สารบัญ
2
3
4
6
10
18
25
26
28
32
33
34
35
36
47
48
81
82
108
111
116
117
181
188

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายงานคณะกรรมการสรรหา
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
โครงสร้างการจัดการ
รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงิน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.wacoal.co.th

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2557 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่คอ่ ยฟืน้ ตัว ไม่วา่ จะเป็นเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญีป่ นุ่ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
กำ�ลังเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจจีนอยู่ ในภาวะชะลอการเติบโต สำ�หรับเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 0.7 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วง 5 เดือนแรกของปี ส่งผลกระทบต่อการบริโภค การลงทุน การส่งออก และ
การท่องเที่ยวอันนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าได้ต่อไป
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้มีการปรับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกมาโดยตลอด เพื่อให้แบรนด์ “Wacoal” สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นสู่
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำ�ของโลก” โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง
ด้านสินค้า บริการ การเพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่าย รวมไปถึงระบบการทำ�งานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อรองรับ
ขยายฐานการผลิต การค้าและการลงทุนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต นอกเหนือไปจากการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร
จัดการต้นทุนและสินค้าคงคลัง ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้ และเตรียมพร้อมสำ�หรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2558
สำ�หรับผลประกอบการในรอบปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 3,601.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.78 และ
มีกำ�ไรสุทธิ 276.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 ซึ่งจากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมี
มติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 104.09 ของกำ�ไรสุทธิ โดยกำ�หนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
นอกจากนี้บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ
ได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี
2557 แม้ว่าหลักเกณฑ์การสำ�รวจและวิธีการให้คะแนนได้มีการปรับให้มีความเข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG
Scorecard ก็ตาม อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีในระดับ Top Quartile
ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ในกลุ่มบริษัท
จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมประกวดรางวัล SET Awards 2014
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กบั บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมผลักดัน
ธุรกิจขององค์กรให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านในการนำ�พาองค์กรให้บรรลุผลสำ�เร็จ
ต่อไปในอนาคต

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร. กุลภัทรา
สิโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และนางศรัณยา จินดาวณิค เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกท่าน
มีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี บัญชีภาษีอากร และ
ข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้
• สอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประจำ�ไตรมาสและประจำ�ปี 2557 ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการ
สอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา
• สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการป้องกันการทุจริต ให้ความ
เห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำ�ปี รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการสอบทาน
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมทัง้ ประเมินและดูแลให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่
• พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความรู้ ประสบการณ์ที่
เหมาะสม ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นำ�เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำ�ปี 2558 โดยกำ�หนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำ�นวน
เงิน 4.48 ล้านบาท
• สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวา ดว ยหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย ขอ กาํ หนดของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการกำ�กับดูแลให้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
• พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าการทำ�รายการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำ�นักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ ไม่มขี อ้ จำ�กัดในการรับข้อมูล
มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ด�ำ เนินอยู่ มีการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง การจัดทำ�งบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อ
กำ�หนด และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำ�คัญ
(รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา

นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการ

นายยูโซะ อิเดะ

รองประธานกรรมการ

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
รองประธานกรรมการ

นายบุญดี อำ�นวยสกุล
กรรมการผู้จัดการ

นายอะสึชิ ทะบะตะ

กรรมการรองผู้จัดการ
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รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

นายอำ�นวย บำ�รุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

นางศรัณยา จินดาวณิค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

นายมาซายะ วากาบายาชิ
กรรมการบริษัท

นายกฤช ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
กรรมการบริษัท

รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรม
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจำ�กัด
ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย
ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี
การจัดจำ�หน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ สำ�หรับตลาดต่างประเทศ
ได้จำ�หน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำ�ของโลก

พันธกิจ (Mission)

ไทยวาโก้จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เราจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ ใจอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความรวดเร็ว ทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

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

ทำ�งานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ ใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ
มุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ คิดบวก มั่นใจ เราทำ�ได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อลูกค้า
เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ทำ�งานและดำ�เนินชีวิตบนพื้นฐานของความรักและความเชื่อมั่นต่อกัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ไทยวาโก้ครบรอบก่อตัง้ 44 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการศึกษาวิจยั
พัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดบิ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสมกับโครงสร้าง
สรีระ เพือ่ สร้างความงามและความมัน่ ใจให้กบั ผูห้ ญิงทุกช่วงวัย
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• ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ
(พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522)
ปี 2513 • เริ่มการผลิตชุดชั้นในสตรี
ปี 2514 • ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน
				 บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
ปี 2515 • เริม่ ส่งสินค้าไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชดุ เด็ก
				 และชุดชั้นนอกสตรี ตามลำ�ดับ
ปี 2516 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท
ปี 2517 • เริ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก จำ�หน่ายในประเทศ
ปี 2522 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท
		 ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชัน้ ในสตรีท่ใี ช้กลยุทธ์การตลาด
และนวัตกรรมทัง้ ด้านสินค้าและบริการทีแ่ ปลกใหม่ เช่น การจัดให้มพี นักงานขาย
คอยแนะนำ�การสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้องตามสรีระให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด
และเป็นผูร้ เิ ริม่ ใช้ค�ำ เรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชัน้ ในว่า “Proportion Consultant”
หรือ “PC” จนกลายมาเป็นคำ�ที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน
การจัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การนำ�ระบบ Cup, Size
เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก การกำ�หนดราคาชุดชั้นในแบบ Fixed Price และการ
ส่งเสริมการตลาดด้วยการนำ�ภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของ
ประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง

• ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด
(พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)
ปี 2523 • เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก        มาเป็นรูป
				      เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเมื่อวันที่
				 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึง
				 ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกำ�หนดสีประจำ�บริษัทฯ
				 คือ สีไวน์แดง และสีชมพู
			 • นำ�ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก
			 • ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่ง โดยทำ�การศึกษา
				 พัฒนา วัตถุดิบแปลกใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ
				 จนสามารถทดแทนการนำ�เข้าได้มากกว่า 90%
ปี 2527 • ก่อตั้ง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด ณ สวน
				 อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี
			 • จัดทำ� “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการ
				 วัดสัดส่วนแก่ลูกค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ที ันสมัย เพื่อ
				 ให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชัน้ ในให้เหมาะสม
				 กับสรีระ
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ปี 2528 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ ห้างสรรพสินค้า
				 โซโก สีแ่ ยกราชประสงค์ เพือ่ บริการสัง่ ตัดชุดชัน้ ในพิเศษ เฉพาะ
				 บุคคล และผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
ปี 2529 • เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อ
				 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านต่างๆ
ปี 2530 • เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อตัง้ บริษทั วีน จำ�กัด
				 เพื่อจัดจำ�หน่ายชุดชั้นในเวียนนาในระบบขายตรง ซึ่งปัจจุบัน
				 พั ฒ นาจนเป็ น ผู้ นำ � ระบบขายตรงที่ มี ส มาชิ ก มากที่ สุ ด และ
				 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในปี 2554
		 ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื่อ
สร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

• ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร
(พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
ปี 2533 • นำ�เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์
				 โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Sihouette Analyzer เครื่อง Moire
				 และเครื่อง Sketched Outlines
ปี 2534 • จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” (Research &
				 Development Center) เพือ่ วิจยั ทดสอบ และวิเคราะห์คณุ ภาพ
				 ของวัสดุสิ่งทอ ตามมาตรฐาน JIS (Japanese International
				 Standard) พร้อมทั้ง ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่
ปี 2535 • เพิ่มบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical
				 Wear Service) เพื่อช่วยให้แผลแห้งเร็วพร้อมทั้งรักษาและ
				 บรรเทาแผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก
ปี 2536 • ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด บริษัท
				 วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
				 ตามลำ�ดับ
ปี 2537 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น
				 ลำ�ดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ปี 2540 • ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศ
				 รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น ด้วยการจัดงาน “Sahagroup
				 Export & Trade” ซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี มาจนถึง
				 ปัจจุบัน
ปี 2541 • จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ปี 2542 • บริษทั ฯ ออกหุน้ กู้ 500 ล้านบาทเพือ่ ลดการพึง่ พาเงินกูย้ มื จาก
				 ธนาคาร
ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบาย
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ทำ�ให้สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง
อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สินค้า ตลอดจนขยายกำ�ลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนอง
นโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

