนด ตลอดจน
มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ส่งมอบ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้า
ที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดง
คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์
อีกทั้งได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล
แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ Call Center (ชุดชั้นในสตรี Wacoal) โทร.
0-2296-9979 ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-8515-6 หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th หรือผ่าน
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เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือส่งผ่านจุดจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้า
ทั่วประเทศ
สาหรับปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ
ได้นามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
3.4 คู่แข่ง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้บทบัญญัติ
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายในกรอบ
กติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง
3.5 คู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพ
ซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :
2015 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย
รวมถึงได้กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าเพิ่มเติมไว้ดังนี้
เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า
1. คัดเลือกคู่ค้าจากคุณภาพของสินค้า โดยดูจากผลการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ
รวมทั้งมีการร่วมกับคู่ค้าพัฒนาห้องทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะเข้าไป
ตรวจสอบวิธีการทดสอบ ผลการทดสอบของคู่ค้าแต่ละรายเป็นประจาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
เพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน Japanese International Standard
2. มีการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
3. สินค้าและบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ “Green Purchase”
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.2 การตลาดและการแข่งขัน และเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน)
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
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3.6 เจ้าหนี้
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับ
เจ้าหนี้โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้า
ประกัน การบริหารเงินทุน และการชาระหนี้
3. มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
4. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง
ตลอดจนมีการบริหารสภาพคล่อง เพื่อสามารถชาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ครบตามกาหนดระยะเวลา ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ เกิดการผิดนัดชาระหนี้
ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้
ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชาระแต่อย่างใด
3.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกาหนดนโยบาย
ให้มีการปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกาหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้
“มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึด
หลักการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
จากการดาเนินงานและติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW
Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสาหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการดาเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม
(Best Corporate Social Responsibility Awards) ในการประกวดรางวัล SET Awards 2014 ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000
ล้านบาท (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)
3.8 สิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดให้เป็นนโยบาย
หนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ได้กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ “4 ป 1 ลด” คือ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดัง
เห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่
อาจเป็นอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550
การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน "Green Label" หรือฉลากเขียวเป็นรายแรกของประเทศไทย จาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน "CoolMode" และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประหยัดไฟ เบอร์ 5
ในผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผ่านการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีจานวน 5 รุ่น คือ MM1243, WH9B99, WR1501, WU4937,
WY1128 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
: 2015 และได้รับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จากัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนใน
องค์กรดาเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ จึงกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรา
มุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ
“ลดการใช้พลังงานไม่ต่ากว่า 2% ต่อหน่วยผลผลิต” โดยมีเป้าหมายการลดการใช้พลังงานต่อเนื่องทุกปี ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทามาตรการการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
และรณรงค์สร้างจิตสานึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ แนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่า
สูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
อื่นๆ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัด
การพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 : 2011 ซึ่งได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จากัด ทาให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทาให้
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)
3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรูใ้ นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สาคัญ เช่น
- มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกาหนด ISO 14001
- การจัดการขยะเหลือศูนย์ในสถานประกอบการ (Zero Waste to Landfill)
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- Risk & Opportunity of ISO 14001:2015
- ISO 14001 : 2015 Internal Auditor
3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน
โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมในด้านต่ างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
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- โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” บริษัทฯ ร่วมกับสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ และ สานักงานเขตบางคอแหลม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับสตรีในชุมชนต่างๆ ให้รู้จัก
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม โดยสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชนในเขต
บางคอแหลม และในต่างจังหวัด จานวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 248 คน มีผู้เข้ารับการตรวจที่พบความ
ผิดปกติ 11 คน โดยมีการส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมแล้ว 3 คน
- โครงการ “ออกกาลังกายด้วยผ้ายืด เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม” บริษัทฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลศิริราช สถานวิทยามะเร็งศิริราช สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม และภาควิชา
ศัลยศาสตร์ ร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน “โครงการรู้ทันมะเร็งเต้านมกับ
ศิริราช ตอน ไขปัญหา คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม” เพื่อเป็นการกระตุ้นและเน้นย้าให้ประชาชนและผู้สนใจได้
เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสาธิตการออกกาลังกายด้วยผ้ายืด เพื่อป้องกัน
อาการหัวไหล่ติดหลังการผ่าตัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 230 คน
- กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” บริษัทฯ มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และร่วมออกบูธกิจกรรมกับสโมสรโรตารีบางคอแหลม จัด
งานวันเด็กให้กับชุมชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ใต้สะพานแขวน พระราม 9)
- สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในโครงการ
“บรรพชา
อุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน” ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม
3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทาง
การเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทา รวมทั้งบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะไม่ดาเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้
แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการ
โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้นาไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนา
ความยั่งยืน)
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3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ
ยึดมั่นนโยบายในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือนาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้
รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบริษัทฯ
สามารถนาไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และ
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011
ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม
“Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจาทุกปี และได้นาส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดใน
โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจาทุกปี และในปี 2562
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรม
รวมไปถึงมีกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่
อย่างใด
3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึก
ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นอกจากนี้ในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจยังได้กาหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียก
รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า
หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการทางานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาหรือละเว้นการกระทาที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่ง
บริษัทฯ ได้กาหนดโทษทางวินัยไว้สาหรับผู้ที่ละเมิด
บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
ตลอดจนมีการจัดทาแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการ
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ตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สานักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ โดยในปี 2562
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งแสดงถึง
บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กาหนด มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่
อย่างต่อเนื่อง
3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistleblowing
Policy) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจน
ได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและ
ดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่
เป็นระบบและยุติธรรม
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนใน
เรื่องที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่
หน่วยงาน
กรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สานักงานตรวจสอบภายใน
คณะทางานด้านต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
เลขานุการบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

เบอร์โทรศัพท์
0-2289-3100-9 ต่อ 490
0-2289-3100-9 ต่อ 207,
0-2291-0591
0-2289-3100-9 ต่อ 385

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

0-2689-8324

secretariat@wacoal.co.th

cac@wacoal.co.th
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หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ หรือ ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะทางานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน
หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
กระบวนการดาเนินการ
เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส
ทั้งนี้หากเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความจริง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเสนอบทลงโทษ
หรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับ
เรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิด หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยกาหนดให้
พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร
ในกรณีผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
ข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ

จะแจ้งผลการสอบสวน

มาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผย
นั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้ง
เบาะแสที่มีเจตนาสุจริตจะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะ
งาน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นที่จะต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษไว้ใน
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ระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ซึ่งสามารถดูได้ในระบบอินทราเน็ตและ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสาคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
4.1 การกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้จัดทาและเปิดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สาหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.7 และข้อ 3.8) และหัวข้อ 10 ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทา
หน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้าน
อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง
4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจาปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทารายงานความรับผิดชอบของ
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คณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจาปี ซึ่งงบการเงินในปี 2562 ได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้
บริษัทฯ นาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4.6 การทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุม จานวนครั้งที่
กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ
และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้
เลขานุการบริษัทจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2562 กรรมการ
บริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสาคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการฝึกอบรม พัฒนาความรู้
ของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ
และผู้บริหาร ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 107

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

4.11 การทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการ
ปฏิบัตติ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
โดยในกรณีที่เป็นการทารายการระหว่างกันที่สาคัญ
ถึงแม้ว่าจานวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอานาจที่กรรมการบริหารที่กากับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ
จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะ
นาเรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยสาคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตามลาดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทาให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
4.12 การรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กาไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคาอธิบาย
ผลการดาเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิด
โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทา
ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูก
ละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ กาหนด
บริษัทฯ จะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว
4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ผลู้ งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331
E-mail : invest@wacoal.co.th
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ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่
23 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมี
การจัดทาหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบ
ให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดทาเว็บไซต์ที่มี
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เพียงพอ เช่น จุดเด่นทางการเงิน นโยบายและการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน รวมถึงรายงานประจาปี งบการเงิน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดย้อนหลังได้ นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามา
ทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการชี้แนะทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ การ
ติดตามดูแลการทางานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

15 คน ประกอบด้วย
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
5 คน

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลาย
(Board Diversity) ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทาง
เพศ อายุ เชื้อชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน
วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ตลอดจนมีกรรมการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และมีกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจานวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม
เนื่องจากกรรมการบริษัท 4 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ
แต่ได้มีการให้คาปรึกษาและข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ มีจานวน 5 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายมนู ลีลานุวัฒน์ นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ
นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ และนายมิซึรุ เซคิกุจิ
โดยบริษัทฯ มีจานวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ
66.67 ของคณะกรรมการบริษัท
(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการ
อิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า
5 แห่ง
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คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด)
(4) จานวนบริษัทที่กรรมการไปดารงตาแหน่ง
บริษัทฯ
ได้เปิดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ใน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ซึ่งใน
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มกี ารกาหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
งานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัทฯ
(5) การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้
กาหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน
(6) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ให้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.3.1 เลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสม
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการกาหนดขอบเขตอานาจดาเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย และ
หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)
นอกจากนีก้ รรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของ
บริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นาและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวน
เป็นประจาทุกปี โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2562 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจาปีของบริษัทฯ ที่นาเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกากับ ติดตาม ดูแลให้มีการนา
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี นอกเหนือจากการรายงานผล
ประกอบการ ผลการปฏิบัติงานและเรื่องสาคัญอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและ
ความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
(2) ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนด
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทาทั้งหมด 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจาทุกปี มีการส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกาหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามคูม่ ือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนาจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทาเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน
และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม่าเสมอเพื่อสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงาน สาหรับพนักงานใหม่
บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน
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คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ สาหรับผู้ที่ละเว้น
การปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็น
การกระทาผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคาวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับ
เต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
(3) การจัดทานโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สาหรับในปี 2562 บริษัทฯ มีการ
ทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน
(4) การกากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน และ
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสานักงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดาเนินการ
ตามแนวทางที่กาหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่
คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดให้สานักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทาหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผย
ในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง)
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ดารงตาแหน่ง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกกฎหมาย ทาหน้าที่เป็น Compliance Unit เพื่อ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
(5) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของ
องค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่กากับดูแล
ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผน
จัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส (รายละเอียดการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง)
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอแก้ไข
เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุม
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกาหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และได้มีการแจ้งกาหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนาเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติด
ภารกิจสาคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กาลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการ
บริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อนาเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของ
บริษัทฯ ประจาปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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2562 มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้ง นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเอง
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ 8.1.3 จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี
2562 ซึ่งได้จัดเป็นประจาทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน
โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทาแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทาแบบประเมินเรียบร้อย
แล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้
เกณฑ์
ดีมาก
ดี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
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เกณฑ์
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดี

คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
น้อยกว่าร้อยละ 50

 การประเมินผลงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง
คณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 83%
 การประเมินผลงานประจาปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทาหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 82%
 การประเมินผลงานประจาปีของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ประจาปี 2562 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดารงตาแหน่ง
ในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหาร
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ผลประเมินการปฏิบัติงาน
98%
82%
74%
97%
92%
93%
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 การประเมินผลงานประจาปีของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน
ได้แก่
1. ผลการดาเนินงาน
2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
3. ความเป็นผู้นา
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

5.6 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส
(รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ
กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
หรือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และได้นาความรู้ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สาคัญ เช่น หลักสูตร “Transfer Pricing” หลักสูตร “Corruption
Risk and Control Workshop” หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” หลักสูตร “Marketing
Trend & Customer Insight 2019” เป็นต้น
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การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2562
รายชื่อกรรมการ

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์



บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

2. นายบุญดี

อานวยสกุล



การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
Transfer Pricing
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ : ผลกระทบต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer
Pricing และ Update Tax Invoice
เตรียมตัวให้พร้อมรับกฎหมายป้องกันการกาหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) และการจัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รับมือกฏหมาย Tranfer Pricing รู้จริงหลักกาหนด
ราคาโอน
บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่
3/2562
Update ภาษีปี 2562



3. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา



4. นางสาวการุณี

สุหร่าย





5. นางอรอนงค์

แสงพุ่มพงษ์
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รายชื่อกรรมการ

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

6. ดร.กุลภัทรา

สิโรดม



7. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต



8. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี



9. นายพูลศักดิ์



บุญชู

บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน
Financial Risk and Regulation

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และทาให้เข้าใจการดาเนินงาน โครงสร้างองค์กรและลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยมีการนาพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนาเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบาย
ธุรกิจให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุป
เปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด
รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกากับดูแล
บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดารงตาแหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดแผนการสืบทอดงานในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับ
ตั้งแต่ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่
จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จัดอบรมพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นา มีความเป็นมืออาชีพ
และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดดังนี้
1. กาหนดคาอธิบายตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทาแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
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5. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอดตาแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจาทุกปี

5.9 ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ
สาหรับในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน บริษัทฯ จะนาไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่
ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ

เหตุผล

1. คณะกรรมการมีการกาหนด
นโยบายจากัดจานวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
จะดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่
เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกากับ
ดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียน
ที่กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและ
ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวน
บริษัทที่ดารงตาแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถ
และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ
ไม่มีกรรมการดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

2. คณะกรรมการมีการกาหนด
นโยบายจากัดจานวนปีในการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการ
อิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาหนดนโยบายจากัดจานวนปีในการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และตัดสินใจโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ

3. ประธานกรรมการของบริษัท
เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

4. ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็น

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ทุกคนเป็น
กรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทาหน้าที่ดังกล่าวมาเป็น
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ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ
กรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

เหตุผล
ระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ในส่วนที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงให้
ความสาคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการ และให้
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 121

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ได้นำหลักกำร “การพัฒนาความยั่งยืน” (Sustainability Development) มำเป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ โดยวิเครำะห์ผลกระทบและสร้ำงคุณค่ำให้เกิดควำมสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในกระบวนกำรดำเนินธุรกิจ โดย
บูรณำกำรให้เกิดควำมเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกร กำรผลิต กำรจัดกำรคลังสินค้ำ
และกำรขนส่ง กำรจัดจำหน่ำยให้กับผู้บริโภค และกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์หลังกำรขำย

วิสัยทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
ไทยวำโก้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บน
พื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม ควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่งมั่นผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรขององค์กรในด้ำนต่ำงๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักกำรดำเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสำกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงรำกฐำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ ได้เปิดเผยกำรดำเนินงำนที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในรำยงำน
กำรพัฒนำควำมยั่งยืน ประจำปี 2562 (รำยละเอียดอยู่ในเอกสำรแนบ 5.9)

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่ำงถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่วำ่ กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในเรื่องเกี่ยวกับหลักกำร 8 ข้อ อย่ำง
มีนัยสำคัญ
- ไม่มี 2. กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่ำวหำว่ำ มีผลกระทบด้ำนลบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตำมหลักกำร 8 ข้อ โดยเฉพำะกรณีที่ปรำกฏเป็นข่ำวต่อสำธำรณชน และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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เป็นกรณีที่อำจกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่ำง
มีนัยสำคัญ
- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
รำยละเอียดอยู่ในเอกสำรแนบ 5.9 รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
รำยละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 3
กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย) หัวข้อ 11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ และเอกสำรแนบ 5.9 รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความ
เสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจาปี 2562 จากการ
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลจากการ
ตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดาเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอานาจ
องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยคานึงถึง
ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มี
การทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อยู่เป็นประจา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในขณะนั้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอานาจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน
พร้อมทั้งจัดทากฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออก
จากกัน ทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่ทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดย
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบ
วิธีการปฏิบัติในการทางานดังกล่าว ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษ
หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ ได้กาหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็น
ทรัพยากรสาคัญอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทาหน้าที่กากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ มีการกาหนด
แผนงานและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้
พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการทบทวนเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ รวมทั้งได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้
เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัตงิ าน
บริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออก
จากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อานาจหน้าที่ในการ
นาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอานาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะ
ติดตามให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาคัญ และมีนโยบายกาหนดให้การ
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ
ต้องกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ
ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
สม่าเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้มีการนาเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ
และมีการจัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีสาระสาคัญที่ครบถ้วน รวมทั้งได้จัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความ
เสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชัน
โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดาเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีสานักงาน
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจาทุกเดือน
กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้
มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่าเสมอ
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหาร
งานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)
และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระ
สาคัญ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ดารงตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็น
อย่างดี อีกทั้งได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program : IACP)
(รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางานของหัวหน้าตรวจสอบภายในอยู่ในเอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)
ทั้งนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)
ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าของสานักงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.2 หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจตุพร รุจานันท์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ทาหน้าที่หัวหน้างานกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของทั้งบริษัทฯ (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางานของหัวหน้างาน
กากับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้า
งานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รายชื่อ
1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

3. Myanmar Wacoal Co., Ltd.

4. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
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ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
ลักษณะรายการที่สาคัญ
สัมพันธ์ ถือหุน้
บริษัทฯ
A
33.61 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
A
0.69
23.04 - ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
B
40.00
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์จ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
B
40.00
0.07 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของจ่าย
- ค่าจ้างทาของรับ
- ค่าลิขสิทธิ์รับ
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
338.20
1,143.98
66.13
0.02
12.15
0.36
120.29
75.34
1.65
0.94
57.50
16.80
33.72
0.93
0.37
0.40
0.90
2.02
0.36
2.01
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5. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
B

6. บจก. จี เทค แมททีเรียล

B

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

B

รายชื่อ

8. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล*

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

B

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ลักษณะรายการที่สาคัญ
บริษัทฯ ถือหุ้น
ถือหุ้น บริษัทฯ
19.00
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของจ่าย
- ค่าที่ปรึกษารับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
19.00
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของรับ
- ค่าที่ปรึกษารับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
3.82
5.09 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของรับ
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศจ่าย
17.90
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์รับ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
- ซื้อสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่ง

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน
121.62
0.67
1.56
3.55
275.80
15.68
9.53
1.14
0.80
2.01
0.47
3,073.82
9.35
0.01
0.17
1.92
0.94
0.09
11.90
(33.11)
0.00
0.03
1.88
3.19
0.62
0.19
1.53
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รายชื่อ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ ถือหุ้น
ถือหุ้น บริษัทฯ

9. International Commercial
Coordination (Hong Kong) Limited
10. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

B

18.00

-

B

18.15

-

11. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว
(ประเทศไทย)

B

12.00

-

12. บมจ. ธนูลักษณ์

B

0.83

1.39

13. บมจ. ประชาอาภรณ์
14. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์

B
B

-

0.21
-

15. บจก. ไหมทอง

B

-

-

16. บจก. ไทยกุลแซ่

B

-

-

17. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์

B

-

0.08

18. บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992
19. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)
20. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

B
B
B

8.33
-

21. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น
22. บจก. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ

B
B

8.00
-
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ลักษณะรายการที่สาคัญ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน
0.30
(0.62)

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของรับ
- ค่าที่ปรึกษารับ
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
- ค่าจ้างทาของจ่าย
- ค่าที่ปรึกษารับ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิร์ บั
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทาของรับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์รับ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

8.40
0.19
0.03
0.41
0.36
6.07
0.78
0.30
0.01
1.19
0.60
0.52
0.59
0.08
1.65
0.02
2.04
10.59
7.24
0.01
0.06
0.17
0.89
0.20
31.26

-

- ค่าอบรมจ่าย
- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

2.81
8.71
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หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ
23. บจก. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์
B

24. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
25. บจก. เบสท์ แฟคตอรี่ เอาท์เล็ท

B
B

26. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
27. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

B
B

28. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
แลบบอราทอรีส์

B

29. บจก. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์
30. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ

B
C

31. บจก. รอยัลการ์เมนท์
32. บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

C
C

33. บจก. ไอ.ดี.เอฟ.
34. บจก. อินทนิลเชียงใหม่

D
D

35. บจก. สหเอเซียแปซิฟิค
36. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น

D
E

37. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

F
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สัดส่วนการถือหุ้น (%)
มูลค่า
ลักษณะรายการที่สาคัญ
รายการ
บริษัทฯ ถือหุ้น
ระหว่างกัน
ถือหุ้น บริษัทฯ
- ค่ารักษาความปลอดภัยและ
3.35
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย
16.23
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
3.46
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
19.34
5.00
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
8.55
0.08
- ค่าโฆษณาและ
31.41
ประชาสัมพันธ์
0.16 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
3.15
- ค่าลิขสิทธิ์รับ
0.59
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
0.02
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
0.56
10.00
- ขายอสังหาริมทรัพย์
277.28
7.69
- ค่าโฆษณาและ
4.16
ประชาสัมพันธ์
- ซื้อสังหาริมทรัพย์
0.35
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
0.04
- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย
4.89
9.00
- ค่าจ้างทาของจ่าย
19.75
- ค่าโฆษณาและ
0.94
ประชาสัมพันธ์
3.74 - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
1.80
- ค่าโฆษณาและ
2.28
ประชาสัมพันธ์
18.50
- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย
0.18
- ซื้อสังหาริมทรัพย์
0.18
- ค่าบริการระบบงาน
2.75
สารสนเทศจ่าย
- ค่าบริหารงานขายจ่าย
11.35
0.07** - ขายอสังหาริมทรัพย์พร้อม
2.40
ตกแต่งและครุภัณฑ์อื่น
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ลักษณะความสัมพันธ์ A
B
C
D
E
F