• ทศวรรษที่ 4 ล้ำ�หน้าด้วยนวัตกรรม
(พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)
ปี 2543 • ริเริ่มโครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ ให้
				 ผูห้ ญิงไทยตระหนักถึงการดูแล ป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
ปี 2548 • นำ�ระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function
				 Deployment และ Kansei Engineering มาใช้ในการออกแบบ
				 ผลิตภัณฑ์
ปี 2549 • พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra
				 Service” บริการสัง่ ตัดชุดชัน้ ในสำ�หรับสตรีทส่ี ญู เสียเต้านม และ
				 ได้มอบ Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่ขาด
				 ทุนทรัพย์อย่างสม่ำ�เสมอ
ปี 2551 • ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมี่ยม ฉีกเส้นกั้น
				 ระหว่างชุดชั้นในกับชุดชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond
				 Intimacy” ซึ่งนำ�คริสตัล Swarovski มาประดับบนชุดชั้นใน
				 เป็นครั้งแรก
		 ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ทำ�การตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วย
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง
เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจำ�กัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี
(พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
ปี 2553 • เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตัง้ บริษทั ได้จดั แสดง
				 แฟชัน่ โชว์ผลงาน Princess Collection ในพระเจ้าหลานเธอ
				 พระองค์เจ้าสิรวิ ณั ณวรีนารีรตั น์ เพือ่ นำ�รายได้สมทบทุนการสร้าง
				 ศูนย์มะเร็งเต้านม
			 • เริ่มผลิตและจำ�หน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
				 สำ�หรับผู้หญิงสูงวัย ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
				 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัย เหมาะสม
				 กับลูกค้าทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิดหลักของบริษัทฯ “40 ปีแห่ง
				 ความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง”
ปี 2554 • ก่อตั้ง บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด เพื่อจัดจำ�หน่ายสินค้าไปยัง
				 ต่างประเทศ
			 • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามแนวคิด Lean Organization
				 เพื่อให้การทำ�งานมีความคล่องตัวสูง สามารถตอบสนองความ
				 ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
			 • พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop”
				 และใช้ Social Network เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
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ปี 2555 • ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile”
				 เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอเชิงลึก
			 • สร้างแบรนด์ B’me และพัฒนาช่องทางการตลาดที่มีความ
				 หลากหลายให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ปี 2556 • ร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐาน
				 การผลิตไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV
			 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ ให้มี
				 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี 2557 • นำ�แนวคิดการตลาดแบบ Omni Channel เชื่อมโยงช่องทาง
				 การตลาดต่างๆ ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างหลากหลาย ได้แก่
				 Shop Interactive, Shopping Online, TV Home Shopping,
				 Call Center และ Social Media เป็นต้น
			 • ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside”
			 • ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัย
				 มหิดล ดำ�เนินโครงการสำ�รวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทย
				 ทั่วประเทศ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รูปร่างและ
				 ผลิตภัณฑ์
			 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการและให้
				 คำ�ปรึกษากับลูกค้าที่ปัญหาทางสรีระ โดยมีนวัตกรรมเป็น
				 ผลิตภัณฑ์พเิ ศษต่างๆ เพือ่ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
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• มาตรฐานเคียงคู่คุณภาพระดับสากล
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ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)
ด้าน “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd (BVQI)
ด้าน “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd.
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ชุดชั้นในปลอดสารพิษ” ตามมาตรฐานฉลาก Oeko-Tex
Standard 100 (Class2) จาก TESTTEX Swiss Textile-Testing Institute
ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบสิ่งทอตามมาตรฐาน Wacoal Corporation
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมในปี 2552
ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ครอบคลุม
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) 2346-2550 จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ด้านความปลอดภัยจากสี
และสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ในเรื่องความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือ ฉลากเขียว ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
ของชุดชั้นใน Wacoal
ได้รับเครื่องหมาย Cool Mode สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็น
ผู้ผลิตเสื้อผ้าที่มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี Cool Mode เช่น ยกทรง
(Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape)
ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ซึ่งร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ขยายการรับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีและผ้าอ้อมเด็ก
ได้รบั การรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ซึ่งร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 จาก Bureau Veritas
Certification (Thailand) Ltd.
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ทำ�หน้าที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยประสานงานกับผู้จัดจำ�หน่ายและ
ลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความชำ�นาญของแต่ละโรงงานให้ทำ�การผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย
นอกเหนือไปจากการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทย่อย ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก บริษัทย่อย
สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ
บริษัทร่วม เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยอาศัย
ความรู้ ความชำ�นาญของพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละฝ่าย อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการดำ�เนินงานในกลุ่มบริษัท
บมจ. ไทยวาโก้

บริษัทย่อย
99.94%

SR.W.

99.99%

WLC

บริษัทร่วม

99.99%

WKC

99.97%

20.00%

TORA

PM

99.93%

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

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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ชื่อบริษัท
		

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ
บริษัทอื่น
ถือหุ้นบริษัทอื่น ถือหุ้นบริษัทฯ

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
		 บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ		
		 1. บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
99.99
		 2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
99.99
		 3. บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
99.97
		 4. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด (SR.W.)
99.94
		 5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด (ถือหุ้นโดย SR.W. = 99.99%)
99.93
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
		 บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
-

-

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%
-

33.61
-

3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*		

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%
		 บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%
บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%
		 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
		 2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
		 3. บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน)
		 4. ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
		 5. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
		 6. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
		 7. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

-

-

0.68
3.82
0.83
0.01
17.90
16.23
14.67

21.26
4.93
1.39
3.90
0.83
1.15
0.21

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า “Wacoal” ซึ่งได้รับอนุญาตจาก Wacoal
Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยการจัดจำ�หน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรีไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ
ต้องดำ�เนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation เพื่อจัดจำ�หน่ายในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทำ�ธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ อีกรายหนึง่ โดยการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป็นการบูรณาการ
โครงข่ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปอย่างครบวงจร ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบและให้จัดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1. ชุดชั้นในสตรี
2. ชุดชั้นนอกสตรี
			
3. ชุดเด็ก
			

ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B’me และ CW-X
ภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, WB Line II, in 9, seaquin, 1 mile, Racé และ
WACOAL BLOUSE
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า ENFANT, Trombone, De bon, Little Wacoal, ELLE PETITE,
ELLE POUPON, bsc และ ST. ANDREWS

โครงสร้างรายได้

ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 68 และ
ร้อยละ 32 ตามลำ�ดับ

โครงสร้างรายได้จำ�แนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ / ดำ�เนินการโดย
บริการ		