=
=
=
=
=
=

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%
กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
ญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : * บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
** รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจาหน่ายกาหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ
ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการ
ผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกาหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึง
กาหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจาหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกัน
ในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน ในการทารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทาธุรกรรมที่เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกับที่
กาหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายการ
- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- ค่าบริหารงานขาย
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
- ค่าออกแบบและตกแต่ง
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
กาหนดค่าตอบแทนจากจานวนสินค้าที่จัดส่ง
กาหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม
โดยคานวณจากจานวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
กาหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทาเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ
และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
กาหนดค่าตอบแทนจากขอบเขตเนื้อหาการทางาน สถานที่จัดงาน
จานวนงาน จานวนพนักงานขาย
กาหนดค่าตอบแทนจากจานวน Hardware, Software และ
Man-day ที่ให้บริการ
กาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้ และเทคนิคการตกแต่ง
กาหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อ
โฆษณา และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
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รายการ
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
- ค่ารักษาความปลอดภัย
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย
- ค่าอบรม
- ค่าสังหาริมทรัพย์
- ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
(พร้อมตกแต่งและครุภัณฑ์อื่น)

นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
กาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการก่อสร้าง
ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้
กาหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กาหนดค่าตอบแทนจากจานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
แต่ละกะ
กาหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจานวน
อุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
กาหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
กาหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและการเจรจาต่อรอง
กาหนดค่าตอบแทนตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
และการเจรจาต่อรอง

12.1.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท
1. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
2. บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท
รวม

คงเหลือ
เพิ่มขึน
ณ 31 ธ.ค. 61
-

ให้กู้ยืม
ลดลง
-

คาประกัน*
คงเหลือ
คงเหลือ
อัตรา
ณ 31 ธ.ค. 62 ดอกเบีย ณ 31 ธ.ค. 62
36.38
39.82
76.20

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

การให้กู้ยืมเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การคาประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้าประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 มียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 76.20 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34.2)
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wacoal.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ : “รายงานประจาปีและรายไตรมาส” และ
เลือกข้อมูล “รายงานประจาปี”
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12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่าย
ทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้าและปลายน้าเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง
จะนาไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการ
ทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจาเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทาสัญญา
หรือทาความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สาหรับการกาหนดราคา
ซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า
มิได้กระทาเพื่อจาหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยัง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทาธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ
และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส

12.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน
ในกรณีที่เป็นการทารายการระหว่างกันที่มีนัยสาคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
ขนาดรายการที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจะคานึงถึงความ
สมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่าง
กันที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อ
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดาเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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12.5 กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่บริษัทฯ มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจานวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากการ
ลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้ ความชานาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์

2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
235,423,008
เงินลงทุนชั่วคราว
504,743,444
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 965,061,524
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
21,530,000
สินค้าคงเหลือ
1,410,759,704
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
27,346,458
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
430,910,730
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
3,595,774,868

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

%

2561

3.15 167,711,136
6.76 400,775,505
12.92 851,174,246
0.29
21,530,000
18.89 1,302,010,562
0.37
22,372,256
5.77

48.15 2,765,573,705

%

หน่วย : บาท
2560
%

2.31
32,992,539
5.51 420,902,710
11.71 728,843,192
0.30
41,550,000
17.91 1,109,494,399
0.31
19,858,460
-

38.05 2,353,641,300
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0.47
5.95
10.31
0.59
15.70
0.28
-

33.30
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562

%

1,386,734,291 18.57
180,378,517 2.42
880,848,368 11.79
80,065,915 1.07
1,211,296,871 16.22
38,826,274 0.52
10,148,803 0.14
83,980,923 1.12
3,872,279,962 51.85
7,468,054,830 100.00

2561

%

2,060,877 0.03
1,503,860,741 20.68
176,688,966 2.43
796,551,628 10.96
709,980,288 9.76
1,227,763,506 16.89
39,319,223 0.54
14,030,664 0.19
34,547,347 0.47
4,504,803,240 61.95
7,270,376,945 100.00

หน่วย : บาท
2560
%
2,064,650 0.03
1,670,649,791 23.64
165,929,122 2.35
859,824,028 12.16
713,565,390 10.09
1,257,308,263 17.79
37,267,926 0.53
2,464,956 0.03
5,449,783 0.08
4,714,523,909 66.70
7,068,165,209 100.00
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ จากสัญญาเช่าการเงินถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562

681,545,655

%

2561

%

หน่วย : บาท
2560
%

9.13 683,488,191

9.40 583,522,442

8.26

-

264,367

0.00

384,060

0.01

59,008,680
39,130,747

0.81
0.54

39,454,010
16,627,049

0.56
0.23

208,400,000 2.79 77,200,000 1.06 30,000,000
8,143,012 0.11 7,075,361 0.10
5,383,945
8,079,657 0.11 11,071,571 0.15
7,104,457
224,622,669 3.01 95,346,932 1.31 42,488,402
1,007,477,584 13.49 877,238,917 12.06 682,475,963

0.42
0.08
0.10
0.60
9.66

69,048,733
32,260,527

14,705,019

0.92
0.43

0.20

72,914,239

264,367
1.00 122,528,176

0.00
1.74

687,461,143 9.20 509,129,588 7.01 497,761,527 7.04
702,166,162 9.40 582,043,827 8.00 620,554,070 8.78
1,709,643,746 22.89 1,459,282,744 20.07 1,303,030,033 18.44
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562

%

2561

%

หน่วย : บาท
2560
%

120,000,000

1.61

120,000,000

1.65

120,000,000

1.70

120,000,000
297,190,000

1.61
3.98

120,000,000
297,190,000

1.65
4.09

120,000,000
297,190,000

1.70
4.20

12,000,000
406,172,400
4,273,349,402
649,481,422
5,758,193,224
217,860
5,758,411,084
7,468,054,830

0.16
5.44
57.22
8.70
77.11
0.00
77.11
100.00

12,000,000
389,929,979
4,169,516,599
822,235,077
5,810,871,655
222,546
5,811,094,201
7,270,376,945

0.17
5.36
57.35
11.31
79.93
0.00
79.93
100.00

12,000,000
371,401,880
4,012,284,437
952,040,069
5,764,916,386
218,790
5,765,135,176
7,068,165,209

0.17
5.25
56.77
13.47
81.56
0.00
81.56
100.00
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (หุ้น)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562

%

2561

%

4,881,146,386
(3,178,547,805)
1,702,598,581
78,762,766
180,629,880
1,961,991,227
(808,064,125)
(714,495,992)
(72,717,236)

100.00
(65.12)
34.88
1.62
3.70
40.20
(16.56)
(14.64)
(1.49)

4,606,051,449
(3,398,581,821)
1,207,469,628
78,148,639
95,991,632
1,381,609,899
(266,062,661)
(671,717,240)
(69,352,326)

100.00
(73.79)
26.21
1.70
2.09
30.00
(5.78)
(14.58)
(1.50)

หน่วย : บาท
2560
%
4,362,536,272
(3,341,325,058)
1,021,211,214
81,871,758
102,143,725
1,205,226,697
(131,682,331)
(625,468,995)
(64,167,770)

100.00
(76.59)
23.41
1.88
2.34
27.63
(3.02)
(14.34)
(1.47)

25,010,456 0.51
(9,823,790) (0.20)
381,900,540 7.82
(19,575) (0.00)

(75,417,636) (1.64)
90,493,784 1.96
389,553,820 8.46
(77,877) (0.00)

(8,070,000) (0.18)
(5,187,841) (0.12)
370,649,760 8.50
(271,963) (0.01)

3,683,543 0.08
385,564,508 7.90
(49,475,874) (1.01)
336,088,634 6.89

10,705,500 0.23
400,181,443 8.69
(44,404,021) (0.97)
355,777,422 7.72

(5,492,848) (0.13)
364,884,949 8.36
(40,200,298) (0.92)
324,684,651 7.44

336,075,224

6.89

355,760,261

7.72

324,671,822

7.44

13,410
336,088,634

0.00
6.89

17,161
355,777,422

0.00
7.72

12,829
324,684,651

0.00
7.44

2.80

2.96

120,000,000

120,000,000

2.71
120,000,000
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัด
ประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
เผื่อขาย
การแปลงค่างบการเงินจากการดาเนินงาน
ในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัด
ประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี-สุทธิ
จากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562
336,088,634

%
2561
6.89 355,777,422

(103,173,246) (2.11)
20,634,650

0.42

5,985,058

หน่วย : บาท
%
2560
%
7.72 324,684,651 7.44

0.13

(1,197,012) (0.03)

(2,203,738) (0.05)
440,748

0.01

(112,781,496) (2.31) (168,295,315) (3.64) 198,244,112

4.55

6,007

0.00

54,343

22,555,098

0.46

33,648,194

0.00

(40,968) (0.00)

0.73 (39,640,629) (0.91)

(172,758,987) (3.54) (129,804,732) (2.81) 156,799,525 3.60
163,329,647 3.35 225,972,690 4.91 481,484,176 11.04
163,321,569

3.35 225,955,269

4.91 481,471,404 11.04

8,078
163,329,647

0.00
17,421
3.35 225,972,690

0.00
12,772 0.00
4.91 481,484,176 11.04
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
385,564,508
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและ
อุปกรณ์
94,178,971
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
10,320,607
กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(81,916,995)
(กาไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(4,353,894)
รายได้อื่นจากเงินชดเชยค่าความเสียหายของเครื่องจักร
จากบริษัทประภันภัย
(1,123,644)
กาไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
(350,072)
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(3,683,543)
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
250,621
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
(78,762,766)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
(25,010,456)
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
63,000,000
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
44,333,438
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
9,823,790
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
(561,201)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
59,850,690
ดอกเบี้ยรับ
(8,758,683)
ดอกเบี้ยจ่าย
19,575
462,820,946

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2561

หน่วย : บาท
2560

400,181,443

364,884,949

93,916,749
9,061,505
676,831

98,812,123
7,627,759
(4,552,400)
(2,475,857)

(143)
(10,705,500)
22,293
(78,148,639)
75,417,636
(5,000,000)
48,879,616
(90,493,784)
314,563
44,888,328
(8,374,435)
77,877
480,714,340

(5,489)
5,492,848
628,223
(81,871,758)
8,070,000
50,659,662
5,187,841
(836,437)
73,972,914
(8,906,907)
271,963
516,959,434
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562

2561

2560

(42,071,867)
(153,082,580)
(4,974,202)

(67,227,098)
(241,395,779)
(2,513,796)

(105,484,913)
65,134,569
1,088,318

(86,622,469)
1,067,651
(2,991,914)
(55,393,280)
118,752,285
(47)
(71,365,567)
47,386,671

99,222,346
1,691,416
3,967,114
(29,188,547)
245,269,996
(484)
(39,063,077)
206,206,435

8,808,982
(2,277,553)
1,954,549
(48,163,724)
438,019,662
(167,715)
(40,252,106)
397,599,841

2,017,618
(126,719,446)
(20,000,000)
20,000,000

(9,656)
3,027,080
(20,000,000)
40,020,000

4,216,063
(167,703,929)
10,000,000
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562

2561

หน่วย : บาท
2560

(51,500,000)
6,990,936
2,940,000
2,113,568
53,568
50,000,000
(70,000,000)
269,513,630
100,000,000
9,874,761

(7,500,000)
139,400
(11,000,000)
101,739,756
248,689
50,000,000
(40,000,000)
1,594,664

(112,852,800)
(19,432,180)
1,952,000
(3,000,000)
95,448
50,000,000
(67,033,000)
5,741,949
4,684,461

(74,088,073)
419,251
75,387,136
8,518,898
31,307,376
236,829,223

(85,001,749)
8,400
75,242,805
8,376,312
(7,889,556)
108,996,145

(49,450,472)
5,500
81,871,758
9,360,920
(159,536)
(251,703,818)

(216,000,000) (180,000,000)
(12,764)
(13,666)
(283,896)
(461,453)
(216,296,660) (180,475,119)

(18,000,000)
(156,000,000)
(34,912)
(577,548)
(174,612,460)
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562
(207,362)
67,711,872
167,711,136
235,423,008

2561
(8,864)
134,718,597
32,992,539
167,711,136

หน่วย : บาท
2560
(66,385)
(28,782,822)
61,775,361
32,992,539
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13.2 อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

2562

2561

2560

3.57
1.54
0.05
6.17
58.35
3.65
98.63
9.17
39.26
117.72

3.15
1.53
0.26
6.23
57.78
4.80
75.00
9.21
39.09
93.70

3.45
1.70
0.58
6.64
54.22
4.82
74.69
9.54
37.74
91.17

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
1. อัตรากาไรขั้นต้น
%
34.88
2. อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
%
2.20
3. อัตรากาไรอื่น
%
4.85
4. อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
%
44.15
5. อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม
%
6.54
6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
5.81

26.21
4.35
2.07
102.93
7.44
6.15

23.41
4.58
3.76
198.91
7.14
5.80

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
%
4.56
2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
%
26.65
3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.70

4.96
23.01
0.67

4.72
21.18
0.66

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
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หน่วย

2562

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.30
2. อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
เท่า
4,949.28
3. อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(Cash Basis)
เท่า
0.16
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
67.84 *

2561

2560

0.25
3,219.03

0.23
1,610.78

0.78
60.72

1.77
55.44

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาท และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจโลกจากความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้า การแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกลดลง รวมถึงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
สาหรับตลาดชุดชั้นในสตรีในปี 2562 ยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
คุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
รวมทั้งมีการนาเข้าสินค้าชุดชั้นในสตรีจากต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่วนสาคัญที่ทาให้พตติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป
โดยหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
Online มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้ให้ความสาคัญกับ
การตลาด Online ทั้งในด้าน Social Media Marketing และ Online Marketing ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี
เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการขายเพื่อให้สอดรับกับพตติกรรมของผู้บริโภค
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ จานวนเงิน 4,881.15 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 5.97% มีกาไรสุทธิ 336.08 ล้านบาท ลดลง 5.53% และสินทรัพย์รวม 7,468.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2.72% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.81% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.56% โดยบริษัทฯ ได้ปรับตัว
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านการขาย วัตถุดิบ และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามการปรับขึ้นค่าแรงและการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภท
ด้านการขาย บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับผู้จัดจาหน่ายในการผลิตสินค้า เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ทั้ง
ช่องทางการจัดจาหน่ายเดิมและช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ เช่น Online และ Omni Channel เพื่อให้สินค้า
ของบริษัทฯ เข้าถึงลูกค้าทุกวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย
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14.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร
14.2.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขายปี 2562

รายได้จากการขายปี 2561

รายได้จากการขายปี 2560

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,881.15 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ
4,606.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.10 ล้านบาท คิดเป็น 5.97% โดยเป็นการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 8.14% และ
ขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.14%
งบการเงินรวม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
ยอดขายรวม

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2562
2561
2560
2562/2561 2561/2560
3,631.84 3,358.53 3,129.58
8.14
7.32
1,249.31 1,247.52 1,232.96
0.14
1.18
4,881.15 4,606.05 4,362.54
5.97
5.58

สาหรับการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายชุดชั้นในสตรี
4,560.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.97% รายได้จากการขายชุดชั้นนอกสตรี 112.97 ล้านบาท ลดลง
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11.35% รายได้จากการขายชุดเด็ก 185.15 ล้านบาท ลดลง 12.64% และรายได้จากขายอื่นๆ 22.73 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 543.91%
งบการเงินรวม

2562

ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
อื่นๆ
ยอดขายรวม

2561

4,560.30 4,263.15
112.97 127.44
185.15 211.93
22.73
3.53
4,881.15 4,606.05

2560
4,055.34
95.84
211.36
4,362.54

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2562/2561 2561/2560
6.97
5.12
(11.35)
32.97
(12.64)
0.27
543.91
5.97
5.58

รายได้อื่น
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 180.63 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 95.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.64 ล้าน
บาท เท่ากับ 88.18% ส่วนใหญ่เกิดจากกาไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน 81.92 ล้านบาท
งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น

2562

2561

78.76
180.63
259.39

78.15
95.99
174.14

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2560
2562/2561 2561/2560
81.87
0.78
(4.54)
102.14
88.18
(6.02)
184.01
48.95
(5.36)

ต้นทุนขาย
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 65.12% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 73.79%
ลดลง 8.67% โดยมีการปรับโครงสร้างราคาขายสินค้ากับผู้จัดจาหน่าย จึงทาให้ราคาขายเพิ่มขึ้นและเมื่อ
เทียบกับต้นทุนขายจะมีอัตราที่ลดลง
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
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หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2562
%
2561
%
2560
%
2562/2561 2561/2560
4,881.15 100.00 4,606.05 100.00 4,362.54 100.00
5.97
5.58
3,178.55
1,702.60

65.12 3,398.58
34.88 1,207.47

73.79 3,341.33
26.21 1,021.21

76.59
23.41

(6.47)
41.01

1.71
18.24
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 808.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 542 ล้านบาท คิดเป็น 203.71%
เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานขายกับผู้จัดจาหน่าย โดยทางบริษัทฯ จะทาหน้าที่ด้าน
การตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 714.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.78 ล้านบาท คิดเป็น 6.37% ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการปรับค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2562

%

2561

%

2560

808.06
714.50

16.55
14.64

266.06
671.72

5.78
14.58

131.68
625.47

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
%
2562/2561 2561/2560
3.02
203.71
102.05
14.34
6.37
7.39

ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนหุ้นสามัญจานวน 25.01 ล้านบาท เนื่องจากได้ขายเงินลงทุน
ดังกล่าวและมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนสุทธิ 9.82 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2562 เท่ากับ 49.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท คิดเป็น 11.44%
เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้และกาไรที่ต้องชาระภาษีเพิ่มขึ้น
งบการเงินรวม

2562

กลับรายการ (ขาดทุน) จาก
การด้อยค่าของเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ายเงินลงทุน
ภาษีเงินได้

25.01

%

2561

%

0.51

(75.42) (1.64)

2560

%

(8.07) (0.18)

(9.82) (0.20)

90.49

1.96

(5.19) (0.12)

49.48

44.40

0.96

40.20

1.01

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2562/2561 2561/2560
133.16
(834.57)
(110.86)

1,843.55

11.44

10.45

0.92

กาไร
งบการเงินรวม

หน่วย

กาไรขั้นต้น
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น

ล้านบาท
ล้านบาท
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ล้านบาท
บาท / หุ้น

%เพิ่ม (ลดลง)
2562/2561 2561/2560
1,702.60 1,207.47 1,021.21
41.01
18.24
381.90 389.55 370.65
(1.96)
5.10
2562

2561

2560

336.08
2.80

355.76
2.96

324.67
2.71

(5.53)
(5.41)

9.58
9.23
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งบการเงินรวม
กาไรสุทธิต่อรายได้รวม
ROE
ROA

หน่วย
%
%
%

2562
6.54
5.81
4.56

2561
7.44
6.15
4.96

%เพิ่ม (ลดลง)
2562/2561 2561/2560
7.14
(12.10)
4.20
5.80
(5.53)
6.03
4.72
(8.06)
5.08

2560

กาไรขั้นต้น
กาไรขั้นต้น จานวน 1,702.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 495.13 ล้านบาท เท่ากับ 41.01% เนื่องจากในปีนี้
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จานวน 381.90 ล้านบาท ลดลง 7.65 ล้านบาท เท่ากับ
1.96% เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีกาไรลดลงในส่วนของการขายต่างประเทศจากการแข็งค่าของเงินบาท
กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 336.08 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 355.76 ล้านบาท ลดลง 19.68
ล้านบาท เท่ากับ 5.53% โดยมีกาไรสุทธิต่อหุ้น 2.80 บาท อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม 6.54% อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.81% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.56%
บริษัทฯ ยังคงมีคุณภาพของกาไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน
47.39 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บชาระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกาหนดเวลา

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2562 เท่ากับ 5.81% ปีก่อนเท่ากับ 6.15% เนื่องจากบริษัทฯ
มีกาไรสุทธิลดลง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกับ
สภาพคล่อง และการลงทุนต่างๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผล
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ติดต่อกันเป็นปีที่ 46 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
336.08 ล้านบาท กาไรสุทธิต่อหุ้น 2.80 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 368.26 ล้านบาท
กาไรสุทธิต่อหุ้น 3.07 บาท และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 9/2562 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 61.91% และมีกาหนดจ่ายในวันที่ 21 พตษภาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้
กาไรต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกาไรสุทธิ
(Payout Ratio)

หน่วย
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท / หุ้น
บาท / หุ้น
ล้านบาท
%

2562
368.26
120.00
3.07
1.90
228.00
61.91

2561
324.85
120.00
2.71
1.80
216.00
66.49

2560
370.56
120.00
3.09
1.50
180.00
48.58

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาท และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563

14.2.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,468.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 197.67 ล้าน
บาท เท่ากับ 2.72% โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 3.15% เงินลงทุนชั่วคราว 6.76% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
12.92% สินค้าคงเหลือ 18.89% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5.77%
เงินลงทุนเผื่อขาย 18.57% เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11.79% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1.07% ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ 16.22% และอื่นๆ 4.86%
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2562

2561

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2560
2562/2561 2561/2560
453.90
30.20
25.25

740.16

568.49

965.06
21.53
1,410.76
27.35
430.91

851.17
21.53
1,302.01
22.37
-

728.84
41.55
1,109.49
19.86
-

13.38
0.00
8.35
22.26
-

16.78
(48.18)
17.35
12.64
-

3,595.77
1,386.73
180.38
880.85
80.06
1,211.30
132.96
3,872.28
7,468.05

2,765.57
1,503.86
176.69
796.55
709.98
1,227.76
89.97
4,504.81
7,270.38

2,353.64
1,670.65
165.93
859.82
713.57
1,257.31
47.25
4,714.53
7,068.17

30.02
(7.79)
2.09
10.58
(88.72)
(1.34)
47.78
(14.04)
2.72

17.50
(9.98)
6.48
(7.36)
(0.50)
(2.35)
90.41
(4.45)
2.86

สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,595.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 830.20
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว และสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ที่โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จานวน 740.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.67

ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายและรับเงินล่วงหน้าค่าที่ดินในอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จานวน 965.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 113.89 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสูงขึ้น และยังไม่ครบกาหนดการรับชาระเงิน
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น จานวน 21.53 ล้านบาท เท่ากันกับปีก่อน
 สินค้าคงเหลือ จานวน 1,410.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 108.75 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทฯ
มีจานวนการผลิตมากกว่าจานวนที่ขาย โดยยอดขายส่วนหนึ่งจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายลดลง
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จานวน 430.91 ล้านบาท เป็น

ที่ดินในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะทาการโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,872.28 ล้านบาท ลดลง 632.53 ล้านบาท เกิด
จากการจาหน่ายที่ดิน และปรับปรุงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลงตามราคาตลาด
 เงินลงทุนเผื่อขาย จานวน 1,386.73 ล้านบาท ลดลง 117.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ขายเงิน

ลงทุนหุ้นสามัญและบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลงตามราคาตลาด
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 180.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.69 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีกาไร

เพิ่มขึ้น
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น จานวน 880.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.30 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุน
้

สามัญและหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 80.06 ล้านบาท ลดลง 629.92 ล้านบาท เนื่องจากมีการ

ตัดค่าเสื่อมราคา 3.37 ล้านบาท จาหน่ายระหว่างปี 184.54 ล้านบาท จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพื่อขาย 430.91 ล้านบาท
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 1,211.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.46 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น และยานพาหนะ 70.70
ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคา 90.81 ล้านบาท
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 132.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่

เกิดจากลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินรวม
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,709.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250.36 ล้านบาท เท่ากับ
17.16% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากประมาณการสินค้ารับคืน 131.20 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 188.37 ล้านบาท
งบการเงินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุ้น)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562

2561

1,007.48 877.24
702.16 582.04
1,709.64 1,459.28
5,758.41 5,811.09
47.99
48.43

2560
682.48
620.55
1,303.03
5,765.14
48.04

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2562/2561 2561/2560
14.85
28.54
20.64
(6.21)
17.16
11.99
(0.91)
0.80
(0.91)
0.81
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,758.41 ล้านบาท ลดลง 52.68 ล้านบาท เท่ากับ
0.91% เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2562 จานวน 336.08 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล
จานวน 216 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 172.76 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 47.99 บาท ปีก่อนเท่ากับ 48.43 บาท ลดลง 0.44 บาทต่อหุ้น

14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 965.06 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 808.12 ล้าน
บาท ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 156.94 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนด
ชาระ 762.27 ล้านบาท คิดเป็น 94.33% ของลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระภายใน 3 เดือน จานวน
45.48 ล้านบาท คิดเป็น 5.63% ของลูกหนีก้ ารค้า เกิดจากนโยบายการชาระเงินของลูกหนีท้ ี่ไม่ตรงรอบการ
ชาระเงิน และลูกหนี้ค้างชาระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จานวน 0.37 ล้านบาท คิดเป็น 0.04% ของลูกหนีก้ ารค้า
ซึ่งลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการชาระครบถ้วน และตรงตามกาหนดเวลา
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ 1,410.76 ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 325.91 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต
140.78 ล้านบาท และสินค้าสาเร็จรูป 944.07 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงิน
ด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ากว่า ซึ่งหากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับ
ลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี
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เงินลงทุน
บริษัทฯ มีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 733.55
ล้านบาท แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น มีกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจานวนเงิน 25.01 ล้านบาท นอกจากนี้
หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป
โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.34 ต่อปี และมีการรายงานในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม่าเสมอ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่ง
แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสานักงาน และอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซม
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สาหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม และมีการบารุงรักษาอยู่อย่าง
สม่าเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดาเนินการจาหน่ายออกจากบัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่าเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนที่แสดงไว้ในงบ
การเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดาเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกาไรสะสมของ
บริษัทฯ
รายจ่ายลงทุน
บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ
และการปรับปรุงอาคารสานักงานและอาคารโรงงาน รวมทั้งสิ้น 74.09 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ในการดาเนินงาน
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เท่ากับ 3.57 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.54 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ามาก
เท่ากับ 0.30 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ
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งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า

2562
3.57
1.54
0.30

2561
3.15
1.53
0.25

2560
3.45
1.70
0.23

กระแสเงินสด
ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 235.42 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ
167.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิ ตามประเภท
ของกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

2562
47.39
236.83
(216.30)

หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
206.21
397.60
109.00
(251.70)
(180.48) (174.61)

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 47.39 ล้านบาท ลดลง 158.82 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 236.83 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่
เกิดจากเงินสดรับจากการขายที่ดิน 269.51 ล้านบาท มีเงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน 100 ล้านบาท และมีเงินปัน
ผลรับ 75.39 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายตราสารหนี้ 126.72 ล้านบาท มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงิน
ลงทุนทั่วไป 51.50 ล้านบาท และมีรายจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ
รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า จานวนเงิน 74.09 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 216.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวนเงิน 216 ล้านบาท

14.5 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
หนีส้ ินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 1,709.64 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะสั้น
1,007.48 ล้านบาท หนี้สินระยะยาว 702.16 ล้านบาท
รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย
หนี้สินระยะยาว
หนี้สนิ ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562
14.70
687.46

หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
0.26
72.91
122.53
509.13
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ในส่วนหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14.70 ล้านบาท ลดลง 58.21 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลดลงและประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
และภาระผูกพัน

14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจาหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ และมุ่งการทา
ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต ดังนี้
ปัจจัยภายนอก
 ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง เนื่องจากการส่งออกบางส่วนอาจได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและจีน
 ตลาดชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการ
ขายที่ตอบสนองความสะดวกในการซื้อสินค้า
ปัจจัยภายใน
 บริษัทฯ ให้ความสาคัญในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยร่วมลงทุนกับ
บริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันระยะยาว ดังนี้



ปีที่ลงทุน

บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

2559
2559
2560

บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จากัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด

19%
19%
40%

ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่ง
ผลักดันให้บริษัทฯ ต้องขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม AEC ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง
บริษัทร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ต้นทุนที่ต่ากว่า ดังนี้
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ปีที่ลงทุน

บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น

2556
2558

บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จากัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จากัด

20%
40%

14.7 รายจ่ายเพื่อการทาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ Wacoal ได้ยึดถือปณิธาน “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ คือ ร่างกาย และจิตใจ
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายเมื่อ
สวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย จึงทาให้บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสาคัญต่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตัวสินค้ามาโดยตลอด โดยมี Human Science Research Center
รับผิดชอบดูแลการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระวิทยาของสตรีไทย
และฝ่ายวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยในปี 2562 สรุปการวิจัยพัฒนาและรายจ่ายที่สาคัญ ดังนี้
1. ด้านการสารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระ
บริษัทฯ มีการสารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการทาสินค้าชุดชั้นในของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน และตรงกับรูปร่างของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละช่วงวัย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายจ่ายด้านการสารวจวิจัยสรีระรวมทั้งสิ้น 2.88 ล้านบาท
2. ด้านการพัฒนาวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้า
การพัฒนาสินค้าที่สาคัญของบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน
วัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการตรวจและทดสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบสินค้า พัฒนาเครื่องจักรและคุณภาพของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าต้นแบบ รวมถึงได้ร่วมมือ
กับคู่ค้า (Supplier) ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (โดยรายละเอียดอยู่
ในหัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา) บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 7.20 ล้านบาท
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – สกุล
1. นายบุญดี

2. นางสาวการุณี

อานวยสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

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

สุหร่าย

กรรมการบริษัท

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

แสงพุ่มพงษ์

กรรมการบริษัท

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

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

อายุ
(ปี)
71

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี คณะ Education
วิชาเอก Industrial Education
Ashiya University, Japan

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีทผี่ ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ**
(%)

จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

: ไม่มี
: ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
2536 - ปัจจุบัน
Director
2527 - ปัจจุบัน
Representative Director
and Chairman
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
7 แห่ง
2555 - ปัจจุบัน
Director
2537 - ปัจจุบัน
Director
2534 - ปัจจุบัน
President Commissioner
2529 - ปัจจุบัน
Director

หน่วยงาน / บริษัท
Shinyoung Wacoal Inc.
Wacoal Holdings Corp.

Wacoal Europe Ltd.
Wacoal America, Inc.
PT. Indonesia Wacoal
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์*
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2516

อายุ
(ปี)
74

สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์ทางาน
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
วิชาเอก เครื่องกล
2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. ธนูลักษณ์
จานวนหุ้น 2547 - ปัจจุบัน
Chiba University, Japan
กรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
เพิ่ม (ลด)
2530 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. โอซีซี
- ไม่มี 2519 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 17 แห่ง
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษา
บจก. เอราวัณสิ่งทอ

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

: ไม่มี
: ไม่มี

2542 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน
2518 - ปัจจุบัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บจก. ไทยสเตเฟล็กซ์
บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. เค.ที.วาย. อินดัสตรี
บจก. ไทยทาเคดะเลซ
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
3. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ
รองประธานกรรมการบริษทั
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

อายุ
(ปี)
68

สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์ทางาน
ในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน
Representative Wacoal Holdings Corp.
Director and
จานวนหุ้น
President
เพิ่ม (ลด)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี คณะ Commerce
วิชาเอก Commercial Science
Doshisha University, Japan

- ไม่มี  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

: ไม่มี
: ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง
2561 - ปัจจุบัน
Director
Wacoal America, Inc.
2556 - ปัจจุบัน
Director
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน
Director
Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบัน
Chairman
Wacoal Corp.
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
4. นายบุญดี อานวยสกุล*
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ 23 เมษายน 2533

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์ทางาน
ในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
0.06%
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 แห่ง
จานวนหุ้น
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. จี เทค แมททีเรียล
เพิ่ม (ลด)
กรรมการ
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
- ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Myanmar Wacoal Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
Pattaya Myanmar Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บจก. โทรา 1010
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
2540 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจก. วาโก้ลาพูน
กรรมการผู้จัดการ
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
2527 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บจก. วาโก้ศรีราชา
: ไม่มี

 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

: ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

อายุ
(ปี)
64

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS) 2/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
Liabilities (RE DCP) 1/2008
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. นายโนโซมุ โอซึกะ*
กรรมการบริษัท และ
กรรมการรองผู้จัดการ
วันที่ 1 เมษายน 2560

อายุ
(ปี)
59

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี คณะ Commerce
วิชาเอก Commerce
Waseda University, Japan

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ**
(%)
-

จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

: ไม่มี
: ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน่วยงาน / บริษัท
แห่ง
แห่ง
Pattaya Myanmar Co., Ltd.
บจก. โทรา 1010
บจก. วาโก้ศรีราชา
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
สัดส่วนการถือหุ้น
อายุ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ในบริษัทฯ**
(ปี)
(%)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา*
50 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
0.07%
กรรมการบริษัท
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จานวนหุ้น
กรรมการบริหารและ
เพิ่ม (ลด)
ผู้อานวยการฝ่าย Marketing
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี วันที่ 23 เมษายน 2544
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Company Secretary Program (CSP) 31/2009
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

: ไม่มี
: ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. สหพัฒนพิบูล
2559 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการผู้อานวยการ
และรองประธาน
กรรมการบริหาร
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 43 แห่ง
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. วาโก้ลาพูน
กรรมการ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
(ปี)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. นางสาวการุณี สุหร่าย* 64 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
กรรมการบริษัท
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
กรรมการธรรมาภิบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากร
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
บุคคลและธุรการ
วิชาเอก จิตวิทยา
วันที่ 1 เมษายน 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ**
(%)
0.02%

จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

หน่วยงาน / บริษัท
- แห่ง
2 แห่ง
บจก. โทรา 1010
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board and CEO Assessment 2/2003
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015
- Director Certification Program (DCP) 262/2018
- Financial Statements for Directors (FSD) 36/2018
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

: ไม่มี
: ไม่มี
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์*
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร และ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี
และการเงิน
วันที่ 24 เมษายน 2560

อายุ
(ปี)
57

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีใน
ด้านการทาบัญชี
พระบรมราชูปถัมภ์
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
2560 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. โทรา 1010
บจก. วาโก้ลาพูน
บจก. รอยัล การ์เมนท์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) 9/2005
- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
21/2015
- Director Certification Program (DCP) 262/2018

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ**
(%)
0.005%

: ไม่มี
: ไม่มี

หน้า 169

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์ทางาน
ในบริษัทฯ**
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
59 ปริญญาตรี คณะ Economics
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
วิชาเอก Economics
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
Osaka Prefecture University, Japan
จานวนหุ้น 2562 - ปัจจุบัน
Director
Wacoal Corp.
ประธานกรรมการ บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
2561 - ปัจจุบัน
เพิ่ม (ลด)
ประธานกรรมการ บจก. จี เทค แมททีเรียล
- ไม่มี Director
Wacoal International
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
Hong Kong Co., Ltd.
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ : ไม่มี
Director
Guangdong Wacoal Inc.
Director
Dalian Wacoal Co., Ltd.
Director
Myanmar Wacoal Co., Ltd.
Vietnam Wacoal Corp.
Director

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

อายุ
(ปี)
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10. นายมิซึรุ เซคิกุจิ
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

อายุ
(ปี)
54

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาตรี คณะ Law
วิชาเอก Law
Meiji University, Japan

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือ
ประสบการณ์ทางาน
หุ้นในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 17 แห่ง
Chairman
Wacoal International
จานวนหุ้น 2561 - ปัจจุบัน
Hong Kong Co., Ltd.
เพิ่ม (ลด)
Director
Wacoal America, Inc.
- ไม่มี Director
Wacoal Europe Ltd.
: ไม่มี
Director
Wacoal China Co., Ltd.
: ไม่มี
กรรมการ
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
Director
PT. Indonesia Wacoal
Director
Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
Director
Myanmar Wacoal Co., Ltd.
Director
Vietnam Wacoal Corp.
Director
Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
Director
Philippine Wacoal Corp.
Director
Guangdong Wacoal Inc.
Director
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
Director
Dalian Wacoal Co., Ltd.
Director
Wacoal India Private Ltd.
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
Director
Wacoal Singapore Pte. Ltd.
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
(ปี)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
63 ปริญญาเอก
กรรมการอิสระ
วิชาเอก การเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
และประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล
ปริญญาโท
วันที่ 26 เมษายน 2553
วิชาเอก การเงิน
West Virginia University, USA

สัดส่วนการถือ
ประสบการณ์ทางาน
หุ้นในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตรวจสอบ
กรรมการและเหรัญญิก
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
จานวนหุ้น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
เพิ่ม (ลด) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลภาคราชการ
ราชการ
- ไม่มี กรรมการ และประธานกรรมการ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ตรวจสอบ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กระทรวงการคลัง
วิชาเอก การเงิน
คณะกรรมการนโยบายให้เอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
มูลนิธิศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
- Director Certification Program (DCP) 0/2000
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์
- Audit Committee Program (ACP) 29/2009
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
: ไม่มี
กรรมการอิสระ
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ : ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 172

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ*
(%)

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธาน
อนุกรรมการความเสี่ยง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน่วยงาน / บริษัท
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

บมจ. ธนาคารทิสโก้
บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
บจก. สานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
(ปี)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 67 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการอิสระ และ
วิชาเอก การบัญชี
กรรมการตรวจสอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 26 เมษายน 2553
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
- Director Certification Program (DCP) 38/2003
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือ
ประสบการณ์ทางาน
หุ้นในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิชาชีพบัญชี ด้านการ
จานวนหุ้น
บัญชีภาษีอากร
เพิ่ม (ลด)
กรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
กรรมการตรวจสอบ
และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ประธานกรรมการบริษทั
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. บรุค๊ เคอร์ กรุ๊ป
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
หน้า 174

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ**
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
- 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
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 10/2014
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 4/2017

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

หน่วยงาน / บริษัท

1 แห่ง
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

: ไม่มี
: ไม่มี
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13. นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วันที่ 23 เมษายน 2555

อายุ
(ปี)
70

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Harvard Business School
- Advanced Management Program (AMP) 158/2000

สัดส่วนการถือหุ้น
ประสบการณ์ทางาน
ในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บมจ. ดู เดย์ ดรีม
จานวนหุ้น
ประธานกรรมการ
เพิ่ม (ลด)
ตรวจสอบ และ
- ไม่มี ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 149/2011
- Diploma Examination (EXAM) 32/2012
- Risk Management Program for Corporate Leader
RCL 9/2017
- Role of the Chairman Program (RCP) 43/2018
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
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: ไม่มี
: ไม่มี

หน้า 176

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
อายุ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
(ปี)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี 60 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการอิสระ และ
วิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ 2 มีนาคม 2559
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร (MINI MBA) รุ่นที่ 21
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและ
การเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11
สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
(%)
2560 - ปัจจุบัน

จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู้พิพากษาสบทบ

หน่วยงาน / บริษัท

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
1 แห่ง
บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดบี ี

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
2537 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนเิ คชั่น
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ**
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 154/2011
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 29/2018
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

: ไม่มี
: ไม่มี

 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
15. นายพูลศักดิ์ บุญชู
60 Postgraduate
กรรมการอิสระ
วิชาเอก Professional Legal Practice,
กรรมการตรวจสอบ และ
The College of Law of England and Wales in partnership
กรรมการบริหารความเสี่ยง
with the International Bar Association (IBA), London,
วันที่ 23 เมษายน 2561
United Kingdom
Legal Term, King’s College, London,
United Kingdom

จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

เนติบัณฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. บุญชู ลีกัล แอนด์
แอสโซซิเอท

เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
วิชาเอก นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ
Common Law, University of London, United Kingdom
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
16. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
กรรมการบริหาร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อานวยการฝ่าย
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
Fashion Apparel
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ**
(%)

 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
17. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
65 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
กรรมการบริหาร และ
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
ผู้อานวยการสานักกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดการ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543
วิชาเอก การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

: ไม่มี
: ไม่มี
0.05%
จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

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

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
International Commercial
Coordination (Hong Kong)
Limited
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจก. รอยัล การ์เมนท์

: ไม่มี
: ไม่มี
จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. เอสอาร์พี นานาไซ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ**
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
19. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
65 ปริญญาโท
กรรมการบริหาร และ
วิชาเอก การจัดการ
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
Wienna
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การโฆษณา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

: ไม่มี
: ไม่มี

 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
18. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 67 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
กรรมการบริหาร และ
วิชาเอก รัฐศาสตร์
ผู้อานวยการ Human Science
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Research Center
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน

0.05%

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- แห่ง
- แห่ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2533 - ปัจจุบัน
กรรมการ

- แห่ง
3 แห่ง
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

: ไม่มี
: ไม่มี
0.13%
จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

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

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
20. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม
58 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการบริหาร และ
วิชาเอก การจัดการคุณภาพ
ผู้อานวยการฝ่ายวางแผนการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Wacoal
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
21. นายเมธา สุภากร
กรรมการบริหารและ
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต
วันที่ 24 เมษายน 2560

52

0.001%
จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

: ไม่มี
: ไม่มี
0.003 %
จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

: ไม่มี
: ไม่มี

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ**
(%)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ

- แห่ง
6 แห่ง
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. เอราวัณสิ่งทอ
บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. โทรา 1010

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ

- แห่ง
1 แห่ง
บจก. วาโก้ลาพูน

: ไม่มี
: ไม่มี
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
22. นายพจเดช เกตุกระทึก
กรรมการบริหารและ
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Children Wear
วันที่ 24 เมษายน 2560

อายุ
(ปี)
53

สัดส่วนการถือ
ประสบการณ์ทางาน
หุ้นในบริษัทฯ**
ช่วงเวลา
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงาน / บริษัท
(%)
0.002 %
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
จานวนหุ้น 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
International Commercial
เพิ่ม (ลด)
Coordination (Hong Kong) Limited
- ไม่มี 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจก. รอยัล การ์เมนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 3/2019

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ
23. ดร. สุคนธรัชฎ์ นิติสิริสกุล
กรรมการบริหารและ
ผู้อานวยการฝ่าย
Merchandising 1
วันที่ 1 มีนาคม 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

41

ปริญญาเอก
วิชาเอก Economics
The University of Tokyo
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก International Economics and Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ไม่มี
: ไม่มี
จานวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ

- แห่ง
1 แห่ง
International Commercial
Coordination (Hong Kong) Limited
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิ บรม

สัดส่วนการถือ
หุน้ ในบริษัทฯ**
(%)

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก Monetary and Financial Economics
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสาคัญ

: ไม่มี
: ไม่มี

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตามที่กาหนดในหนังสือรับรอง
** รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ 31 ธ.ค. 62

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายฮิโรโนบุ
นายบุญดี
นายโนโซมุ
นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายคาซึฮิโระ
นายมิซึรุ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
นางสาววราภรณ์
นายพูลศักดิ์
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายเมธา
นายพจเดช
ดร.สุคนธรัชฎ์
รวม

ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยาสึฮาระ
อานวยสกุล
โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ชิบาฮาระ
เซคิกุจิ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
กุลสวัสดิ์ภักดี
บุญชู
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
สุภากร
เกตุกระทึก
นิติสิริสกุล

จานวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 61

ทางตรง
73,350
82,031
24,280
5,500
60,900
64,850
130,850
1,100
3,300
2,250
448,411

ทางอ้อม*
2,000
1,500
28,120
31,620

รวม
73,350
84,031
24,280
5,500
62,400
64,850
158,970
1,100
3,300
2,250
480,031

ทางตรง
73,350
82,031
24,280
5,500
60,900
64,850
130,850
1,100
3,300
2,250
448,411

ทางอ้อม*
2,000
1,500
28,120
31,620

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รวม
73,350
84,031
24,280
5,500
62,400
64,850
158,970
1,100
3,300
2,250
480,031

ทางตรง
-

ทางอ้อม*
-

รวม
-

% การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
ปี 2562
0.061
0.070
0.020
0.005
0.052
0.054
0.132
0.001
0.003
0.002
0.400

หมายเหตุ : * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

1.2 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท : นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เปิดเผยอยู่ใน
หัวข้อ 8.3.1 เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

2. การดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผู้บริหาร

บมจ.
ไทยวาโก้

บจก.
วาโก้ศรีราชา

บจก.
วาโก้ลาพูน

นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
/
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
XXX
นายฮิโรโนบุ
ยาสึฮาระ
XX
นายบุญดี
อานวยสกุล
/
/
/
นายโนโซมุ
โอซึกะ
/
/
/
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
/
/
นางสาวการุณี
สุหร่าย
/
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
/
/
นายคาซึฮิโระ
ชิบาฮาระ
/
นายมิซึรุ
เซคิกุจิ
/
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
/
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
/
นายกฤช
ฟอลเล็ต
/
นางสาววราภรณ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
/
นายพูลศักดิ์
บุญชู
/
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร
พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
นายเมธา
สุภากร
/
นายพจเดช
เกตุกระทึก
ดร.สุคนธรัชฎ์
นิติสิรสิ กุล
XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท
* บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และปัจจุบนั อยู่ระหว่างการชาระบัญชี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

บริษัทย่อย
บจก.
บจก.
วาโก้กบินทร์บุรี ภัทยากบินทร์บุรี

บริษัทร่วม
บจก.
โทรา 1010

Myanmar
Wacoal
Co., Ltd.