% การถือหุ้น
2557
ของบริษัทฯ รายได้
%

2556
รายได้ %

หน่วย : ล้านบาท
2555
รายได้ %

รายได้ในประเทศ								

ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
- 2,083.27 57.85 2,162.55
			
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94
58.14 1.61
52.83
			
บจก. วาโก้ลำ�พูน
99.99
0.20 0.01
0.40
			
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
99.99
0.06 0.00
0.34
			
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
99.93
7.37 0.20
10.08
			
บจก. โทรา 1010
99.97
0.10 0.00
0.16
ชุดชั้นนอกสตรี บมจ. ไทยวาโก้
70.84 1.97
85.44
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
224.30 6.23 228.86
			
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94
				 รวม		 2,444.28 67.87 2,540.66

59.58 2,366.65 57.80
1.46
48.95 1.20
0.01
0.01
2.49 0.06
0.28
11.71 0.29
0.00
0.30 0.01
2.35 106.24 2.59
6.31 287.24 7.01
0.11 0.00
70.00 2,823.69 68.96

รายได้ต่างประเทศ								

ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
- 1,123.83 31.21 1,033.11
			
บจก. โทรา 1010
99.97
25.38 0.70
47.77
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
7.84 0.22
7.97
				 รวม		 1,157.05 32.13 1,088.85
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28.46 1,203.34 29.39
1.32
59.40 1.45
0.22
8.26 0.20
30.00 1,271.00 31.04

รายได้รวม							

		
		
		

ชุดชั้นในสตรี		 3,298.35 91.59 3,307.24
ชุดชั้นนอกสตรี		 70.84 1.97
85.44
ชุดเด็ก		 232.14 6.44 236.83

91.12 3,692.84 90.19
2.35 106.24 2.59
6.53 295.61 7.22

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

รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านการวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความ
พึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้
แนวคิดที่ว่า “ให้คุณเย็นเร็ว ให้โลกเย็นลง (Cool Touch Cool Feel Cool The World)” โดยในปี 2557 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนา
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังนี้
AQUAJADETM
“หยก” พลังของหินธรรมชาติให้ความรู้สึกสบาย ด้วยสัมผัสเย็น
เส้นใยที่ผลิตจากการผสมอนุภาคขนาดเล็กของหยกด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ช่วยระบายความร้อนและให้ความรู้สึกเย็นสบาย
ในการสวมใส่ตั้งแต่แรกสัมผัส (Cool Touch) ซึ่งสามารถสัมผัสความเย็นสบายได้ในสินค้ากลุ่ม Wacoal COOL
NILIT®BREEZE
สัมผัสเย็น สวมใส่สบาย เสมือนการหายใจรับอากาศบริสุทธิ์
เส้นใยที่ช่วยเก็บความเย็นทำ�ให้ผู้สวมใส่รู้สึกสดชื่นเย็นสบายในระหว่างหรือหลังมีกิจกรรม หรือแม้แต่ในขณะที่อุณหภูมิ
สูงขึ้น ช่วยให้ระบายอากาศได้ดี ให้ความรู้สึกนุ่มลื่นเมื่อสวมใส่ และสามารถป้องกันรังสียูวี ซึ่งสามารถสัมผัสความเย็นสบายได้ใน
สินค้ากางเกงในและเสื้อบังทรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Wacoal COOL
NOVAREL®ANTI-OX
ลดการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านความเสื่อมของผิว
นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ NOVAREL®ANTI-OX ซึ่งภายในเนื้อเส้นใยไนลอนมีองค์ประกอบของไมโครแคปซูลขนาดเล็ก
ทีบ่ รรจุวติ ามิน E และ Aloe Vera ช่วยทำ�ให้ผา้ มีความละเอียด นุม่ ลืน่ ชุม่ ชืน้ ผิว และรูส้ กึ สบายเมือ่ สวมใส่ อีกทัง้ เส้นใยมีความคงทน
ต่อการซักมากกว่า 100 ครั้ง ซึ่งสามารถสัมผัสความนุ่มลื่นชุ่มชื้นผิวในกลุ่มสินค้า Wacoal Shape Wear
SPACER
Bra Cup Spacer ที่ให้ความคงรูป น้ำ�หนักเบา ระบายอากาศได้ดี ไม่เหลือง
นวัตกรรม COOL CUP จากผ้าทีถ่ กั ทอให้เกิดโครงสร้างสองชัน้ โดยมีเส้นใยถักเป็นตัวเชือ่ มระหว่างกลางเป็นแนวตัง้ ทำ�ให้
มีแรงสปริงกลับเมื่อโดนแรงกด เกิดความคงรูปและมีช่องว่างเป็นจำ�นวนมาก จึงช่วยระบายอากาศได้ดี มีน้ำ�หนักเบา แห้งเร็ว และ
เนื้อผ้าไม่เหลือง ซึ่งสามารถสัมผัสความเบาสบายได้ในสินค้ากลุ่ม Wacoal COOL
3D FIBERFILL
Bra cup 3D Fiberfill ใยอัดแนวตั้ง ให้การสปริงตัว คงรูป ระบายอากาศได้ดี ไม่เหลือง
นวัตกรรม COOL CUP จากผ้าใยอัดที่ใช้เทคนิคพิเศษวางเส้นใยเป็นแนวตั้ง ทำ�ให้เกิดแรงสปริง มีความคงรูปมากกว่า
ผ้าใยอัดแนวนอน อีกทั้งมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดีและน้ำ�หนักเบา เนื้อผ้าไม่เหลือง ซึ่งสามารถสัมผัสความเบาสบายได้
ในสินค้ากลุ่ม Wacoal COOL
i QUILT by Wacoal
ไอควิลท์ : อกอัพ….ไม่อับชื้น
เทคนิคการเย็บเดินเส้นตาราง (Quilt) บนผ้าไม่ทอ (Non-Woven) ช่วยให้เนินอกอิ่มสวย เก็บกระชับทรงรอบทิศทาง และ
ไม่อบั ชืน้ ด้วยร่องระบายอากาศแบบพิเศษ 360 องศา ทำ�ให้รสู้ กึ มัน่ ใจทุกครัง้ ทีส่ วมใส่ และคงรูปทรงตลอดอายุการใช้งาน โดยบริษทั ฯ
ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถสัมผัสการเก็บกระชับทรงได้ในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ WIENNA
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SENSITIVE®SHEER
นวัตกรรมเนื้อผ้าเพื่อความกระชับ ละเอียดเนียนเรียบ บางเบา สวมใส่สบาย ด้วยเส้นใยไนลอนชนิดพิเศษมีร่องที่ผิว
ช่วยดูดซับความชืน้ ระบายอากาศได้ดแี ละแห้งเร็ว อีกทัง้ เพิม่ ปริมาณเส้นใยยืดมากถึง 30 เปอร์เซนต์ (LYCRA fresh FX & LYCRA
beauty) ทำ�ให้เกิดความกระชับและยืดหยุ่นสปริงตัวดี เนื้อผ้าดังกล่าวยังถักทอด้วยโครงสร้างที่สลับซับซ้อนในแนวตั้ง (Tricot
Knitted) ทำ�ให้เนื้อผ้าบางลง 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่ลุ่ย ไม่ม้วน จึงออกแบบการตัดเย็บแบบเนียนเรียบไร้ตะเข็บที่ปลายขา (Free Cut)
ซึ่งสามารถสัมผัสความเนียนเรียบ กระชับ บางเบาได้ในกลุ่มสินค้า Wacoal Body Base

ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็น
อันตราย รวมถึงการให้ความสำ�คัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 การรับรองคุณภาพมาตรฐานการทดสอบ Wacoal
corp. การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.
2346:2550) การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน
(CoolMode) ผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint) และได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางใน
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
(EIA Approved) ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ถึง 14.7 ton Co2eq.
เมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในกลุม่ ทัว่ ไป อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวยังได้รบั รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Energy Saving & Global
Warming & Environment ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำ�ปี 2557

ชุดชั้นในสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำ�หน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจำ�หน่ายคิดเป็นร้อยละ 92 ของ
มูลค่าการจำ�หน่ายทั้งหมด และมีการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของสตรีทุกวัย
รวมไปถึงสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Wacoal Balancing Bra โดยในปี 2557 Wacoal Body Clinic Shop ได้เปิดบริการ ณ ที่ทำ�การ
ของบริษทั ฯ เพือ่ บริการสัง่ ตัดพิเศษสำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการปรับแต่งสรีระ และผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์ นอกเหนือจากการ
ให้บริการตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ� นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่สำ�คัญ ดังนี้
Wacoal COOL
Cool Innovation 2014
นวัตกรรมแห่งความเย็นสบายด้วย Cool Cup ฟองน้ำ�เสริมหนา เจาะรู ช่วยระบายอากาศได้ดี พร้อมนวัตกรรมใหม่ Cool
Touch เทคโนโลยีพิเศษของเนื้อผ้าที่ผสมอนุภาค “หยก” ภายในเส้นใย ช่วยทำ�ให้ระบายความร้อนได้ดี
Boost-up Bra 2014
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเสริมหน้าอกสำ�หรับสาวคัพเล็ก ด้วย Concept ดันทรงให้ดูอวบอิ่มขึ้น และดูมีร่องอกชิดด้วยนวัตกรรม
ฟองน้ำ�พิเศษ เมื่อสวมใส่แล้วทรวงอกสวยเป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาวคัพเล็ก โดยการเสริมทรงแบ่งออกเป็น
4 ระดับ ดังนี้
1. โมลฟองน้ำ�นุ่มพิเศษ PUSH UP 25 MM. ให้สัมผัสเป็นธรรมชาติ
2. โมลเจล PUSH UP 30 MM. ดันทรงด้วยโมลฟองน้ำ�พร้อมเจลเสริมด้านใน เน้นทำ�ให้อกชิดเป็นรูปตัว V
3. โมลเจล PUSH UP 30 MM. ที่มีเจลด้านในดันทรงได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเจลที่ไหลปรับตามสรีระ
4. โมล GEL + AIR นวัตกรรมที่ช่วยดันเต้าทรงให้เพิ่มขึ้น 2 คัพไซส์ (PUSH UP 35 MM.)
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Mood Dress Up Bra
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำ�หรับผู้หญิงที่มีความกล้า มั่นใจและสนุกกับการแต่งตัว หรือหญิงสาวที่ออกงานประจำ�ในชุดชั้นนอก
เกาะอก ผ่าหน้า เว้าหลัง ด้วยยกทรงถอดสาย มีฟองน้�ำ ดันทรงหนาพิเศษ และมีแถบยางเกาะลำ�ตัวได้อย่างแนบสนิท รวมทัง้ ยกทรง
รูปแบบตะขอหน้าที่ใส่แล้วอกชิดสวยได้รูป และโชว์ความเซ็กซี่ด้านหลังด้วยเส้นสายตามความต้องการ
Mood X Kloset
บริษทั ฯ ร่วมสร้างสรรค์สนิ ค้าชุดชัน้ ในกับแบรนด์ดไี ซน์เนอร์ไทย “Kloset” ซึง่ เป็นแบรนด์เสือ้ ผ้าสำ�หรับสาวหวานที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ เกิดเป็นคอลเลคชั่น SS2014 ภายใต้แนวคิด “WHEN MOM WAS YOUNG” ที่บอกเล่าวันวานในสมัยคุณแม่ยังสาว
สะพรั่งในยุค 1960’S ซึ่งแฟชั่นยุคดังกล่าวจะแต่งตัวสไตล์บาร์บี้
LINING BRA
ยกทรงแบบไม่มลี วดโครง สวย เนียนเรียบ ด้วยนวัตกรรมฟองน้�ำ พิเศษ เสริมแผ่นซิลโิ คน มีทงั้ แบบเสริมบางและเสริมหนา
กระชับทรงสวย สวมใส่สบายไม่อึดอัดในทุกอิริยาบถ
SPORTS ECO AIR
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่เหมาะกับสรีระและการเคลื่อนไหวในการออกกำ�ลังกาย และเป็น ECO PRODUCT อย่างแท้จริง
ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ช่วยลดการใช้น้ำ�มันปิโตรเลียม ลดปริมาณขยะจากขวด PET ที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติไม่ได้ และ
ยังช่วยลด CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงที่ใส่ใจในสุขภาพและรักการออกกำ�ลังกาย ได้เป็นส่วน
หนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดที่ว่าผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside)
Perfect Revolution for new collection
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ Wacoal Sports ซึ่งผสมผสานระหว่างนวัตกรรมแห่งการออกแบบที่ปฎิวัติทุกประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
การปกป้องทรวงอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการใช้เนื้อผ้า LYCRA®SPORT ENERGY ที่มีคุณสมบัติเพิ่มแรงกระชับให้สูงยิ่งขึ้น
เพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวอย่างเป็นอิสระ และนวัตกรรมการออกแบบสายบ่าที่สามารถปรับได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นได้ดี มีความ
แข็งแรง และไม่ระคายเคืองต่อผิวสัมผัส เหมาะสำ�หรับกีฬาประเภท Racket, Ball, Run ทีผ่ า่ นการทดสอบด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา
SHAPEWEAR - Body Base
นวัตกรรมแห่งการออกแบบด้วยเทคโนโลยีพิเศษของเส้นใยเนื้อผ้าที่มีส่วนผสมของ Nylon & Lycra ช่วยระบายอากาศได้ดี
น้ำ�หนักเบา และสวมใส่สบาย พร้อมดีไซน์ขอบขาแบบ Free Cut เพื่อความเนียนเรียบ ไร้รอยต่อ และเทคนิคพิเศษการ Bonding
ไร้รอยตะเข็บที่ช่วยกระชับหน้าท้องและยกสะโพกสวยได้รูป