Pattaya
Myanmar
Co., Ltd.

บจก.
ภัทยา
อุตสาหกิจ

บจก.
ภัทยาลาพูน*

XXX
/
/
/

/
/
/

XXX
/

/

/
/

/

/
/
/
/

/
/
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

กรรมการและผู้บริหาร

Wacoal
Holdings Corp.

นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
XXX
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
/
นายฮิโรโนบุ
ยาสึฮาระ
นายบุญดี
อานวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายคาซึฮิโระ
ชิบาฮาระ
นายมิซึรุ
เซคิกุจิ
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นายกฤช
ฟอลเล็ต
นางสาววราภรณ์
กุลสวัสดิ์ภักดี
นายพูลศักดิ์
บุญชู
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
นายเมธา
สุภากร
นายพจเดช
เกตุกระทึก
ดร.สุคนธรัชฎ์
นิติสิริสกุล
XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

Wacoal
Corporation

บมจ.
ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล

/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
International
บจก.
Commercial
เอสอาร์พี
Coordination
นานาไซ
(Hong Kong)
Limited
XXX

บจก.
บางกอกโตเกียว
ซ็อคส์

บจก.
รอยัล
การ์เมนท์

บจก.
อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

XXX

XXX

/
/
/

/
XXX

/
/

/
/

/
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม
กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

2. นายบุญดี

อานวยสกุล

3. นายโนโซมุ

โอซึกะ

4. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา

5.
6.
7.
8.
9.

สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
สุภากร
องค์สรณะคม

นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายสมพงษ์
นายเมธา
นายมนัส

บจก. วาโก้
ศรีราชา
ประธาน

บจก. วาโก้
ลาพูน
ประธาน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี
ประธาน

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี
ประธาน

บจก. โทรา
1010

กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

-

กรรมการ

กรรมการ

-

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

-

-

-

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
-

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ

10. นายชัยวิชิต

สุทธิพงศ์วรากุล

11. นายพีรทัศ

อุทัยวิวัฒนา

12.

นายวัฒนา

ทองเอี่ยม

13.
14.
15.

นางรุ่งทิพย์
นางนารี
นายโชติพัฒน์

โชคชัยธรรม
ฉัตรเฉลิม
แสงสุวรรณเลิศ

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
-

16.
17.

นางสาวสินีนุช
นายนิวัฒน์

วุฒิเจริญชัยพร
เดชอาไพ

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
-

18.
19.

นางสาวดลยา
นายปริญญา

ชินะศิริกุล
ชาดี

-

-

กรรมการ
ผู้ชว่ ยผู้จัดการ
-

20.

นายปุณยริศณ์

วัฒนะจิตเสรี

-

-

กรรมการ
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-

กรรมการ
ผู้จัดการ

-
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้
ประวัติโดยสังเขป
ชื่อ-นามสกุล
:
วุฒิการศึกษา

:

ประสบการณ์ทางาน :

ประวัติการฝึกอบรม :
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นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน
1. ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อดีต
2541 - 2543 Internal Audit Manager บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จากัด (มหาชน)
2538 - 2540 Finance Manager
บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จากัด
2526 - 2535 Senior Foreign Checker ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0
Fraud Risk Management
การอบรมกระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร
วิธีการออกแบบกระดาษทาการในงานตรวจสอบ
PWC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in
Actions
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

การตรวจสอบการกากับดูแลกิจการ
Internal Auditing Certificate Program (IACP)
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
CAC Road to Certify
Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 2/2019
Transfer Pricing
Professional Development Risk Management & Internal Audit
Chief Audit Executive Professional Leadership Program (CAE)
การป้องกันระเบิดเวลาทางธุรกิจจากความเสี่ยงระบบ IT ในโรงงาน
และคลังสินค้า

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มี
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)
ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าของสานักงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายจตุพร รุจานันท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ด้านกฎหมายดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้
ประวัติโดยสังเขป
ชื่อ-นามสกุล
:
วุฒิการศึกษา

:

ประสบการณ์ทางาน :
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นายจตุพร รุจานันท์
- ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ปัจจุบัน
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
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อดีต
2539 - 2546 ทนายความ บริษัท สานักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์
(ประเทศไทย) จากัด
2530 - 2539 นิติกร
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
ประวัติการฝึกอบรม :

1. นิติกรบริษัท
2. การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน
และอื่นๆ
3. รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา
6. การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน
7. Data protection for Business : Road to GDPR Standard
8. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. เตรียมตัวให้พร้อมรับกฎหมายป้องกันการกาหนดราคาโอนระหว่าง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer
Pricing) และการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. Transfer Pricing

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการกากับการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม
2. กากับและติดตามด้านการกากับดูแลการปฏิบัติงาน
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
4. ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีภาวะชะลอตัวลง และต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทาให้การ
ส่งออกลดลง ประกอบกับในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และส่งต่อให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทุกภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดาเนินธุรกิจใหม่ให้เกิดความกระชับ
คล่องตัว และรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งทาการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงและพร้อมเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้คิดค้นสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ทั้งสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Innovative
Company Awards จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Mood Travel Bra ในงาน SET Awards 2019 และได้รับ
รางวัล Asian Service Award 2019 จากผลงาน Wacoal Body Clinic จาก Asian Network for Quality (ANQ)
ด้านผลประกอบการในรอบปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,881.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.97 และกาไรสุทธิ 336.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.53 เมื่อพิจารณาฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.84 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนับเป็นการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 47
นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2562 รวมทั้งได้รับ
การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานระดับประเทศ ประจาปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ตลอดจนได้รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับ
Bronze จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ยกย่องเชิดชูเกียรติ
องค์กรนายจ้างที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการออมเงินผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เพื่อให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ
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ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จในตลอดปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
มนู ลีลานุวัฒน์
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
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เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบ
การเงินดังกล่าวได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ
ที่สมเหตุสมผลในการจัดทามีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจน
ได้แสดงคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ทาหน้าที่
สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่แสดงไว้ในรายงานประจาปีและแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทา
และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ

มนู ลีลานุวัฒน์

บุญดี อานวยสกุล

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายบุญดี อานวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
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เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน และกฎหมาย มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และ
นายพูลศักดิ์ บุญชู เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและครบถ้วนตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีการประชุมจานวน 13 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
และได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าสายงานตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ
สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยทั้งรายไตรมาส และประจาปี 2562 ซึ่งได้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็นที่สาระสาคัญ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมทั้งเรื่องสาคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) และได้รับคาชี้แจงจากผู้สอบ
บัญชี ฝ่ายบริหาร อย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบ
การเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ และน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือ
เกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ มีการป้องกันทุจริตและความเสี่ยงในระบบงาน โดยรับทราบรายงาน
การตรวจสอบ ผลการประเมินการควบคุมภายในจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้
ข้อแนะนาเพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการกากับดูแลที่ดี รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจ
3. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการ
กากับดูแลที่ดีโดยสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
รับผิดชอบด้านการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการ
บริหารจัดการอย่างโปร่งใส คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในระบบงานต่างๆ
ของแต่ละฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการนามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่าง
ครบถ้วน และสม่าเสมอ
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
6. การติดตามการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหาร
ความเสี่ยงตามกรอบความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยรับทราบ
การรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจ
7. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี
ที่จัดทาขึ้นตามความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯ และติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนโดยรับทราบผล
การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่าย
บริหาร เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูล และความเป็นอิสระในการทาหน้าที่ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในและกากับดูแลให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ทบทวนกฎบัตรสานักงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งด้านบุคลากรและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นอิสระ
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8. กฎบัตรและการรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
นอกจากนี้ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี โดย
มีมติเห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายมนูญ มนูสุข และ/
หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็น
จานวนเงินรวม 5.16 ล้านบาท
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ครบถ้วน ด้วยความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
การบริหารและการดาเนินงานของบริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งระบบงานการ
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญ และเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสาคัญ

กุลภัทรา สิโรดม
(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 คน ดังนี้
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการสรรหา

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

กรรมการสรรหา

3. นายบุญดี

อานวยสกุล

กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และ
เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความ
หลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การ
วิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจานวน 2 ครั้ง
ดังนี้
 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 รวม 5 คน คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางสาวการุณี
สุหร่าย นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ นายมิซึรุ เซคิกุจิ และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทคนใหม่ คือ นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทแทน นายมาซายะ วากาบายาชิ กรรมการบริษัทที่ลาออก
 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่กรรมการชุด
ย่อยแทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตร
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ของแต่ละคณะ รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร
 พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสรรหา
และพัฒนาบุคลากรในตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง
 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาประจาปี 2562 เพื่อนาผล
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้การทางานของคณะกรรมการสรรหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุ
สมผล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลต่อการสร้างองค์กร
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

มนู ลีลานุวัฒน์
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา
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เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณา
จากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผล
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวิธีดาเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
รวม 2 ครั้ง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ
ผู้จัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนได้เปิดเผยค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

มนู ลีลานุวัฒน์
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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เอกสารแนบ 5.6 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤช ฟอลเล็ต ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี และ นายพูลศักดิ์ บุญชู ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
หน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กรภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารจากสาย
งานต่างๆ เข้าร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้กาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี
เพื่อ
เสริมสร้างและบูรณาการการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินการธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงาน เจ้าของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและ
แผนจัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อแนะนาและข้อเสนอแนะแนวทางตอบสนองความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
3. การกากับดูแล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยติดตาม
ความคืบหน้าผลการจัดการตามแผนปฏิบัติงานจากฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน-ภาครัฐ
(Corruption Risk Assessment) พร้อมทั้งมาตรการควบคุมภายในโดยมีสานักงานตรวจสอบภายในสอบทาน
ความครบถ้วน เพียงพอ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)
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4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมทั้งคณะ เพื่อมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
อีกทั้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
5. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ครบถ้วนด้วยความรู้ ความสามารถ กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การประเมินความเสี่ยงและ
ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี

กฤช ฟอลเล็ต
(นายกฤช ฟอลเล็ต)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารแนบ 5.7 : รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 คน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ดร.กุลภัทรา
นายบุญดี
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

สิโรดม
อานวยสกุล
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่ง
กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในโครงการสารวจการ
กากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2562 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ
ประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
4. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
คอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะทางานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้
บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่อ
อายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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5. ดูแลและติดตามการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Responsibility : CSR) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

(Corporate

Social

6. ดูแลและติดตามการดาเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อ
สร้างความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. กาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กุลภัทรา สิโรดม
(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้
กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น
12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. นาเสนอเป้าหมาย
กลยุทธ์ทางธุรกิจ
แผนงานประจาปีและแผนงานระยะกลางต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง
และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจาปีของบริษัทฯ เพื่อขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยี
การผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว
3. ดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทาการตรวจสอบหรือสอบทาน
และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทตามลาดับ ตลอดจนติดตามการดาเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจาทุก
เดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. พิจารณาการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติใน
ขนาดรายการที่มีนัยสาคัญ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจดทะเบียน
หรือต่ออายุอนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าที่สาคัญ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบันชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2562
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุน
และพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best
Innovative Company Awards ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับรางวัล Asian Service Award 2019 จากสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรม 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจาปี 2562
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6. กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้กาหนดและทบทวนนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใน
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
บุญดี อานวยสกุล
(นายบุญดี อานวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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เอกสารแนบ 5.9 : รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
เกี่ยวกับการรายงานฉบับนี้
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) จัดทารายงานการพัฒนาความยั่งยืนในปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการจัดทารายงาน
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจาปี 2562 จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ
Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทารายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในประเด็นที่มีสาระสาคัญ กลยุทธ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืน
ขอบเขตของรายงาน
ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการดาเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่ดาเนินการในประเทศไทย แต่ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การสอบถามข้อมูล
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนาเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คณะทางานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 022893100 ต่อ 216, 490
e-mail : sdcommittee@wacoal.co.th
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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ในปีที่ผ่านมา ไทยวาโก้ ยังคงดาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
ในทุกด้าน โดยให้ความสาคัญกับการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการนาไปสู่การทาธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต สามารถทาให้เกิดทั้งโอกาส
และความท้าทายรูปแบบใหม่ๆ จากแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่นามาเป็นหลักในการดาเนินธุรกิจ ซึ่ง
คลอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม ด้วยการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุก
มิติ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกอันดีงาม
ประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญญา เคารพต่อ
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
การนาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นหลักในการดาเนินงานในทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจ
ดังสะท้อนให้เห็นจากการดาเนินงานในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติเศรษฐกิจ : มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ Wacoal Mood
Travel Bra ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม Best Innovative Company Awards ในงานประกาศ
ผลรางวัล SET Awards 2019 และมีการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและการบริการ รวมถึง
การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย
สร้างทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของลูกค้าให้ดีขึ้น
พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
มิติสังคม : บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัย
สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดยตระหนักถึงความสาคัญในการสรรหา รักษา และพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน ตลอดจนการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งการดูแลสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ดี ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการ
วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
มิติสิ่งแวดล้อม : ไทยวาโก้ให้ความสาคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดยการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM”
เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการทิ้งทาลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นและการดาเนินงานดังกล่าวนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม
มิใช่เพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรง และมั่นคงสาหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว นามาซึ่ง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

บุญดี อานวยสกุล
(นายบุญดี อานวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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1. แนวทางการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ไทยวาโก้มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้
กาหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน
(Sustainability
Development) ซึ่งอ้างอิงกับแนวทางการดาเนินการใน
ระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้
เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้า
และการขนส่ง การจัดจาหน่ายให้กับผู้บริโภค และการ
จัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 3 Beauty
Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ ผู้หญิง...สวยที่สุดจาก
ข้างใน (Beauty Inside)
1

Beautiful figures
ด้านเศรษฐกิจ

2

Beautiful life
ด้านสังคม

3

Beautiful earth
ด้านสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
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2. การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
การบริหารห่วงโซ่คุณค่าถือเป็นกลยุทธ์สาคัญที่จะส่งผลสาเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ให้
ความสาคัญต่อทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business chain) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply
chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงการ
ดาเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) : มุ่งเน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) : มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า

การจัดการทรัพยากร
ด้านวัตถุดิบ : มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีนวัตกรรม ปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
โดยชุดชั้นในวาโก้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย (มอก.2346:2550) ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลด
โลกร้อน (CoolMode) และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product)
รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบทดแทนการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติร่วมกับคู่ค้า
ด้านพลังงานไฟฟ้า : สร้างวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ดาเนินกิจการภายใต้มาตรฐาน
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ISO 50001:2011 รักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy
Award และ ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่างต่อเนื่อง
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ด้านคู่ค้า : บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดย
จัดทานโยบาย
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีระบบการจัดซื้อจัด
จ้างตามมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ดูแลด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานด้วยแนวคิด Wacoal
Happy 8 ปฏิบัติตามข้อกาหนดมาตรฐาน WRAP พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม คานึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทางาน
กระบวนการผลิต
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดเลือกวัตถุดิบที่ได้
มาตรฐานด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบที่รับรอง ISO/IEC 17025:2005 กระบวนการผลิตภายใต้ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รวมถึงมีการประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint of Organization) ภายใต้โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือน
กระจกในสถานประกอบการ
มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่า
และมีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรองโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนใน
องค์กรดาเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
การบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง
บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารภายในคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้จัด
จาหน่ายในช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. พัฒนาระบบการคัดแยกสินค้าในช่องทาง Online และ Offline ด้วยเครื่อง Sorter ทั้งช่วงเวลา
ปกติ หรือช่วงเวลาจัดรายการขายพิเศษ ทาให้สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วทันตามที่ลูกค้าและผู้จัดจาหน่าย
กาหนด โดยใช้กาลังคนเท่าเดิมแต่มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาการจัดสินค้าพร้อมไม้แขวนควบคู่ไปกับระบบ RFID เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับ
การจัดการหน้าร้านค้า
3. จัดหาอุปกรณ์การบรรจุภายในคลังสินค้าให้ได้มาตรฐานโรงงานสีเขียว
โดยใช้วัสดุรีไซเคิล
ทั้งหมด รวมถึงการกาหนดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ลดประเภทบรรจุภัณฑ์ให้ใช้รูปแบบ
เดียวกันในการจัดส่ง
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4. คัดเลือกบริษัทขนส่งที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการให้บริการในแต่ละช่องทาง รวมถึงได้พัฒนา
ระบบงานจัดส่งทางไปรษณีย์ (Drop Off) โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และระบบงาน
จัดส่งกับบริษัทขนส่งของแต่ละ Marketplace ทาให้สามารถส่งสินค้าถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
ผู้บริโภค
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน
พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า
การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
บริษัทฯ ได้ริเริ่มระบบการบริหารจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในอย่างมีระบบ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยไทยวาโก้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรายแรกของไทยที่รับบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้
แล้วในโครงการ “Wacoal Bra Day” มากาจัดอย่างถูกวิธีตามหลักการ 3Rs ดังนี้
1. Reduce (ลดการใช้) : บราเก่าที่เสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานความร้อนทดแทนการ
ใช้ถ่านหินลิกไนต์ในกระบวนการเผาหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ โดยร่วมมือกับอินทรี อีโคไซเคิล ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ที่ให้บริการด้านการจัดการกากของเสีย ถือ
เป็นการลดขยะชุมชน ลดความต้องการหลุมฝังกลบ ลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ และลดการ
เกิดก๊าซเรือนกระจก
2. Reuse (การใช้ซ้า) : นาบราเก่าสภาพดีที่ได้รับบริจาค มอบให้สตรีผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขังหญิง
ในทัณฑสถานหญิง และบริจาควัตถุดิบประเภทผ้าและลูกไม้ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ
อุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนาวัสดุไปทาเป็นสิ่งประดิษฐ์
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
3. Recycle (การนากลับมาใช้ใหม่) : นาเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมา
หลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสและลด
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลกาไร และความอยู่รอดขององค์กร รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่กาหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และกากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของ
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สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและ
จัดทาแผนรองรับ รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนของบริษัทฯ
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
(Digital Disruption)
ผลกระทบ : รายได้จากการขายลดน้อยลงและผลกระทบด้านต้นทุนสินค้า
การเกิด Digital disruption ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคโดยหันมาซื้อสินค้า
ผ่านการใช้งานในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกใน
แบบเดิม อาทิ ห้างสรรพสินค้า Modern Trade ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องมีการนาเทคโนโลยีและสื่อใน
รูปแบบดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดการ
ของธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จากการขายผ่านช่องทาง Online จึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญต่อการเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างกาไร เพิ่มส่วนแบ่งตลาด ดังนี้
 Marketplace : เพิ่มช่องทางการจาหน่ายในรูปแบบตลาด Online
 Social Media Marketing : ทาการตลาดบนสื่อสังคม Online ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อในหมู่
มากได้อย่างง่ายดาย
 Big Data Platform : ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการข้อมูลขององค์กร รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ด้านการจัดการข้อมูลได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย
2. ความเสี่ยงจากสังคมผู้สูงวัย
ผลกระทบ : ความต้องการกลุ่มผู้บริโภคเดิมเปลี่ยนไป ผลิตภัณฑ์เดิมไม่ตรงตามความต้องการ
ส่งผลให้ยอดขายลดลง
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี 2548 และมีสัดส่วนประชากรผู้สูง
วัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้ปี 2562 ไทยมีประชากรผู้สูงวัยมากกว่าประชากรวัยเด็ก
ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี
2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยเป็นจานวน 1 ใน 3 ของคนไทย ดังนั้นผู้สูงวัยจะกลายเป็นกาลังซื้อที่
สาคัญ ทางบริษัทฯ จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาให้ตอบสนองกับ Lifestyle ของผู้
สูงวัยที่ยังคงใส่ใจสุขภาพ และความสวยงามของสรีระ
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2. ความเสี่ยงจากสังคมผู้สูงวัย (ต่อ)
ผลกระทบ : ความต้องการกลุ่มผู้บริโภคเดิมเปลี่ยนไป ผลิตภัณฑ์เดิมไม่ตรงตามความต้องการ
ส่งผลให้ยอดขายลดลง
 ผลิตภัณฑ์ Wacoal Gold : ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสาหรับผู้สูงวัย โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ที่มี
สัมผัสนุ่ม ให้ความชุ่มชื้นผิว ผสานกับเทคนิคการตัดเย็บพิเศษซ่อนตะเข็บ ไม่ระคายเคือง สวม
ใส่สบาย เก็บกระชับตามสรีระที่เปลี่ยนไป
 ผลิตภัณฑ์ Presea by Wacoal : ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงวัย สวมใส่สบาย รูปแบบทันสมัย โดย
ขายในช่องทาง Online
 Shopping Online : เพิ่มช่องทางการขาย เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง และอานวยความสะดวกให้
กลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยที่มีข้อจากัดในการเคลื่อนไหวและการเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการด้วย
ตนเอง
 บริการสินค้าสั่งตัดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized) โดยลูกค้าสามารถ
เลือกวัตถุดิบ รูปแบบ มาออกแบบสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่าง
แท้จริง
3. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการน้า
ผลกระทบ : น้าเสียระบายออกสู่ภายนอก เกิดมลพิษส่งผลต่อระบบนิเวศ
บริษัทฯ มีการจัดการด้านน้าทิ้งที่เกิดขึ้นภายในบริเวณองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการ
ควบคุมและตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากปัญหาน้าทิ้งต่อทั้งชุมชน
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้


ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียแบบ Fixed Film Aeration Tank จานวน 4 ระบบ ซึ่งเพียงพอต่อการ
บาบัดน้าทิ้งภายในบริษัทฯ



มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน้าใช้ทุกกิจกรรม



จัดทาแผนการดาเนินการและติดตามควบคุมการทางานระบบบาบัดน้าเสียและการรายงานผล
 กาหนดแผนการตรวจวัดค่าน้าทิ้ง ปีละ 3 ครั้ง โดยหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 มีการตรวจวัดประสิทธิภาพการทางานของระบบบาบัดน้าทิ้งโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (DO) และค่าความเป็น
กรด - ด่าง (pH)
 มีการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบาบัด ปีละ 3 ครั้ง
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3. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการน้า (ต่อ)
ผลกระทบ : น้าเสียระบายออกสู่ภายนอก
 จัดทาแผนการดูดตะกอนของระบบบาบัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 มีการกาหนดแผนการแก้ไขปัญหาน้าทิ้ง ในกรณีค่าน้าไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด
 มีการรายงานผลต่อสานักงานเขต (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) เป็นประจาทุกเดือน

4. การประเมินประเด็นที่สาคัญและผู้มีส่วนได้เสีย
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก
โดย
สื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และ
นาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาดาเนินการ
การดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

2. ลูกค้า
ผู้บริโภค

3. พนักงาน

วิธีการมีส่วนร่วม
 การประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี
 นักลงทุนสัมพันธ์
 Website / e-mail
 การเยี่ยมชมบริษัทฯ
 Opportunity Day
 การสารวจความพึงพอใจ
ลูกค้า
 Website / e-mail
และ Social Media
 ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
 การร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Channel)

ความคาดหวัง
 ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
 มีการเปิดเผยข้อมูล บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 การสานเสวนากับพนักงาน
 ระบบ Intranet / Social

 ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม
 คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย
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ความสวยงาม สวมใส่สบาย
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
คุณภาพดีและราคาเหมาะสม
การเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวก
การสื่อสารข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน
การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ

การดาเนินงาน
 ปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 พัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

 สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 ได้รบั การรับรองมาตรฐานสินค้าระดับ
สากล
 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
 พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
 บูรณาการช่องทางการ สื่อสารกับลูกค้า
อย่างทั่วถึงและครบวงจร
 จัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
 กาหนดค่าตอบแทน สวัสดิการให้
เหมาะสม
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ผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการมีส่วนร่วม
Media
 การสารวจความพึงพอใจ
 การร้องเรียนผ่านช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน (Whistleblowing
Channel)

ความคาดหวัง
ในการทางาน
 ความก้าวหน้า ความมัน่ คงในชีวิต
 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการทางาน

 การประชุม
 Website / e-mail /
โทรศัพท์
 การร้องเรียนผ่านช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน (Whistleblowing
Channel)
 การสานเสวนากับชุมชน
 การประชุม / การเยี่ยมชม
โรงงาน
 การร่วมกิจกรรม CSR ตาม
แผน

 การดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส
 ความเข้มแข็งทางธุรกิจ เติบโตไป
ด้วยกันอย่างยั่งยืน



 มีรายได้ มีงานทา
 สุขภาพ ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
 การสนับสนุนทรัพยากร
 การจัดกิจกรรมสาหรับชุมชน

6. สังคม

 Website / Social Media

 การช่วยเหลือและดูแลสังคม
 การดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

7. สิ่งแวดล้อม

 Website / Social Media
 การสารวจและประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
คุณค่า
 การลดผลกระทบในด้าน
สิ่งแวดล้อม

8. ภาครัฐ
และองค์กร
การกุศล

 รายงาน / จดหมาย
 การเข้าร่วมประชุม /
กิจกรรม

 ปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมาย
 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
 การสนับสนุนเงินและร่วมกิจกรรม

 โครงการ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนา
ชุมชน
 โครงการ วาโก้ โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
เพื่อชุมชน
 โครงการ Wacoal Spirit
 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของบริษัทฯ
 ดาเนินงาน CSR อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 โครงการ วาโก้ โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
 โครงการสาธิตและบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
สรีระสตรี
 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและ
ป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
 ปฏิบัติตามหลักกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ISO 14001: 2015, Carbon Footprint
 การใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 Wacoal ECO Factory
 โครงการ Wacoal Braday
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
โปร่งใส
 ความร่วมมือในด้าน CSR

4. คู่ค้า

5. ชุมชน
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การดาเนินงาน
สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy
Workplace
กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ส่งเสริมให้มีการอบรม ดูงานทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ
ร่วมมือต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
ร่วมมือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
ระบบโลจิสติกส์
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การประเมินประเด็นที่สาคัญด้านความยั่งยืน
ไทยวาโก้มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และสามารถวัดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ดาเนินกระบวนการประเมินที่สาคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
1. การระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตการรายงาน
บริษัทฯ พิจารณาจากทิศทางกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืนและการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตลอดทั้งปี เช่น
การสารวจรับฟังความคิดเห็น การสานเสวนา การประชุมร่วมกัน การสัมภาษณ์ การรับข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งได้พิจารณาถึงปัจจัยในการกาหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นที่สาคัญ เพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประเด็นที่สาคัญ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
การเปิดเผยข้อมูล
2. การจัดลาดับความสาคัญ (Prioritization)
บริษัทฯ นาประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกมาประเมินและจัดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณาจาก
สองมิติ คือ โอกาสและผลกระทบที่มีต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความสาคัญและผลกระทบต่อ
ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การตรวจสอบ
คณะทางานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดลาดับความสาคัญ
4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงเนื้อหาการจัดทารายงานการพัฒนาความยั่งยืนในปีต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
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ผลการประเมินประเด็นที่สาคัญด้านความยั่งยืน

จากผลการประเมินประเด็นที่สาคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ได้ 13 ประเด็น ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานใน
แต่ละด้านดังต่อไปนี้
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1. ผลประกอบการที่ดีและมั่นคง
รายได้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 5,254.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
6.89% ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขายในประเทศ 4,005.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.19% ขาย
ต่างประเทศ 1,249.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.14% โดยสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นชุดชั้นใน
สตรี 94.30% ชุดเด็ก 3.54% และชุดชั้นนอกสตรี 2.16% และมีกาไรสุทธิ 368.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 13.36%
รายจ่าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในปี 2562 เพิ่มขึ้น 415.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทุน
ขายที่เพิ่มขึ้น 165.07 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดูแล
สังคม โรงเรียน ชุมชน ประมาณ 9.67 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน จานวน
1,314.94 ล้านบาท ในด้านของการชาระภาษีให้แก่รัฐบาลเป็นจานวนเงิน 61.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มี
ผลกาไรทางภาษีจึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีการจ่ายเงินปันผล 216 ล้านบาท ให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้น
ฐานะทางการเงิน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7,233.46 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,352.80 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,880.66 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,667.91 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
3.25 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.28 เท่า จากอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมี
สภาพคล่องสูง และมีภาระหนี้สินในอัตราที่ต่าแสดงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2517 ติดต่อกันเป็นเวลา 46 ปี ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้น
อย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้จะนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจ
อย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าและผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ตลอดจนสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสรีระของสตรีไทย มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

สวยงาม
(Beauty)

+

สวมสบาย
(Comfort)

+

ใส่ใจสุขภาพ
(Health)

ผลการดาเนินงานปี 2562
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. การวิจัยและพัฒนา
Wacoal ยึดถือปณิธานอย่างจริงจังตลอดมา คือ ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วย
สองส่วนเสมอ คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงาม
ของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายเมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย ดังคากล่าวที่ว่า
“ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” จึงก่อให้เกิดโครงการสารวจวิจัยขนาดสัดส่วน
สรีระเด็กหญิงและสตรีไทยทั่วประเทศ
เพื่อนาฐานข้อมูลมาทาการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต่อสรีระ และตอบสนองความต้องการของผู้หญิงอย่างแท้จริง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2562 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ส่งผลให้มีรายได้จากสินค้าที่มีการพัฒนานวัตกรรมประมาณ 351 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของยอดขายสินค้า
สาเร็จรูปในประเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มี
ความปลอดภัย ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า โดยการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วย
มาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต ดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2015 ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและ
ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
3.2 ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025:2005 ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ JIS (Japanese International Standard) และWacoal Corporation
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทดสอบความคงรูปทรงต่อการซักล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมี
ความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป
3.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยจาก
สีและสารเคมีอันตราย มอก.2346-2550 โดยชุดชั้นในวาโก้เป็นรายแรกและรายเดียวใน
ปัจจุบันที่ได้รับการรับรองกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 (Class I)
มาตรฐานสากล รับรองความปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
โดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า Enfant ได้รับรองมาตรฐาน
เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน ถือเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กที่ปลอดภัยที่สุด
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สตรีเป็นรายแรกของประเทศไทย
4.2 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า WACOAL BLOUSE และผลิตภัณฑ์
ชุดยูนิฟอร์ม Race’ ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าลดโลกร้อนคูลโหมด (CoolMode) และเสื้อผ้าเบอร์ 5
“เสื้อที่ใส่สบายและไม่ต้องรีด” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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4.3 ผลิ ตภั ณฑ์ ชุ ดชั้ นในสตรีจ านวน 5 รุ่ น คื อ MM1243, WH9B99,
WR1501, WU4937, WY1128 ผ่านประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint Product)
4.4 ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT Green
“Cotton Organic” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกฝ้ายที่ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง มีกระบวนการย้อมและ
พิมพ์ลายผ้าที่ปราศจากสารเคมีอันตราย และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังใช้เส้นใย Regenerated fiber ที่แปรรูปจาก
ธรรมชาติ เช่น Bamboo fiber, Jutecell fiber
4.5 Wacoal Motion Wear ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสาหรับออกกาลังกาย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจานวน 5 รุ่น ผลิตด้วยผ้า Regenerated Polyamide Fiber
100% ซึ่งเป็นเส้นใยที่แปรรูปมาจากเศษแห-อวนในทะเล ช่วยลดการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติจากการผลิตปิโตรเคมิคอล แต่ยังคงมีคุณภาพสินค้าที่ดีเหมือนเดิม โดย
ผู้บริโภคที่ใช้สินค้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
4.6 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของไทยวาโก้ในรุ่นที่เป็นฟองน้าเต้าปั้ม (Mold Cup) ทุกรุ่นได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ามันปาล์ม 10% ทดแทนการใช้น้ามันดิบจากปิโตรเลียม (B10) ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทาให้มีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

10% Palm oil
4.7 นวัตกรรม Travel Bra บราม้วนได้ ด้วยการพัฒนาแผ่นยางพาราธรรมชาติมาใช้แทนโครง
โลหะ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศและลดการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมทั้งยังช่วยลด
ปริมาณการใช้โลหะที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากแผ่นยางพาราธรรมชาติที่สามารถ
ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 2560 - 2562 บริษัทฯ ลดการสั่งซื้อ
โครงโลหะได้จานวน 262,338 คู่ และใช้ยางพาราธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบทดแทนจานวน 6.6 ตัน
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5. จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ยกทรง จานวน 2 อนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นการคุ้มครองผลงาน
อันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
6. ลงทุนด้านการสารวจสัดส่วนและวิจัยสตรีไทยและการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ จานวน 10.08
ล้านบาท ในปี 2562
3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้เชื่อว่าการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความมั่นใจและ
ไว้วางใจ รวมถึงทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า โดยตั้งเป้าหมาย “เพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ”
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ลกู ค้า
สามารถปรึกษาด้านสรีระ หรือขอข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งส่งความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า โดยบริษัทฯ จะรวบรวมนาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนดังกล่าวมา
เป็นฐานข้อมูลที่สาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญของพนักงานขาย เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ลูกค้า
ผลการดาเนินงานปี 2562

เคาน์เตอร์ Wacoal เพิ่มขึ้น 50 ร้านค้า

เปิด Wacoal Shop เพิ่มจานวน 8 ร้าน

เคาน์เตอร์ Wacoal ทั่วประเทศ
ในปี 2562 จานวน 630 ร้านค้า

Wacoal Shop ทั่วประเทศ
ในปี 2562 รวม 85 ร้าน
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1. งานวิจัยลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นศึกษา สารวจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สินค้าและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยทา
การสารวจวิจัยลูกค้าเป็นประจาทุกปี และนาผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามคาแนะนา
ภาพรวมในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทาสารวจวิจัยทั้งสิ้น 21 งานวิจัย พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตามคาแนะนาของลูกค้าจนเกิดเป็นสินค้าใหม่ 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มสินค้า Wacoal Motionwear : ชุดชั้นในสาหรับออกกาลังกาย จากการสารวจวิจัย พบว่า
นอกเหนือจากความกระชับเต้าทรง รองรับทุกการเคลื่อนไหว ที่เป็นคุณสมบัติหลักของชุดชั้นในสาหรับ
ออกกาลังกายแล้วนั้น ปัญหาอีกอย่างของกลุ่มลูกค้า คือ การสวมใส่เสื้อชั้นในสาหรับออกกาลังกายแล้ว
หน้าอกดูไม่มีทรง ใส่แล้วหน้าอกแบน Wacoal จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าจนเกิดเป็นนวัตกรรมแผ่น
ยางพารา “Latex Miracle” ใน Collection “Fit 24 hours” และ “Athleisure” ซึ่งเป็นชุดชั้นในออกกาลังกายที่
ช่วยโอบกระชับเต้าทรงทุกการเคลื่อนไหว

Smart Size…บรา Gen ใหม่ : Wacoal พัฒนาชุดชั้นในให้ตรงกับ Lifestyle ของสาวยุคใหม่ที่
เลือกไซซ์ง่าย โดยหนึ่งไซซ์ใส่ได้หลายคัพ ด้วยนวัตกรรมการสร้าง Mold ไร้โครง 3 มิติ Fit Function ที่โค้ง
ไปกับสรีระ ทาให้กระชับและสวมใส่สบาย
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2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สินค้าและองค์กร (CRM) อาทิ
2.1 การอบรมพนักงานขายและบุคลากรภายนอกในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานสรีระกับชุดชั้นใน”
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานขาย โดยเฉพาะ
ความรู้พื้นฐานด้านสรีระกับชุดชั้นใน ความรู้พื้นฐานด้านวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นนัก
ขายมืออาชีพ เพื่อให้สามารถให้บริการคาแนะนาข้อมูลการเลือกชุดชั้นในให้เหมาะกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
จำนวนพนักงำนขำยที่ได้รับกำรอบรมควำมรู้
ในปี 2562

421 คน
2.2 การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และ Call Center เพื่อรับและติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้า
พร้อมทั้งสื่อสารและประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ด้านการสื่อสารกับลูกค้า ดังนี้
1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้
ลูกค้าเข้าถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ง านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
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2.3 การบริการหลังการขาย ในปี 2562 มีผู้มาใช้บริการหลังการขายในการแก้ไขสินค้า เช่น การ
แก้ไขขนาดลาตัว การปรับสายบ่า การปรับตะขอ เป็นต้น จานวน 3,179 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.40%
และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจานวนการให้บริการที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้นาข้อมูลการบริการหลังการ
ขายมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

2.4 การวัดความพึงพอใจลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยใช้ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งบริษัทฯ กาหนดไว้เป็น % ความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และหากมีข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทางบริษัทฯ จะนามา
วิเคราะห์และปรับปรุงการทางานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปี
2562 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 93% เท่ากับปีที่ผ่านมา
4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ตระหนักถึงความสาคัญของคู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยตั้งมั่นที่จะทาธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดถือ
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน
มุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับคู่ค้าเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีแนวทางดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าดังนี้
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1. กาหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าโดยคานึงถึงการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่
เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. ให้ความสาคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดยมีการประเมินคุณภาพผู้ขายวัตถุดิบก่อนการจัดซื้อด้วยหลักการ “Green Purchase” และการทดสอบ
คุณภาพวัตถุดิบก่อนสั่งซื้อภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ Wacoal ECO Product System ในด้าน ECO
Procurement ทั้งในเรื่อง Green Procurement, Green Materials และ Green Design
4. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงการ
งดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใดให้คู่ค้ารับทราบ ตลอดจน
สนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
5. แจ้งคู่ค้าทุกรายให้รับทราบมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited
Production) และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ WRAP เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงานในระดับสากล เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจทางาน การเคารพสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น
6. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า
ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ
8. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบ
เจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
9. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าด้วยสัมพันธภาพที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ร่วมกับคู่ค้าจนนามาสร้างเป็นสินค้าก่อให้เกิดรายได้ 50.17 ล้านบาท
2. ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหา
วัตถุดิบลดลง 13.48 ล้านบาท
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3. ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าในประเทศไทยเป็นมูลค่า 641.16 ล้านบาท คิดเป็น 56% ของมูลค่าการซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบกับคู่ค้าที่ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 คิดเป็น
18% ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ควบคู่ไปกับการตรวจประเมินคู่ค้า โดยเฉพาะผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก
16 ราย เป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การตรวจตาหนิ และการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและฟิสิกส์ เพื่อให้สอดคล้องและ
มั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย พร้อมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5. ประเมินคู่ค้าที่ขายวัตถุดิบใน 3 หัวข้อ คือ
- การส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
- การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด (Quality Control : QC)
- การทดสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
17025:2005
โดยในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 หัวข้อ คิดเป็น 98.24%
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1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
พนักงานถือเป็นรากฐานและหัวใจสาคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการ
เจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ด้วย
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับ
องค์กร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเป็นบ้านแห่งความสุขของพนักงานทุกคน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว
และสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
องค์กรต้องเตรียมความพร้อมปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
นอกจากการมีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมเรียนรู้ และ
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
บริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดประโยชน์แล้ว องค์กร
ยังต้องสามารถสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้าง
มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงาน
และมีศักยภาพที่จะ
เติบโตไปในอนาคต
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ยึดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าในนาการพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เริ่มตั้งแต่
การสรรหา ดูแลรักษา สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตในองค์กรได้อย่างเท่าเทียม
ไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ เสริมสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเตรียมความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้บรรยากาศในการทางานที่
เคารพและยอมรับในความแตกต่าง เพื่อความสุขในการทางานของพนักงานทุกคนและเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตอาสา ทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อความ
ยั่งยืนของขององค์กรและสังคม ตามปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม”
1.1 การสรรหาเชิงรุกและการดูแลรักษาพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจที่สาคัญที่จะ
นาพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสาเร็จ
จึงได้กาหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานตามความจาเป็นและความ
เหมาะสมของงาน
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้ดาเนินการสรรหาเชิงรุกและดูแลรักษาพนักงาน ดังนี้
1. กาหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่เหมาะสมกับการทางานในยุคดิจิทัล
พัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงาน Online ที่เข้าถึงตาแหน่งงานในวิชาชีพต่างๆ เช่น Linked in, Line Job,
Facebook นอกจากนี้ได้ปรับปรุงแบบทดสอบต่างๆ และคู่มือการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตรงกับลักษณะงานและมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในอนาคต
จานวนพนักงานที่สรรหาผ่านช่องทางต่างๆ
พนักงานรายเดือน

Online
55

พนักงานรายวัน

พนักงาน
แนะนา
60

3

ป้าย
ประชาสัมพันธ์
5

Job Fair

Walk in

อื่นๆ

รวม (คน)

-

10

133

Online

พนักงาน
แนะนา

โครงการ Friend
get Friend

ป้าย
ประชาสัมพันธ์

Walk in

อื่นๆ

รวม (คน)

24

107

55

49

43

43

321

2. บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาพนักงานใหม่ นอกจากจะกาหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้น
ตามสภาวะตลาดแรงงานแล้ว พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศในวันแรกของการเริ่มงาน จากนั้นจึงจัดให้
เข้าสู่กระบวนการ On the Job Training เพื่อให้ความรู้ที่จาเป็นต่อการทางาน โดยมีผู้บังคับบัญชาและพี่เลี้ยง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 233

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

เป็นผู้สอนงาน เมื่อพนักงานผ่านทดลองงานจะได้รับการอบรมในโปรแกรม Basic Knowledge และ
หลักสูตร Wacoal Spirit ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานใหม่ต่อไป
จานวนพนักงานใหม่ที่เข้าโปรแกรมการดูแลรักษาพนักงานใหม่
(On Board Program) ปี 2562 จานวน 133 คน

3. เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรจากภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านสิ่งทอ ซึ่ง
เป็นสาขาอาชีพที่มีความจาเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทใน
กลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์รวม 10 บริษัท ให้ทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และปราจีนบุรี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ และสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยดาเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 - 2561 มีนักเรียนทุน Wacoal
Group รวม 22 คน สนับสนุนทุนการศึกษารวม 2,200,000 บาท
ในปี 2562 นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 สาเร็จการศึกษา จานวน 11 คน (สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ 6 คน
และสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 5 คน) ได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 และป็น
กาลังสาคัญของฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร
4. รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน โดยในปี 2562 มีนักศึกษาฝึกงาน
สหกิจศึกษา และภาคฤดูร้อน รวม 28 คน จาก 8 สถาบัน
1.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล
แนวทางการบริหารจัดการ
การพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สาคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ บริษัทฯ มี
ความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน มีทักษะการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการในยุคดิจิทัล
พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมองค์กร ให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ พฤติกรรมการทางานที่เอื้อต่อ
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน้า 234

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่หลากหลาย โดยในปี 2562 ได้
ดาเนินการ ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
1. การกาหนด Training Needs / Training Road
Map เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะแต่ละ
ตาแหน่งงาน แต่ละกลุ่มวิชาชีพ

ผลการดาเนินการ ปี 2562

ทบทวน / แก้ไข Training Needs / Training Road
Map ในกลุ่มสายอาชีพหลัก รวม 5 ตาแหน่ง ได้แก่
เจ้าหน้าที่ธุรกิจ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
ดีไซเนอร์ และMerchandiser ใน 3 ฝ่ายงาน ได้แก่
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ B’me ฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna และ
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
 จัดทา Skill Matrixs เพื่อวัดระดับความรู้
ความสามารถและทักษะรายบุคคล ในกลุ่มสายอาชีพ
หลัก รวม 147 คน
2. กาหนดแผนการฝึกอบรมภายในประจาปีที่
 จานวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 49 หลักสูตร
สอดคล้องตามเป้าหมายในแต่ละปี
 จานวนพนักงานที่ได้รับการอบรม 2,579 คน
(66.97%)
 จานวนชั่วโมงการฝึกอบรม 7.93 ชั่วโมง : คน
 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 2,036,447.90 บาท
3. การส่งไปฝึกอบรมภายนอก / ทัศนศึกษาดูงาน  ฝึกอบรมภายนอก
ภายนอก
- จานวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 105 หลักสูตร
- จานวนพนักงานที่ได้รับการอบรม 422 คน
(10.96%)
- จานวนชั่วโมงการฝึกอบรม 25.05 ชั่วโมง : คน
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 3,910,467.10 บาท
 ทัศนศึกษาดูงานภายนอก จานวน 12 ครั้ง
รวม 215 คน เช่น บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จากัด บริษัท สหเซเรน
จากัด บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จากัด และบริษัท
ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จากัด
4. การไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
สารวจตลาด ศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้า จัดซื้อ
จัดหาวัตถุดิบ รวม 16 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
อังกฤษ จีน เป็นต้น รวมค่าใช้จ่าย 11,942,825.61 บาท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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แนวทางการพัฒนา

ผลการดาเนินการ ปี 2562

5. การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก

6. การสร้างวิทยากรภายในหรือพี่เลี้ยงสอนงาน
7. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบ Online

 ระดับปริญญาโท 1 ทุน สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี

และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทุนการศึกษา 197,700 บาท
 ระดับปริญญาเอก 1 ทุน สาขาวิชาการออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทุนการศึกษา 177,111 บาท
วิทยากรภายในที่ได้รับการรับรองครูผู้ฝึกจากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 13 คน
หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรด้าน IT เช่น Performance
Tuning and Optimizing SQL Databases, Config
Server for Linux, Digital Trends 2020 : The 7
Elements of Digital Transformation

นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานที่มี
ศักยภาพสูง พนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบทดแทน และพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะใน
การทางานที่เหมาะสม ดังนี้
โปรแกรม
1. Smart
Executive
Program

แนวทางการดาเนินการ

- ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
- มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. Smart Manager - ผู้บังคับบัญชาระดับ
Program
แผนก
- มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ทักษะในการบริหารงาน
และทรัพยากรให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับ
นโยบายองค์กร รวมทั้ง
เสริมสร้างบรรยากาศใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ตัวอย่างหลักสูตร
- หลักสูตร Sharing Vision
- หลักสูตร Change
Management
- หลักสูตร Risk Management
ตัวอย่างหลักสูตร
- หลักสูตร Managing
Performance
- หลักสูตร Empowerment &
Delegation
- หลักสูตร Coaching for Work
Improvement

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
เข้ารับการอบรม 43 คน
(100%)

เข้ารับการอบรม 155
คน (64.58%)
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โปรแกรม

3. Young
Management
Development
Program

4. Individual
Development
Program

5. Innerwear
Business
Specialist
Program

6. Wacoal Spirit
Program

แนวทางการดาเนินการ
การทางานเป็นทีมที่ดี
- กลุ่มรักษาการผู้ช่วย
ผู้จัดการแผนก
- มุ่งเสริมสร้างความรู้ และ
ทักษะการบริหารงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
เป็นผู้บังคับบัญชา
- กลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง
และกลุ่มพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง
- มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ
ทั้งด้านวิชาชีพ และการ
บริหารจัดการตาม
Competency ที่กาหนด
- กลุ่มพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง
- พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้
เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าใน
ธุรกิจชุดชั้นในครบวงจร

- กลุ่มพนักงานใหม่อายุ
งาน ไม่เกิน 2 ปี
- เพื่อเรียนรู้ธุรกิจ
กระบวนการผลิต ระบบ
การทางานและหล่อ
หลอมวัฒนธรรมองค์กร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562

ตัวอย่างหลักสูตร
- หลักสูตร Planning & Strategic
Thinking
- หลักสูตร Smart Leadership
- หลักสูตร Personality &
Presentation Technique
ตัวอย่างหลักสูตร
- หลักสูตร Self-Development
- หลักสูตร Proactive Work
- หลักสูตร Team Management

เข้ารับการอบรม 6 คน
(100%)

ตัวอย่างหลักสูตร
- หลักสูตร Marketing
Management
- หลักสูตร Textile Technology
& Material Development &
Innovation
- หลักสูตร Merchandising &
Fashion Business
ตัวอย่างหลักสูตร
- การปฐมนิเทศ
- การอบรมในงาน
- การอบรมความรู้พื้นฐาน
- การเข้าร่วมโครงการ Wacoal
Spirit

เข้ารับการอบรม 16 คน
(100%)

อยู่ระหว่างการจัดทา
Workshop กาหนดแผน
การฝึกอบรม

เข้ารับการอบรม 55 คน
(88.71%)
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1.3 การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความก้าวหน้าในอาชีพเป็นปัจจัยที่สาคัญในการรักษาคนให้อยู่กับองค์กร
ดังนั้น บริษัทฯ ได้กาหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งนโยบาย และระเบียบการเลื่อนตาแหน่ง
ที่ชัดเจน ซึ่งกาหนดให้มีการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยสื่อสารให้พนักงานทราบ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าทางาน รวมทั้งสรรหาพนักงานภายในเพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้ทางานตรงตามความสามารถ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานที่มี
ศักยภาพเติบโตในตาแหน่งงาน ตลอดจนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถ
รวมทั้งสามารถโอนย้ายงานได้ตามความถนัดและความสนใจ
นอกจากนี้บริษัทฯ
มีโครงการมอบ
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้กับพนักงานในสาขาที่ความจาเป็นต่อธุรกิจอีกด้วย
ผลการดาเนินงานปี 2562
จานวนพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

ปริญญาโท
2
2
1
1
1

ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร
1
3
2
2
1
1
-

ปี 2562
เลื่อนตาแหน่งระดับที่สูงขึ้น
ปรับสภาพการจ้าง
โอนย้าย

รวม
10
1

104
22
-

114
22
1

รวมทุนการศึกษา 892,969.75 บาท
1.4 การพัฒนาผู้สืบทอดในตาแหน่งสาคัญ
แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารองค์กร บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้สืบทอด
ในตาแหน่งสาคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยมีแนว
ทางการบริหารจัดการ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง เพื่อทาหน้าที่กากับดูแล โดยมี
กรอบแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
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ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ

ผลการดาเนินงานปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณากาหนดตาแหน่งงานที่สาคัญ ทบทวน Job Description
Competency ประเมินความเร่งด่วน ดาเนินการสรรหาคัดเลือก และประเมินความพร้อมของ Candidate รวม
6 ตาแหน่ง จานวน 26 คน
1.5 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามนโยบายในการบริหารค่าจ้าง
โดยกาหนดอัตราการขึ้นค่าจ้างและโบนัสตามสภาพเศรษฐกิจ
ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาปรับ
ค่าจ้างตามผลงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน รวมทั้งปรับค่าจ้างกรณีพิเศษ เนื่องจากพนักงานได้รับ
การเลื่อนตาแหน่งหรือมีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ ทั้งนี้บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนด
เป้าหมาย โดยผลการประเมินเมื่อเทียบเป้าหมายจะนามาใช้ใน
การพิจารณาขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจาปี

จานวนพนักงานที่ได้ปรับค่าจ้าง
กรณีพิเศษ แยกชายหญิง

90 คน
250 คน
20.62% ของพนักงานที่ได้ปรับค่าจ้าง

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการสาหรับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ อายุ และ
ศาสนา โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพียงพอต่อการ
ดารงชีพ ได้แก่
- กองทุนประกันสังคม
- การลาพักผ่อนประจาปี
- กองทุนเงินทดแทน
- การลาคลอดบุตร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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-

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
การมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ทางานครบ
10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

-

การลารับราชการทหาร
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา เสียชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ

- สวัสดิการสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคาร
- ของเยีย่ มไข้กรณีเจ็บป่วย

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ในฐานะ
ตัวแทนพนักงาน และได้นาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มา
ปรับปรุงให้เหมาะสม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอนาคตให้กับพนักงาน บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
เปิดโอกาสให้พนักงานเป็นสมาชิกและนาส่งเงินสะสมตามความสมัครใจในอัตรา 3% - 15% และบริษัทฯ
จะจ่ายเงินสมทบจานวน 3% ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในปี 2562 มีพนักงานที่เป็นสมาชิกรวม 2,774 คน จากพนักงานที่มีสิทธิ์สมัครกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ 3,084 คน คิดเป็น 89.94% และมียอดนาส่งเงินสมทบในส่วนของบริษัทฯ เข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นเงิน 18,133,895 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับ Bronze จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนายจ้างที่
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการออมเงินผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีเงินใช้อย่าง
เพียงพอในวัยเกษียณ
จานวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
อายุงาน
> 20 ปี
10 – 20 ปี
3 – 10 ปี
4 เดือน – 3 ปี
รวม

ชาย
71
87
105
113
376

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หญิง
603
415
623
757
2,398

รวม
674
502
728
870
2,774
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1.6 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัล บริษัทฯ มีพนักงานหลากหลายเจนเนอเรชั่นซึ่งมี
พฤติกรรมการดาเนินชีวิต ความคิดเห็นที่มีต่อการทางานแตกต่างกัน ดังนั้นการจะทาให้พนักงานแต่ละ
เจนเนอเรชั่นทางานด้วยกันภายใต้ระบบการบริหารจัดการเดียวกัน จาเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม W A C O A L พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และนาค่านิยมดังกล่าวสอดแทรกไปในการทางาน
ร่วมกับทีมงาน

บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานต่างๆ อยู่เสมอ ภายใต้สโลแกน “อย่า
หยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ อันบรรเจิดของคุณ”
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล Best Innovative Company Awards บริษัทที่มีความโดดเด่นทั้งในด้าน
นวัตกรรม และกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน
ประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 โดยผลิตภัณฑ์ Wacoal Mood Travel Bra เป็นผลงานนวัตกรรมใหม่
ที่แรกในประเทศไทยที่นาวัสดุธรรมชาติจากยางพารามาผสมผสานกับชุดชั้นในสตรี
ทาให้ชุดชั้นใน
สามารถม้วนและคืนรูปได้ โดยไม่เสียทรง และได้รับรางวัล Asian Service Award 2019 จัดโดย Asian
Network for Quality (ANQ) จากผลิตภัณฑ์ Wacoal Body Clinic นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมระบบ
Kaizen & Suggestion ภายในองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการทางานประจาวันอีกด้วย
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ผลงาน Kaizen ปี 2562
55 ผลงาน
ลดต้นทุนได้
46,107 บาท
ผลงาน Kaizen ปี 2551 - 2562
Kaizen
1,214 ผลงาน

Suggestion
63 ผลงาน

ลดต้นทุนได้ 2,143,912 บาท
1.7 ความผูกพันองค์กรและ ความพึงพอใจของพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้มีความมุ่งมั่นให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
บริษัทฯ จึงได้มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามแนวคิด Happy 8 สร้างความสุขในที่
ทางาน จัดสภาพแวดล้อมการทางาน เช่น จัดให้มีการนวดผ่อนคลายโดยผู้พิการทางสายตา การจัดสถานที่
ออกกาลังกาย และกิจกรรมแอโรบิค รวมทั้งอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตของ
พนักงาน เช่น หลักสูตร ”บริหารชีวิต พิชิตหนี้” หลักสูตร “การเตรียมพร้อมก่อนเกษียณอายุการทางาน”
หลักสูตร “ทางานด้วยความสดใส เพราะไฟยังแรง” หลักสูตร “การเตรียมพร้อมก่อนเป็นคุณแม่” เพือ่ สร้าง
ความผูกพันในการทางาน
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ปรับปรุงพื้นที่การทางานเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน และส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Co-Working Space)
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นอกจากนีบ้ ริษัทฯ จัดกิจกรรมวิ่ง fun run "Don't Stop Me สวยให้สุด อย่าหยุดฟิต” ระยะทาง 5.3
กิโลเมตร ภายในบริเวณบริษัทฯ และจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด Wacoal Sport 2019 เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพใจที่เบิกบาน และห่างไกลยาเสพติด

1.8 การปฏิบัติด้านแรงงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความแตกต่างหลากหลาย
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง “ผลการดาเนินงานด้าน
การกากับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”)
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ข้อมูลบุคลากร ปี 2559 - 2562
จานวนพนักงานทั้งหมด
ประเภทข้อมูล
จานวนพนักงานทั้งหมด
จาแนกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหาร
พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
จาแนกตามอายุตัว
อายุ 18-25 ปี
อายุ > 25-35 ปี
อายุ > 35-45 ปี
อายุ > 45-55 ปี
อายุ > 55 ปี
จาแนกตามอายุตัว (พนักงานรายเดือน)
อายุ 18-25 ปี
อายุ > 25-35 ปี
อายุ > 35-45 ปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

หน่วย

2562
2561
2560
2559
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

คน

552 3,299 517 2,190 514 2,098 523 2,123
3,851
2,707
2,612
2,646

คน
คน
คน
คน
คน

7
6
8
5
13 28 12 20
73 167 67 146
421 2,065 397 986
38 1,033 33 1,033

7
5
6
5
12 17 14 18
66 120 60 123
391 924 398 914
38 1,032 45 1,063

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

417
10.83
1,094
28.41
1,204
31.26
981
25.47
155
4.02

284
10.49
675
24.94
882
32.58
734
27.11
132
4.88

292
11.18
619
23.70
909
34.80
659
25.23
133
5.09

315
11.90
663
25.06
934
35.30
610
23.05
124
4.69

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

257
9.24
844
30.36
810
29.14

133
8.1
427
26.02
464
28.28

146
9.47
372
24.12
445
28.86

144
9.36
394
25.62
447
29.06
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ประเภทข้อมูล
อายุ > 45-55 ปี
อายุ > 55 ปี
จาแนกตามอายุตัว (พนักงานรายวัน)
อายุ 18-25 ปี

2562
2561
2560
2559
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
717
486
448
430
คน
ร้อยละ
25.79
29.62
29.05
27.96
152
131
131
123
คน
ร้อยละ
5.47
7.98
8.5
8.00
หน่วย

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

160
14.94
250
23.34
394
36.79
264
24.65
3
0.28

151
14.17
248
23.26
418
39.21
248
23.26
1
0.09

146
13.64
247
23.08
464
43.36
211
19.72
2
0.19

171
15.43
269
24.28
487
43.95
180
16.25
1
0.09

จาแนกตามอายุงาน (พนักงานรายเดือน)
อายุ 0-5 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 5-10 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 10-15 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 15-20 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 20 ปี
คน
ร้อยละ

1,038
37.34
463
16.65
245
8.81
215
7.73
819
29.46

603
36.75
202
12.31
153
9.32
138
8.41
545
33.21

548
35.54
168
10.89
166
10.77
117
7.59
543
35.21

557
36.22
135
8.78
159
10.34
118
7.67
569
37.00

อายุ > 25-35 ปี
อายุ > 35-45 ปี
อายุ > 45-55 ปี
อายุ > 55 ปี
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ประเภทข้อมูล
จาแนกตามอายุงาน (พนักงานรายวัน)
อายุ 0-5 ปี
อายุ > 5-10 ปี
อายุ > 10-15 ปี
อายุ > 15-20 ปี
อายุ > 20 ปี

หน่วย

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

2562
2561
2560
2559
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
526
49.11
160
14.94
78
7.28
60.00
5.60
247
23.06

507
47.56
129
12.10
89
8.35
88.00
8.26
253
23.73

488
45.61
142
13.27
94
8.79
101.00
9.44
245
22.90

533
48.10
118
10.65
85
7.67
124.00
11.19
248
22.38

จานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
ประเภทข้อมูล
จานวนพนักงานใหม่ (รายเดือน)
- เข้างานใหม่
- รับโอนจากบริษัทในเครือ
- ปรับสภาพการจ้างาน
อัตราการจ้างงานใหม่ (รายเดือน)
จานวนพนักงานใหม่ (รายวัน)
- เข้างานใหม่
อัตราการจ้างงานใหม่ (รายวัน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

2562
2561
2560
2559
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
คน
1,418
249
155
155
คน
264
141
148
155
คน
1,132
86
คน
22
22
7
ร้อยละ 51.01
15.17
10.05
10.08
คน
319
318
255
319
คน
319
318
255
319
ร้อยละ 29.79
16.89
15.14
17.06
หน่วย
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จานวนพนักงานลาออก
ประเภทข้อมูล
จานวนการลาออก (รายเดือน)
- รายเดือนลาออก
- โอนไปบริษัทในเครือ
- เกษียณ/สิ้นสุดสัญญาจ้าง
อัตราการลาออก (รายเดือน)
จานวนการลาออก (รายวัน)
- รายวันลาออก
- เกษียณ/สิ้นสุดสัญญาจ้าง
อัตราการลาออก (รายวัน)

2562
2561
2560
2559
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
คน
279
150
151
131
คน
229
112
112
89
คน
1
2
3
3
คน
49
36
36
39
ร้อยละ 10.04
9.14
9.79
8.52
คน
314
322
293
339
คน
302
319
286
336
คน
12
3
7
3
ร้อยละ 29.32
29.92
26.73
30.32
หน่วย

2. การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยไทยวาโก้ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นภาคส่วน
สาคัญในการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความสุขให้แก่สังคมและชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกัน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืนนั้น คือ ความสุขในการแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม จึงมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และสร้างความสมดุลในการดาเนินธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ
กัน โดยบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาปัจจัยภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาปัจจัย
ภายนอกองค์กร สังคม และชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ได้ดาเนินการโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกภาคส่วน
และเกิดพลังการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ผลการดาเนินงานปี 2562

โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”
บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชุดชั้นในสตรี ได้ให้ความสาคัญกับการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึง
อันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก โดยดาเนิน "โครงการวาโก้โบว์
ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" มาอย่างจริงจังและต่อเนื่องถึง 19 ปี เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงภัยร้ายนี้
โดยมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งการป้องกัน การรักษา และการสร้างสมดุลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินงาน
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. Wacoal Cares for Your Breast, Mammogram Saves Your Life” ปีที่ 10
ปัจจุบันสตรีไทยยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุ โดย
ทุกปีจะพบผู้ป่วยใหม่เป็นโรคนี้มากกว่า 13,000 ราย แต่มะเร็งเป็นโรคที่หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก
จะมีโอกาสรักษาหายสูง
ดังนั้นการตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจาจึงเป็นกุญแจสาคัญเพื่อให้รู้เท่าทัน
โรคมะเร็ง
ซึ่งวาโก้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้มาตลอดเพื่อให้สตรีไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ที่แนะนาให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจเป็น
ประจาทุกปี หรือผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ปัจจุบันการ
ตรวจแมมโมแกรมเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่วงการแพทย์ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
ปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่มีขนาดเล็กเพียง 2 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของ
โรคที่ร่างกายมักไม่แสดงความผิดปกติใดๆ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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สาหรับปีที่ 10 ของกิจกรรม Wacoal Cares for Your Breast, Mammogram Saves Your Life ได้
ผนึกกาลังร่วมกับสถานพยาบาล 29 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช รณรงค์ให้ผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ รวมทั้งสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ซึ่งหากมีการ
ตรวจอย่างสม่าเสมอและค้นพบได้อย่างรวดเร็วก็จะมีโอกาสรักษาหายได้มากขึ้น

จานวนผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2553 - 2562

1,080 คน

2. Balancing Bra Donation ปีที่ 11
"มะเร็งเต้านม" เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง
โดยประมาณ 90% ของมะเร็งเต้านมเกิดจากต่อมน้านมและท่อน้านม จึงมีโอกาสมากที่จะพบการเกิดมะเร็ง
ในเต้านมทั้งสองข้างทั้งในระยะแรกและหลังจากการตรวจวินิจฉัย
อย่างไรก็ดีการตรวจพบมะเร็งใน
ระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสาเร็จได้สูง จากสถิติล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ในไทย
เพิ่มขึ้น และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สูงถึง 4,000 คนต่อปี ยิ่งไปกว่านี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรค
นี้หากตรวจพบเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและรักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้ แต่สาหรับผู้ป่วยใน
ระยะสุดท้ายนั้น การรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมออกควบคู่ไปกับเคมีบาบัดถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ถึงแม้ว่าจะรักษาโรคแล้วแต่ก็ยังเผชิญกับปัญหาปวดหลังและไหล่ เนื่องจากร่างกายขาดความสมดุล และยัง
ต้องดาเนินชีวิตด้วยความไม่มั่นใจและเป็นทุกข์ เนื่องจากสูญเสียทรวงอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็น
ผู้หญิงที่ทุกคนภาคภูมิใจ
ไทยวาโก้จึงได้คิดค้นวิจัยรูปแบบชุดชั้นในที่มีถุงซับในสาหรับใส่เต้านมเทียม และคิดค้นวัสดุที่
ใส่ในเต้านมเทียมที่มีขนาดและน้าหนักทดแทนเต้าทรงจริง ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มและสมดุลเติมเต็มได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ ชุดชั้นใน Balancing Bra พร้อมเต้านมเทียมเป็นนวัตกรรมที่ไทยวาโก้พัฒนาขึ้นเพื่อผู้หญิงที่
ได้รับการผ่าตัดเต้านมให้กลับมามีความมั่นใจในการดาเนินชีวิตอีกครั้ง โดยได้จัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้า
ร่วมเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ โดยลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม
สามารถแจ้งความจานงมาที่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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รวมทั้งบริษัทฯ ได้ดาเนินการมอบผ่านองค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆ เช่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ต่างๆ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วประเทศ
จานวนชุดชั้นในและเต้านมเทียม
ให้กับผู้หญิงที่ผ่าตัดจริง
ตั้งแต่ปี 2552 - 2562

8,466 ตัว
8,757 ชิ้น
3. สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์
บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาล
ขอนแก่น เปิดตัว “ศูนย์รักษ์เต้านม” อย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลวินิจฉัย
และ
บาบัดโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีใน
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงให้ห่างไกลจาก
โรคมะเร็งเต้านม
นอกจากนี้บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนงานวิจัย “ถอดรหัสยีนมะเร็งเพื่อสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรม
มะเร็งในคนไทย” เป็นครั้งแรกของประเทศ ซึ่งริเริ่มโดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล พร้อมทั้งมอบชุดชั้นใน Balancing Bra และเต้านมเทียมและหมวกสาหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้
เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยถอดรหัสยีนมะเร็งในผู้ป่วยชาวไทย
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4. ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ตั้งของบริษัท
ย่อยในจังหวัดต่างๆ ให้ได้รับความรู้ในการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้ และมีทีมพยาบาลสอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อีกทั้งเมื่อพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะดูแล
ส่งไปตรวจแมมโมแกรมด้วยเครื่องดิจิทัลอย่างละเอียดอีกครั้ง
“ชาวชุมชน เขาไม่มีศักยภาพ เขาไม่มีกาลังทรัพย์ที่จะไปรับบริการ ไปตรวจ
เองที่โรงพยาบาล และบางคนเขาก็ไม่กล้าไป กลัวว่าจะเป็น และจะเสียเงิน
เยอะๆ บางคนไปโรงพยาบาลทีก็เป็นวันๆ เขาก็รู้สึกเสียเวลาทามาหากินเขา
การที่วาโก้พาหมอและพยาบาลมาให้ความรู้และตรวจให้ฟรีถึงในชุมชนถือ
เป็นเรื่องดี ทาให้เขารับรู้ข้อมูล การดูแลตัวเองมากขึ้น และถ้าใครที่คลาเจอ
ก้อน วาโก้ก็ส่งตรวจละเอียดอีกทีโดยออกค่าตรวจแมมโมแกรมให้ด้วย ตรงนี้
ช่วยเค้าได้เยอะ ทาให้เค้ารู้สึกสบาย ใจขึ้น เหมือนมาช่วยแบ่งเบาภาระเขา”
กนกศักดิ์ ดวงพัตรา ประธานชุมชนวัดอินทร์บรรจง
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5. กิจกรรม “หมวกสวย...ใจสวย”
ด้วยปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านม นับเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่ง สาหรับการเป็นมะเร็งในผู้หญิงไทย ซึ่ง
การรักษาด้วยเคมีบาบัดมีความจาเป็นต่อผู้ป่วยมะเร็ง แต่ผลข้างเคียงของการรักษาจะทาให้ผู้ป่วยผมหลุด
ร่วง ผู้ป่วยจึงต้องการหมวกหรือวิกผม เพื่อสวมใส่ปกคลุมศรีษะให้เกิดความมั่นใจเมื่อออกสู่สังคม แต่การ
ผลิตวิกผมต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง
ทาให้ปริมาณวิกผมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
มะเร็งที่มีเป็นจานวนมาก
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องผลิตหมวกเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวน
ลูกค้า ผู้สนใจ องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม “หมวกสวย...ใจสวย” ร่วมกันประดิษฐ์ ตกแต่งหมวก ให้กับ
ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการทาเคมีบาบัด โดยบริษัทฯ จัดหาผ้าที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม ไม่ระคายผิว และ
ปราศจากสารพิษตกค้าง มาเป็นวัตถุดิบในการทา กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน
นอกจากร่วมกันประดิษฐ์ตกแต่งหมวกแล้ว
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประดิษฐ์หมวกได้เขียนข้อความส่งมอบ
กาลังใจไปยังผู้ป่วยที่ได้รับหมวกอีกด้วย
ปี 2562 มอบหมวกสาหรับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่างการทาเคมีบาบัดให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
รวม

13 แห่ง จานวน 5,900
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“ก่อนที่แม่จะฉายแสง แม่กังวลกับ
การไม่มีผมมากๆ พอเห็นกิจกรรมนี้
จึงติดต่อขอหมวกไปกับทางวาโก้
โดยตรง จัดส่งให้เร็วมาก ลายหมวก
สวย ใส่ได้หลายโอกาส หมวกใบนี้แม่
ชอบมาก ใช้ใส่ออกไปหาหมอ ออกไป
เที่ยว และยังใช้ใส่เวลานอนตอนที่
อากาศเย็นๆ อีกด้วยครับ ขอบคุณจาก
ใจจริงของครอบครัวเราครับ
ขอบคุณหมวกสวยๆ จากวาโก้ ที่ทา
ให้แม่ไม่อายที่จะออกจากบ้าน”
นายกิตติพัฒน์ วงษ์แสงจันทร์
พนักงานบริษัทเอกชน

“ตัวอาจารย์เองอยู่ในส่วนของกิจกรรม
มหาวิทยาลัย ทีนี้เพื่อนอาจารย์ด้วยกันเอง
และคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง ให้คีโม
ผมร่วง เลยคิดว่าจะทากิจกรรมอะไรดี
เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง
เพื่อเป็นการให้
กาลังใจ และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เค้ามีความสุข
มีแรงในการต่อสู้กับโรคร้าย พอดีรู้ข่าวมา
จากอาจารย์ที่วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ว่า วาโก้มี
กิจกรรมหมวกสวย ใจสวย เลยติดต่อขอ
รายละเอียด เพื่อขอจัดกิจกรรมฯ ที่
มหาวิทยาลัย รู้สึกดีใจและมีความสุขค่ะ ที่
ได้นากิจกรรมนี้มาจัดที่มหาวิทยาลัย มีเด็ก
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ให้ความสนใจ
ลงทะเบียนเข้าร่วมเยอะ
มาก”

“ผู้ป่วยที่สญ
ู เสียความมัน่ ใจจาก
ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง จากการถูก
ตัดเต้านม การให้ยาเคมีบาบัด การ
ฉายรังสี “กาลังใจ” คือสิ่งสาคัญใน
การสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยกลับมา
ใช้ชีวติ ได้อย่างมีความสุข ขอบคุณ
Wacoal ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความมัน่ ใจและสดใสให้แก่ผู้ปว่ ย
มะเร็งเต้านมโรงพยาบาลขอนแก่น”
นางสาวจิราพร คล่องการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น

อาจารย์น้าทิพย์ บุญเติม
ผู้อานวยการ
สานักกิจการนักศึกษา
มหาวิยาลัยเซนต์จอห์น

โครงการ Wacoal Braday ปีที่ 8
จากแนวคิดที่ว่า ผู้หญิงจานวนมากมักพบปัญหาไม่ทราบว่าจะนาเอาบราเสื่อมสภาพที่มีอยู่ไปทา
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร? จะนาไปให้ใคร? หรือจะนาเอาไปทิ้งหรือทาลายอย่างไร? เพราะหากนาบรา
เก่าเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งเป็นขยะทั่วไป ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง สร้างปริมาณขยะ
ชุมชน และหากนาไปทาลายด้วยการฝังกลบ ต้องใช้เวลามากกว่า 100 ปี ที่จะย่อยสลาย หรือหากนาไป
ทาลายด้วยการเผาก็จะทาให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งจะทาให้โลกร้อนขึ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการด้วยความเอาใจใส่ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
ออกแบบ กระบวนการผลิต การจัดส่งสินค้า การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จนกระทั่งการจัดการกับชุด
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ชั้นในที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดาเนินโครงการ Wacoal Braday
อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8
ปี 2562 มีองค์กรเข้าร่วมโครงการ

52 แห่ง 460 กล่อง

,

ได้รับบริจาค รวม 62 790 ตัว

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ลูกค้า และ
ประชาชนทั่วไปนาชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์มา
บริจาค โดยได้จัดตั้งกล่องรับบริจาคไว้ในบริเวณเคาน์เตอร์
ผลิตภัณฑ์วาโก้ในห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง นอกจากนี้ยังได้
ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ เช่น
สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพื่อขอใช้พื้นที่
ในการตั้งกล่องรับบริจาคซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
องค์กรต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นาชุดชั้นในที่ได้รับบริจาคไป
แปลงสภาพเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน
เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นระบบปิด เป็นการลดการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และลด
ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากปริมาณขยะชุมชน
รวมทั้งนาเศษ
โครงดันทรง ห่วงปรับและตะขอที่เป็นโลหะมาหลอมรวม
เพื่อนากลับมาใช้ใหม่
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โครงการ “บราสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรีบ้านพักฉุกเฉิน ปีที่ 8”
บรา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ : “Social Enterprise” ที่ทาให้กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินของ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
มีอาชีพและรายได้จากการที่วาโก้บริจาควัตถุดิบใหม่ที่เป็นส่วนประกอบของบรา มาทาให้เกิดประโยชน์
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนามาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของต่างๆ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาครอบครัว หรือถูกทาร้ายร่างกายและ
จิตใจ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในทุกๆ ปีจะมีกิจกรรม “เวิร์คช็อป..บราสร้างอาชีพ” แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน โดย
ร่วมมือกับสถาบันบุนกะแฟชั่น สนับสนุนทีมงานสอนออกแบบและตัดเย็บ โดยในกิจกรรมจะนาวัสดุจาก
ส่วนประกอบบรา มาทาให้เกิดชิ้นงานที่มีมูลค่า สวยงาม น่าซื้อ น่าใช้ และเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจ และเพิ่มพูนทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีศักยภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
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โครงการ “Wacoal Bloom School Tour”
บริษัทฯ
ดาเนินการให้ความรู้เรื่องพัฒนาการทางอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของ
ร่างกาย สร้างการรับรู้ในคุณภาพและวัสดุของชุดชั้นใน คุณสมบัติของเนื้อผ้า รวมถึงการออกแบบโดย
คานึงถึงสรีระที่กาลังเปลี่ยนแปลงของเด็กผู้หญิงผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์
การคานวณทางคณิตศาสตร์ สุขศึกษา การสัมผัส และการสวมใส่ ให้กับเด็กผู้หญิง วัย 11 - 15 ปี ผ่าน
กิจกรรมในโรงเรียนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้งสิ้น 10
ครั้ง ใน 8 โรงเรียน

นวัตกรรมการบริการสังคม Wacoal Body Clinic
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้หญิงทุกช่วงวัยแล้ว ไทยวาโก้ยังตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม จึงได้เปิดศูนย์บริการ Wacoal Body Clinic ขึ้นอย่าง
เป็นทางการ เพื่อมอบความสุข ความงามและความมั่นใจให้ผู้หญิงได้มีทางเลือกที่สามารถตอบสนองได้ตรง
กับความต้องการของตนเองมากที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และเติมเต็มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม เป็นนวัตกรรมการบริการสังคมที่สามารถให้ลูกค้า
ทั่วไปที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเสื้อผ้าทางการแพทย์ ซึ่งช่วยในการบรรเทาอาการที่ได้รับจากแผล
ผ่าตัดต่างๆ โดยลูกค้าสามารถสั่งตัดเฉพาะ เพื่อให้พอเหมาะกับรูปร่างของตนเอง โดยครอบคลุมถึง 6
บริการ คือ
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ยอดขายปี 2558 - 2562

126.83 ล้านบาท

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
“พนักงานในองค์กรเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน สถานที่ทางานเปรียบดังบ้านหลังที่สอง
ไทยวาโก้ จึงมุ่งจัดการดูแลอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทางานอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกคน
ปลอดภัย และมีความสุขในบ้านหลังที่สอง”
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ความปลอดภัยในการทางานถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการประกอบการทุกอาชีพ ไทยวาโก้จึงให้
ความสาคัญและได้กาหนดเป้าหมายความปลอดภัยในการทางาน คือ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการ
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ทางานและอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ภายใน 1,000 วันทางาน หรือคิดเป็น 30.8 ล้านชั่วโมงการ
ทางาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ให้ความสาคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต การจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการจัดฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ทางาน
รวมถึงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทางานตามปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมาย
กาหนด ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจาปีทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเป็นตัวแทนดูแลความปลอดภัยในการทางานของพนักงานภายในบริษัทฯ
ได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทาแผนฉุกเฉินจานวน 5 แผน ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ คือ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนฉุกเฉินกรณีการหกรั่วไหลของสารเคมี แผน
ฉุกเฉินกรณีหากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อจลาจล แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภัยคุกคามการก่อการ
ร้าย และแผนรองรับกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานปี 2562
จากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการประกวดสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับประเทศ” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจนถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ดังนั้นอัตรา
การบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน คิดเป็น 0.00% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปี
2561 และลดลงจากปี 2560 ที่มีจานวน 1 ราย รวมถึงมีจานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดทั้งปี 2562 จานวน
51 คน คิดเป็น 1.32% ของพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยมีพนักงานที่เสียชีวิตจากการดาเนินงาน
(Fatality) แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งหามาตรการป้องกันหรือ
ทาการปรับปรุงการทางานให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจนทาให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานและเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินภายในองค์กร ดังนี้
1. ด้านการฝึกอบรม
บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประจาปี 2562 จานวน 15 หลักสูตร เช่น หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ” หลักสูตร
“ปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เป็นต้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 586 คน หรือคิดเป็น 15.22% ของ
พนักงานทั้งหมด
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินประจาปี 2562 จานวน
11 หลักสูตร โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 495 คน หรือคิดเป็น 12.85% ของพนักงาน

2. การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน
(ประเทศไทย)
จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการทางานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับเฝ้าระวังโรค
หรือการเจ็บป่วยจากการทางาน ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบการรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จากการทางานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ
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3. การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกันภัยต่างๆ เป็นประจาทุกเดือน เช่น
ตรวจสอบถังดับเพลิง สายส่งน้าดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สารวจปรับปรุงทางเดิน
หนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4. การส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน
บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment - Quality Day) เป็นประจาทุกปี
เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยในองค์กร
และในเทศกาลสงกรานต์
รณรงค์ให้พนักงานขับขี่อย่างปลอดภัย เมาไม่ขับ
5. โครงการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด
บริษัทฯ จัดให้สถานที่ทางานเป็นสถานที่ปลอดจากสิ่งมึนเมา ยาเสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่ง
จะบั่นทอนสมรรถภาพในการทางานของพนักงาน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงาน
บริษัทฯ ร่วมกับสานักงานเขตบางคอแหลมจัดสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานของบริษัทฯ เป็น
ประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ โดยในปี 2562
บริษัทฯ สุ่มตรวจพนักงานแล้วไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
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ไทยวาโก้ให้ความสาคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนั้นในการดาเนิน
กิจกรรมของบริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานที่ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบาย Green Procurement, Materials Design การคัดเลือกวัตถุดิบ
ที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งทาลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างสม่าเสมอทุกปี เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรกาหนด โดยมี เป้าหมายลดการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กรไม่ต่ากว่า 2% ในแต่ละปี โดยใช้มาตรการของโครงการอนุรักษ์
พลังงานในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงสุดคือ 82.59% ของ
กิจกรรมทั้งหมด
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้
ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขมลพิษที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
ลดลง นาไปสู่การปฏิวัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย
และการขนส่ง ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้
Scope I : การคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง
เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการ
บาบัดน้าเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น
Scope II : การคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่
การซื้อพลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน้า เป็นต้น
Scope III : การคานวณคาร์บอนฟุต พริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่
ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
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ผลการดาเนินงานปี 2562
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2562
บริษัทฯ ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การ
ใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และผ่าน
การทวนสอบโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมินปี 2562
Total Greenhouse Gas Emission
5,168.70
Ton Co2eq. (Scope 1&2)
Direct GHG Emissions
Energy Indirect GHG Emissions
Other Indirect GHG Emissions

:

5,168.70 Ton Co2eq./year

:
:
:

817.50 Ton Co2eq./year
4,351.20 Ton Co2eq./year
99.49 Ton Co2eq./year

ในปี 2562 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร คือ 5,168.70 Ton CO2eq. เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินในปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น 231.70 Ton Co2eq. จากการเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงานในปี 2562
การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support
Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ LESS ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย
โครงการมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ผ่านกระบวนการประเมินทางเทคนิควิชาการ
บริษัทฯ ได้นาโครงการ Wacoal Bra Day เข้ารับการประเมินพบว่า สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ถึง 1,418.04 Kg.Co2eq หรือ 1.42 Ton Co2eq
โครงการ Wacoal Bra Day ดาเนินงานภายใต้แนวคิด “Zero Waste หรือ ขยะ = ศูนย์” คือ การ
กาจัดขยะให้มีปริมาณน้อยที่สุดจนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบที่สามารถนา
กลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมถึงการลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด โดย Wacoal ได้
นาบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วนาเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินใน
กระบวนการเผาในระบบปิดที่อุณหภูมิ 1,800 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ
องค์กรได้ดังนี้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร คือ
5,168.70
Ton Co2eq.
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมวาโก้บราเดย์ คือ
1.42
Ton Co2eq.
ดังนั้น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร คือ
5,167.28
Ton Co2eq.
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5,168.70 TonCo2eq.
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1.42 TonCo2eq.
ลดก๊าซเรือนกระจก

5,167.28 TonCo2eq.
ก๊าซเรือนกระจก

2. การใช้พลังงาน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
จากข้อจากัดของแหล่งพลังงานภายในประเทศ และการพึ่งพิงแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้านั้น ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานเกิดความผัน
ผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
ไทยวาโก้ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุน
ด้านพลังงานของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายในปี 2562 คือ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(Specific Energy Consumption (SEC)) ลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2561 อีกทั้งยังเป็นการดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EPDP 2015) พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2579 ของประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ลดการใช้พลังงานลง 30% ภายในปี 2579
แนวทางการบริหารจัดการ
1. การดาเนินงานภายใต้ข้อกาหนด กฎหมาย และมาตรฐานระดับสากล
ไทยวาโก้มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจการผลิตชุดชั้นในที่มีการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
นอกเหนือไปจากการต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
กฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางข้อกาหนดของระบบการจัด
การพลังงานในระดับสากล ISO 50001:2011 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจาก บริษัท บูโร
เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่
มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ไทยวาโก้ดาเนินงานและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการการ
ควบคุม มาตรการการส่งเสริม และมาตรการการสนับสนุน เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น
โดยให้ความสาคัญกับโครงการอนุรักษ์พลังงานที่มีการลงทุนและทั้งที่ไม่มีการลงทุน ควบคู่กับการศึกษา
เทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน
และนาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัทฯ
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3. ปลูกจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานในองค์กร
บริษัทฯ ฝึกอบรมพนักงานเป็นประจาทุกปี โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร
“จิตสานึกการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังดาเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในด้านการอนุรักษ์
พลังงาน เช่น กิจกรรม SHE-Q DAY 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเปิดรับ
ข้อเสนอแนะด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรของพนักงานทุกคน
โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวทั้งสิ้น 1,516 คน หรือคิดเป็น 39% ของพนักงานทั้งหมด
การอบรมและกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

4. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ไทยวาโก้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้
พนักงานมีทักษะและองค์ความรู้ที่ดีในงานเฉพาะทาง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและทันต่อ
สถานการณ์ของยุค 4.0 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานที่เป็นคณะทางานด้านการจัดการพลังงานไป
ฝึกอบรมภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตร “ระบบปรับอากาศ CHILLER 4.0” ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ลงได้
5. การปฏิบัติงานเชิงป้องกัน
บริษัทฯ มีการกาหนดแผนงานเพื่อดาเนินการบารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์หลักที่มีการใช้
พลังงานสูง เช่น เครื่องจักรในงาน Utility โดยเน้นเรื่องการบารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ในเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน รักษาสภาพ ป้องกันไม่ให้เกิด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ความเสียหาย รวมทั้งได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในมาตรการควบคุมประสิทธิภาพหรือค่าสมรรถนะของ
เครื่องจักรที่มีนัยสาคัญ กาหนดให้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกเลือกใช้งานก่อน ส่งผลให้สามารถ
ควบคุมการทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สามารถลดการสูญเสียด้านพลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary Source) ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นพลังงานทางอ้อม
(Indirect Energy) จากการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 7,475,000
KWh. ซึ่งการใช้พลังงานโดยรวมเมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น 1.38% และเมื่อเทียบกับเป้าหมายเพิ่มขึ้น
10.19% เนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมในปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศที่เป็นสัดส่วนการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า 60% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งบริษัทฯ มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันในปี 2561 ประกอบกับจานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
สาหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาเนินการในปี 2562 มีทั้งหมด 4 มาตรการ แบ่งเป็น มาตรการ
ในระบบปรับอากาศ 3 มาตรการ และมาตรการในระบบแสงสว่าง 1 มาตรการ ได้แก่ โครงการเปลี่ยน
ฟิลเลอร์ Cooling Tower No.1 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ VRF โครงการเปลี่ยนหลอด LED จานวน
700 หลอด และโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ
107,787.35 KWh./ปี
สรุปผลจากการบริหารจัดการพลังงานในปี 2562
ประหยัดพลังงานได้ 107,787.35 KWh.