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันกันสูงทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา รวมถึงช่องทางจัดจำ�หน่าย
ประกอบกับผู้บริโภคมีลักษณะความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ทำ�ให้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ สำ�หรับการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับบนจะมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและ
บริการ ด้วยการคิดค้นวิจัยพัฒนาเพื่อนำ�เสนอสิ่งใหม่ๆ ทั้งในแง่วัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพ
ในการบริการลูกค้า ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า ส่วนตลาด
ระดับล่างจะเน้นแข่งขันกันในด้านราคามากกว่าในด้านคุณภาพสินค้า เพื่อเข้ามาเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีกำ�ลังซื้อน้อย
สำ�หรับในปี 2557 เศรษฐกิจไทยมีภาวะชะลอตัวลงอย่างมาก เนือ่ งจากกำ�ลังซือ้ ทีล่ ดลงของผูบ้ ริโภค อันเป็นผลจากปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาประเทศไทยลดลง รวมทัง้ ด้านการส่งออกทีม่ ปี ริมาณลดลง จึงส่ง
ผลกระทบต่อตลาดชุดชั้นในสตรีโดยรวม ในขณะที่บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเพิ่มช่องทางใหม่อย่าง E-Commerce
และ TV Shopping เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�งาน รวมทั้งแม่บ้าน พร้อมกับ
ทำ�การตลาดผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี
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ในขณะเดียวบริษัทฯ ได้มองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการ
ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับตลาดในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต รวมถึงการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายในโลกออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบงานด้านการจัดส่งสินค้าและคลังสินค้า ด้วยการนำ�เทคโนโลยีด้านการจัดสินค้าด้วยระบบ
อัตโนมัติ มาใช้เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ในด้านผลิตภัณฑ์ยงั คงเน้นสร้าง “คุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า” ทัง้ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรวัตถุดิบ การตัดเย็บ รูปแบบดีไซน์ ที่เหนือกว่า
ในตลาด โดยในส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสรีระ ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านสรีระของผูห้ ญิงทุกช่วงวัย โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารร่วมมือกับบริษทั ในเครือสหพัฒน์ และพันธมิตร
ทางการค้าในการคิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบที่มีความแตกต่างและพิเศษกว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าและ
สร้างศักยภาพให้กบั ผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ สร้างภาพลักษณ์ความเป็นผูน้ �ำ ในด้านการผลิตชุดชัน้ ในสตรีที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
จากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ชุดชั้นนอกสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจำ�หน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจำ�หน่ายทั้งหมด
ในปี 2557 สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ดังนี้
• บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้าชื่อ “Madi” ณ โครงการ J-Park อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อจำ�หน่ายสินค้า Lifestyle หลากหลาย
แบรนด์ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับบนในพื้นที่ อ.ศรีราชา

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการการตอบสนองที่
หลากหลายมากขึ้น ทำ�ให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต้องปรับกลยุทธ์ ให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความ
แตกต่างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปจึงต้องปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตสินค้า
เพียงอย่างเดียวมาเป็นแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ขายวัตถุดิบและผู้ผลิต รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าเอง โดยมี
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและการจัดจำ�หน่ายที่มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสมในช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
สำ�หรับตลาดเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปสตรีในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อในช่วง
ครึง่ ปีแรกและแรงกดดันทางด้านต้นทุน ส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอการใช้จา่ ย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงหันมามุง่ เน้นการทำ�ตลาดชุดเครือ่ งแบบ
พนักงาน (Uniform) ในช่องทางการจัดจำ�หน่ายตรงให้กับลูกค้าองค์กร โดยอาศัยจุดแข็งในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ามายาวนานกว่า 40 ปี

ชุดเด็ก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจำ�หน่ายคิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าจำ�หน่ายทั้งหมด ในปี 2557 สินค้าชุดเด็ก
ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กยังคงสานต่อแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก
คือ เสื้อผ้าเด็กให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในสภาพภูมิอากาศร้อนและหนาว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก
ทีเ่ หมาะกับสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ ของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label โดยได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ชดุ เด็ก
ที่ผลิตจากเส้นใยปอกระเจา (Jute) สำ�หรับกลุ่มเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี) จากเดิมที่มีแต่เฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน (อายุแรกเกิด - 2 ปี)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเสือ้ ผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ�มีการนำ�เข้าสินค้าแบรนด์เนมทัง้ ระดับกลาง-บนเข้ามาจัดจำ�หน่ายภายใน
ประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ด้านของประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบที่ทันสมัย รวมทั้งสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี เนื่องจากประเทศไทยมีโครงข่ายอุตสาหกรรมที่
ครบวงจร ประกอบกับความได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตและฝีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ทำ�ให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่สำ�คัญอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะสำ�หรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนที่สินค้า
ของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะเน้นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับลูกค้าด้วย
การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย Value Chain ของตน ทั้งในระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างการตลาดและการขาย
และปรับตัวให้เกิดความยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ในตลาดระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในขณะทีต่ ลาดระดับล่างมีการแข่งขัน
กันสูงจากการนำ�เข้าสินค้าราคาถูกจากจีน ฮ่องกง และเวียดนามที่ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�กว่า จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
ในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ดังนั้นผู้ผลิตของไทยต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากกว่ามุ่งแข่งขันที่
ราคาเพียงอย่างเดียว
ภาพรวมในปี 2558 เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การค้าโลก รวมทัง้ การลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สำ�หรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง หมในภาพรวมจะ
ยังขยายตัวไดทงั้ ภาคการผลิตและการสงออก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพือ่ ป้อนสูต่ ลาดอาเซียน อันเป็นผลจากการก้าวเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปลายปี 2558 ซึ่งนับเป็นการขยายโอกาสทั้งในด้านการขยายกำ�ลังการผลิต
รวมถึงตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านคน เป็น 600 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง
ด้านการแข่งขันของตลาดชุดชัน้ ในสตรีภายในประเทศจะทวีความรุนแรงขึน้ จากการทำ�ตลาดของผูผ้ ลิตชุดชัน้ ในสตรีภายใน
ประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด ในขณะเดียวกันยังมีการเข้ามาทำ�ตลาดชุดชั้นในสตรีของแบรนด์ระดับโลก ซึ่งมีความได้เปรียบ
ในด้านการจัดระบบควบคุมการผลิตที่ดี ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�ทั้งด้านค่าแรง และค่าวัตถุดิบจากการสั่งซื้อเป็นจำ�นวนมากซึ่งทำ�ให้มี
อำ�นาจต่อรองกับ Supplier รวมทัง้ การกระจายสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว จากการมีเครือข่ายอยูท่ วั่ โลกและมีแผนขยายสาขา
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ตลาดชุดชั้นในสตรียังมีการแข่งขันในด้านช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่หลากหลายขึ้น ทั้งช่องทางดั้งเดิมอย่าง
Department Store, Modern Trade และ Convenience Store รวมถึงช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง E-Commerce,
M-Commerce, Modern Trade ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกปี เนื่องจากช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน อีกทั้งช่องทาง TV Shopping ซึ่งช่วยทำ�ให้ผู้ผลิตสามารถ
สื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วน ก็มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง เนือ่ งจาก
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นการมีกลุม่ บริษทั ในเครือทีเ่ ป็นโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
การลงทุนวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง การมีระบบควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล การมีเครื่องหมายการค้า Wacoal ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมาตลอด 40 ปี ทั้งในด้านคุณภาพและบริการที่ดี
รวมทั้งการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จที่สำ�คัญในการสร้าง
ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้ขยายกำ�ลัง
การผลิตไปยังบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี
จำ�กัด และบริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด ซึง่ ได้รบั สิทธิพเิ ศษในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง เพื่อจัดจำ�หน่ายสินค้าไปต่างประเทศ คือ บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
โดยมีจำ�นวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ชื่อบริษัท
ที่ตั้ง		
					