ประหยัดเงินได้ 446,239.60 บาท/ปี

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 62.74 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานปี 2562

(Energy Intensity)
ปริมาณการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (เมกะจูล/ชิ้น)

การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลพลังงานและก๊าซเรือนกระจก

หน่วย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

7,281,647

7,373,000

7,475,000

2.618

2.602

2.842

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งองค์กร

กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เมกะจูลต่อชิ้น

การลดการใช้พลังงาน

กิโลวัตต์-ชั่วโมง

182,937

33,079

107,787

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

4,238.6

4,291.8

4,351.2

ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

106.5

19.3

62.7

3. การบริหารจัดการน้า
3.1 การบริหารจัดการน้าใช้
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการน้าภายในองค์กร ซึ่งเป็นน้าประปาที่ใช้เพื่อ
อุปโภคและบริโภคของพนักงาน
ไทยวาโก้ตระหนักถึงความสาคัญของน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ต้อง
อนุรักษ์และใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด จึงได้มีการกาหนดเป้าหมาย “ลดการใช้น้าลง 2% โดยเทียบกับปี 2561”
โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้น้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีการจัดการใช้น้าอย่างเป็นระบบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกแก่
พนักงานในการใช้น้าให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภคภายใน
สานักงานและโรงงาน รวมทั้งการใช้น้าเพื่อการหล่อเย็นในระบบทาความเย็น โดยได้มีแผนในการ
บารุงรักษา Chiller Air ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบ Auto drain ของคูลลิ่งทาวเวอร์ รวมทั้ง
มีการเปลี่ยนระบบการทางานของคูลลิ่งทาวเวอร์จากระบบใหญ่เป็นระบบเล็กแทนแต่ยังคงประสิทธิภาพ
การทางานเหมือนเดิมเพื่อช่วยในการลดการใช้น้า
ผลการดาเนินงานปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้าประปารวมทั้งหมด เท่ากับ 97,181 ลูกบาศก์เมตร โดยการ
ใช้น้ามากที่สุด คือ การใช้น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปริมาณ 74,168 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.32%
รองลงมาเป็นน้าหล่อเย็นเพื่อทาความเย็น การใช้น้าอื่นๆ และน้าที่สูญเสีย และน้าใช้ในหม้อไอน้า ตามลาดับ

ปริมาณน้าใช้

ทั้งนี้ ปริมาณการใช้น้าเฉลี่ยของปี 2561 เท่ากับ 107.25 ลิตร/คน/วัน และในปี 2562 พบว่ามีการใช้
น้าเฉลี่ยเท่ากับ 85.67 ลิตร/คน/วัน ซึ่งมีการใช้น้าเฉลี่ยลดลง คิดเป็น 20.12% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่มีการ
กาหนดไว้
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3.2 การบริหารจัดการน้าทิ้ง
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนโดยรอบจึงมีความตระหนักด้านผลกระทบจากการปล่อยน้าทิ้งที่
เกิดจากกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยก่อนที่จะปล่อยน้าทิ้งลงสู่คูคลองสาธารณะ น้า
จะต้องได้รับการบาบัดให้มีค่าน้าทิ้งที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมาย ต้องไม่เกิดข้อร้องเรียนในเรื่องการปล่อย
น้าทิ้งจากชุมชนโดยรอบ
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบบาบัดน้าทิ้งทั้งหมด 4 ระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการบารุงรักษา
และตรวจสอบสภาพของระบบบาบัดอย่างสม่าเสมอ
พร้อมทั้งมีการตรวจวัดค่าน้าทิ้งโดยเจ้าหน้าที่ด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการทางานของระบบบาบัด และมีหน่วยงานภายนอก
ที่ได้รับการรับรองเข้ามาดาเนินการตรวจวัดค่าน้าทิ้งอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพในการ
ทางานของระบบบาบัดเพื่อให้มั่นใจว่าน้าทิ้งที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้าสาธารณะเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
และไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานปี 2562
จากการบริหารจัดการน้าทิ้งทาให้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งในปี 2562 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กฎหมายกาหนด โดยปริมาณน้าทิ้งที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีปริมาณเท่ากับ 39,140 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณ
น้าทิ้งส่วนใหญ่จะเกิดจากน้าทิ้งในห้องน้าในปริมาณ 29,966 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.56% รองลงมาเป็น
น้าจากการทาความสะอาดซักล้างปริมาณ 6,693 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 17.10% น้าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ และ
น้าสูญเสีย และน้าทิ้งจากหม้อไอน้า ตามลาดับ
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ปริมาณน้าทิ้ง

ผลการตรวจวัดค่าน้าทิ้งปี 2562
ปี 2562
รายละเอียด

หน่วย

จุดที่ 1
หน้าอาคาร 1

จุดที่ 2
หน้าอาคาร 6

จุดที่ 3
ข้างอาคาร 3

pH

7.1

7.9

7.8

8.0

5.5 – 9.0

มิลลิกรัมต่อลิตร

40

84

55

48

≤ 120

ADMI

59

63

49

65

< 300

4. ค่าไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (TKN)

มิลลิกรัมต่อลิตร

31.55

83.12

55.47

72.62

≤ 100

5. ค่าของแข็งละลายน้า (TDS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

476

384

352

494

≤ 3,000

6. ไขและน้ามัน (Oil & Grease)

มิลลิกรัมต่อลิตร

<2

<2

<2

<2

≤5

7. ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

10

27

13

15

≤ 50

8. ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ใน
มิลลิกรัมต่อลิตร
การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้า (BOD)

4.7

16

18

12

≤ 20

9. อุณหภูมิของน้า

30.1

29.7

30.2

30.9

≤ 40

1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง
2. ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้า (COD)
3. ค่าสีในน้าทิ้ง (COL)

องศาเซลเซียส
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จากการตรวจวัดค่าน้าทิ้งทั้งหมด 4 จุดภายในบริเวณบริษัทฯ พบว่าผลการตรวจวัดเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดทุกค่า ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง และในปี 2562
บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. การจัดการของเสีย
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ซึ่งได้
กาหนดให้มีการจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างมีระบบ ซึ่งได้แก่ การคัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะ
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการและนาไปกาจัดได้อย่างถูกต้องและเป็นการแยกขยะเพื่อ
นามาใช้ซ้าหรือรีไซเคิลโดยได้ตั้งเป้าหมายในปี 2562 คือ การเพิ่มสัดส่วนของการนาขยะอุตสาหกรรม
กลับมาใช้ซ้าและใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า 50%
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้นาแนวทางการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) มา
ประยุกต์ใช้
 Reduce : ใช้เทคโนโลยี Computer Grading ในการวางตาแหน่งกระดาษแบบลงบนผ้าโดย
ให้มีเศษผ้าเหลือในการตัดให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและเป็นการลด
การเกิดปริมาณขยะที่ไม่จาเป็น
 Reuse : นาบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ เช่น กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก
จากคลังสินค้าและจากกระบวนการต่างๆ จากการผลิตมาหมุนเวียนใช้ซ้า หรือการนากลับมาใช้ใหม่
 Recycle : นาเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วมารีไซเคิลเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการ
จาหน่ายให้กับผู้รับซื้อที่นาขยะไปรีไซเคิล เช่น เศษฟองน้า เศษผ้า เป็นต้น
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้คัดแยกขยะออกมาได้จานวนทั้งสิ้น 954,751 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป
จานวน 720,000 กิโลกรัม คิดเป็น 75.41% รองลงมาเป็นขยะอุตสาหกรรมจานวน 232,914 กิโลกรัม คิดเป็น
24.40% ซึ่งขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวได้นาหลัก 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) มาใช้ในการนากลับมา
ใช้ซ้า การใช้ใหม่ และการแปรรูปจานวนทั้งสิ้น 231,425 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนที่นาขยะอุตสาหกรรม
กลับมาใช้ซ้า ใช้ใหม่ได้เท่ากับ 99.36% ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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1. การดาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทฯ ได้กาหนดพันธกิจที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและคานึงถึงประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาว โดย
ดาเนินการภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015 ตลอดจนได้กาหนดแนวปฏิบัติการรับเลี้ยงรับรองหรือการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้
ของขวัญให้อยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลง
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ทางการค้า รวมทั้งไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบหรื
อนาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
แนวทางการบริหารจัดการ
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลาง
ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนมีการจัดทานโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ดาเนิน
ธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการผลิตและจาหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รักษาสัญญาและข้อตกลงในการขายสินค้า ดูแลเอาใจใส่และตอบสนองต่อความต้องการ
ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า มีนโยบายรับประกันความพอใจในสินค้าและสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณี
พบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิด
3. เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของพนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ศาสนา เพศ และอื่นๆ
4. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี พร้อม
ทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่นาผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้
รับอนุญาตและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ในขณะเดียวกันได้
ตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงานซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยดาเนินการจดสิทธิบัตรผลงาน
นวัตกรรมต่างๆ ไม่ยินยอมให้ถูกละเมิดหรือให้บุคคลอื่นนาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
ผลการดาเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น
1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แนวทางการบริหารจัดการ
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
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จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กาหนดนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาได้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่อต้านการคอร์รัป
ชันเป็นประจาทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
“บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย
โดยกาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทา หรือยอมรับ หรือสนับสนุน
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง”
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีมาตรการ
ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัทฯ และมี
กลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน
รวมถึงมี
บทลงโทษผู้กระทาผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระทาผิด
3. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)
ด้วยความสมัครใจ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
4. จัดตั้งคณะทางานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อดาเนินการให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ และ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานของคณะทางานฯ
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นประจาทุกปี
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทาแผนดาเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจาทุกปี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดย
ทาการประเมินแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาส
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เกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการดาเนินการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งมี
มาตรการในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
5.2 การกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในและ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในระบบงานสาคัญ เช่น ระบบการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึก
บัญชีและการชาระเงิน เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนในเรื่องที่อาจทา
ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายในที่บกพร่อง หรือการกระทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
ตลอดจนมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
กาหนดบทลงโทษทั้งทางวินัยและ/หรือกฎหมาย และในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้ง
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5.3 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีดังนี้
 คณะทางานด้านต่อต้านการคอร์รัปชันสอบทานและติดตามการดาเนินงานตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การ
เป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และรับเลี้ยงรับรอง และการให้และรับของขวัญ ตลอดจนติดตามการแจ้ง
เบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งมีการรายงานผลจากมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท ตามลาดับ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ
พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัท
 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีสานักงานตรวจสอบ
ภายในดาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปีและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทาหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
คอร์รัปชัน สานักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อร้องเรียนมี
หลักฐานหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีการกระทาที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือมีการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการผู้จัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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เพื่อทราบ และสรุปความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
รับทราบต่อไป
6. กาหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไปเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธ
คอร์รัปชัน
7. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ให้กับบุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต
จดหมาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น
8. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การให้และรับของขวัญ โทษทางวินัย รายละเอียดขั้นตอนและช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กลไกในการให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส เป็นต้น พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนจัดทา
แบบทดสอบวัดความรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการ
อบรมและทาความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันกับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ และผู้ที่ได้รับ
การเลื่อนตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในโครงการอบรม “Young Management Development Program”
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
ไปทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น หลักสูตร “Corruption Risk
and Control Workshop (CRC)” หลักสูตร “CAC Road to Certify” เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ภายในองค์กรต่อไป
9. กาหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อม
ทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษา
เป็นความลับและเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะนาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็นธรรม
ผลการดาเนินงานปี 2562
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในหลักสูตร
“มาตรฐาน ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ให้กับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกและผู้ที่ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของบริษัทฯ รวมทั้งได้จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าว
ให้กับกรรมการบริหารและผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
เพื่อให้นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนในเรื่องดังกล่าวด้วย
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2. ตัวแทนกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังอาสาสู้โกง” จัดโดย
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงพลังความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

3. สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้กับคู่ค้ารายใหม่ปี 2562
เพิ่มขึ้นจานวน 182 ราย รวมทั้งแจ้งคู่ค้าจานวน 435 ราย ให้งดการมอบของขวัญในทุกเทศกาลและใน
ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและให้ความร่วมมือใน
การงดรับและให้ของขวัญ

4. จัดทามาสคอต “การต่อต้านคอร์รัปชัน” ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร
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5. บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสของบริษัทฯ
2. สิทธิมนุษยชน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ
นอกจากสิทธิเสรีภาพ
ในทางปัจเจกบุคคลแล้วยังรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความแตกต่างของมนุษย์
ไทยวาโก้มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ
มนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั่วไปอันก่อให้เกิด
เป็นความหลากหลายและอิสรภาพทั้งด้านความคิด การกระทา คาพูด และการสื่อสาร อีกทั้งยังรวมไปถึง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังมีสิทธิใช้ได้
อย่างเท่าเทียมกัน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทั้งได้กาหนดไว้ในมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) โดย
สนับสนุนการให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้พนักงานตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อนาไปเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน ไม่จากัดอิสรภาพ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง
หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงาน หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด
หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยคาร้องเรียนนั้นจะต้องได้รับการ
เอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอีกด้วย
ผลการดาเนินงานปี 2562
1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงาน
ในการเจรจาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. คานึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติในด้านเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา โดยเฉพาะผู้พิการ ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานทา ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ้าง
งานและส่งเสริมอาชีพคนพิการจานวน 27 คน
3. มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าและผู้รับเหมา (Subcontractor) ว่าดาเนินกิจการอย่างเป็นธรรม
และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้าและผู้รับเหมา (Subcontractor) โดยได้กาหนด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม หนังสือแสดงความมุ่งมั่น
ด้านมาตรฐาน WRAP และในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้กับคู่ค้า
และผู้รับเหมา (Subcontractor) ทราบ
4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบาย
และข้อปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดขึ้นในการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร
5. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

d
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

รางวัลเกียรติยศ ปี 2562
บ ริ ษั ท ไ ท ย ว ำ โ ก้ จำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) ค ว้ ำ ร ำ ง วั ล
Best Innovative Company Awards

ด้ ำ น น วั ต ก ร ร ม โ ด ด เ ด่ น

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการ
กากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จาก
การสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจาปี 2562 และ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียน
ที่มีผลการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top
Quartile ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บ ริ ษั ท ไ ท ย ว ำ โ ก้ จำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) ไ ด้ รั บ ร ำ ง วั ล
“ บ ริ ษั ท เ ก ษี ย ณ สุ ข ” ร ะ ดั บ B r o n z e

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Best
Innovative Company Awards บริษัทที่มีความโดดเด่นทั้ง
ในด้านนวัตกรรม และกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรม
ในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน
ประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 โดยผลิตภัณฑ์
Wacoal Mood Travel Bra เป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ที่แรก
ในประเทศไทย
ที่นาวัสดุธรรมชาติจากยางพารามา
ผสมผสานกับชุดชั้นในสตรี ทาให้ชุดชั้นในสามารถม้วน
และคืนรูปได้ โดยไม่เสียทรง

บ ริ ษั ท ไ ท ย ว ำ โ ก้ จำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) ไ ด้ รั บ ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ก ำ ร กำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก ำ ร ใ น ร ะ ดั บ “ ดี เ ลิ ศ ” ติ ด ต่ อ กั น เ ป็ น ปี ที่ 5

บริ ษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวั ล “บริ ษัท
เกษี ย ณสุ ข ” ระดั บ Bronze จากส านั ก งานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกย่องเชิดชู
เกี ย รติ อ งค์ ก รนายจ้ า งที่ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ของการออมเงิ น ผ่ านกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
เพื่อให้มีเงินใช้อย่างพอเพียงในวัยเกษียณ
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No.1
Brand Thailand 2018-2019 หมวด Woman
Underwear จากนิตยสาร Marketeer ในฐานะวาโก้เป็น
แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดหมู่ชุดชั้นในสตรี
ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 8 จากการสารวจพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าและการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่ว
ประเทศ

“ ว ำ โ ก้ ” แ บ ร น ด์ ชุ ด ชั้ น ใ น ที่ ใ ช้ จ ริ ง ค ร อ ง อั น ดั บ 1
ต่ อ เ นื่ อ ง ปี ที่ 8 กั บ ร ำ ง วั ล N o . 1 B r a n d T h a i l a n d

บ ริ ษั ท ไ ท ย ว ำ โ ก้ จำ กั ด ( ม ห ำ ช น ) รั บ ม อ บ ใ บ รั บ ร อ ง
ค ำ ร์ บ อ น ฟุ ต พ ริ้ น ท์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จำ น ว น 5 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับมอบใบรับรอง
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรี จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

W a c o a l B o d y C l i n i c รั บ ร ำ ง วั ล
Asian Service Award 2019

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับรางวัล Asian Service
Award 2019 จากผลิตภัณฑ์ Wacoal Body Clinic จาก
Asian Network for Quality (ANQ)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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ร ำ ง วั ล ส ถ ำ น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร ดี เ ด่ น

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นประจาปี 2562
จากสานักงานประกันสังคม
เนื่องจากบริษัทฯ
สนับสนุน พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานตามกฎหมายประกันสังคม

ร ำ ง วั ล ส ถ ำ น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร ต้ น แ บ บ ดี เ ด่ น

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับรางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ระดับประเทศ ประจาปี 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI Standards
Universal Standards
Disclosure
GRI 102: General Disclosures
1. Organizational Profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products,
and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and
other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the
organization and its supply
chain
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
2. Strategy
102-14 Statement from senior
decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and
opportunities
3. Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards,
and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and
concerns about ethics
4. Governance
102-18 Governance structure
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

Page

Omission / Note

1
10 - 19
37
27
43
1, 9
27, 222
244 - 247
213 - 215
213 - 215

No significant changes during the
report year.

230, 278 - 279
274
210 - 211
215 - 218

87 - 88, 205 - 206
103 - 106, 108,
272 - 276, 278
50, 62 - 79
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Disclosure
102-21 Consulting stakeholders on
economic, environmental,
and social topics
102-22 Composition of the highest
governance body and its
committees
102-24 Nominating and selecting the
highest governance body
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body
in setting purpose, values, and
strategy
102-27 Collective knowledge of highest
governance body
102-28 Evaluating the highest governance
body’s performance
102-29 Identifying and managing
economic, environmental, and
social impacts
102-30 Effectiveness of risk management
processes
102-35 Remuneration policies
102-36 Process for determining
remuneration
102-37 Stakeholders’ involvement in
remuneration
5. Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting
stakeholders
102-43 Approach to stakeholder
engagement
102-44 Key topics and concerns raised
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

Page
37, 104 - 105, 108

Omission / Note

46 - 50

80 - 84
85 - 86, 93 - 94
65 - 67, 112 - 114

117 - 119, 162 - 179
115 - 117
29 - 32, 215 - 218

29 - 32, 203 - 204
54 - 57
54 - 57, 72 - 73
54 - 55

218 - 219
218
218 - 219, 229
218 - 219
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Disclosure
6. Reporting Practice
102-45 Entities included in the
consolidated financial
statements
102-46 Defining report content and topic
Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions
regarding the report
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic
and its Boundary
103-2

103-3

Page

Omission / Note

6 - 7, 38

209, 220 - 221

Defining report content and topic Bou
221
218 - 221
209, 220
209
209
209
209

No restatement in 2019

223, 226, 229, 232, 247,
257 - 258, 261 - 262, 264,
267, 269, 271 - 272, 278
The management approach and its 223, 226, 229 - 230,
components
233 - 234, 238 - 243, 247,
258, 262, 264 - 266,
268 - 269, 271 - 276, 278
Evaluation of the management
222 - 231, 233 - 243,
approach
248 - 260, 263, 266 - 271,
273, 276 - 279

Topic-specific Standards
Disclosure
GRI 200: Economic
GRI 201: Economic Performance
201-1 Direct economic value generated
and distributed

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
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222
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Disclosure
GRI 204: Procurement Practices
204-1 Proportion of spending on local
suppliers
GRI 300: Environmental
GRI 302: Energy
302-1 Energy consumption within the
organization
302-4 Reduction of energy consumption
GRI 303: Water
303-1 Water withdrawal by source
GRI 305: Emissions
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG
emissions
305-5 Reduction of GHG emissions
GRI 306: Effluents and Waste
306-2 Waste by type and disposal method
GRI 400: Social
GRI 401: Employment
401-1 New employee hires and
employee turnover
GRI 403: Occupational Health and Safety
403-2 Types of injury and rates of
injury, occupational diseases, lost
days, and absenteeism, and
number of work-related fatalities
GRI 404: Training and Education
404-1 Average hours of training per year
per employee

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

Page

Omission / Note

231

266 - 267
264 - 267
267
262 - 263
262 - 263
262 - 263
263 - 264
271

246 - 247

258 - 259

60 - 61, 235

หน้า 286

บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)

Disclosure
404-2 Programs for upgrading employee
skills and transition assistance
programs
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies
and employees
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234 - 237
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244 - 247
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