บมจ. ไทยวาโก้
กรุงเทพฯ				
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ อ.ศรีราชา		 จ.ชลบุรี		
บจก. วาโก้ลำ�พูน
อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน		
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี		 จ.ปราจีนบุรี		
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี		 จ.ปราจีนบุรี		
บจก. โทรา 1010
กรุงเทพฯ				
		
รวม					

พนักงาน
(คน)
2,540
950
406
306
462
1
4,665

อาคาร
(หลัง)
7
1
2
2
2
14

กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม				
กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามผลิตภัณฑ์		 2557

กำ�ลังการผลิตเต็มที			
่

ชุดชั้นในสตรี		20,000,000
ชุดชั้นนอกสตรี		 100,000
ชุดเด็ก			 2,500,000
			
รวม		22,600,000

2556

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
43,306
6,060
10,152
6,840
6,656
12
73,026
หน่วย : ชิ้น
2555

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

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

ชุดชั้นในสตรี		17,825,861
ชุดชั้นนอกสตรี		 82,338
ชุดเด็ก			 2,241,451
			
รวม		20,149,650

18,133,988
133,406
2,434,396
20,701,790

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

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต		 89.16%
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน		 97.33%

90.01%
87.37%

98.73%
97.16%

ปริมาณการผลิตจริง			
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤช ฟอลเล็ต
เป็นประธานกรรมการ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และนายมนัส องค์สรณะคม เป็นกรรมการ
ในรอบปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน
ได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และได้เรียนเชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมด้วยตามความเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้
1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี 2557
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมกับทุกฝ่ายงานในองค์กร เพื่อนำ�เสนอแผนการบริหารความเสี่ยง
		 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน
		 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
		 ด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม/ภัยธรรมชาติ
		 (Environmental Risk) ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และพิจารณาแผนการจัดการลดความเสีย่ งให้อยู่
		 ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
3. การติดตามกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผล
		 การบริหารจัดการ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ที่สำ�คัญเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 อย่างแท้จริง
โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน มีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำ�คัญขององค์กร มีการติดตามผลสำ�เร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และสอดรับกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(นายกฤช ฟอลเล็ต)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1.
		
2.
3.
		
4.

ให้บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการบริหาร
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน
มุง่ เน้นการบริหารความเสีย่ งในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็วโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งสม่�ำ เสมอ
ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญในการบริหาร
ความเสี่ยงพร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย และภารกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประเมินและวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก
และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่น้อยราย

ในประเทศ

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรี โดยมี บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย
ภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งผู้จัดจำ�หน่ายรายนี้สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความ
มั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจำ�หน่าย
อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้
บริษัทฯ มียอดจำ�หน่ายสินค้าลดลง โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายอื่นๆ เช่น ทาง E-Commerce, TV Shopping ซึ่งช่วย
สร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ต่างประเทศ

การจำ�หน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation ที่มีอยู่ในประเทศ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาของกลุ่มผู้จัดจำ�หน่ายดังกล่าว
แต่เนื่องจากกลุ่มผู้จัดจำ�หน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกันและมีเครือ
ข่ายช่องทางการจัดจำ�หน่ายไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ ฉะนัน้ การจัดจำ�หน่ายสินค้าผ่านกลุม่ Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ทางธุรกิจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย
ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต
บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลัก ถึงกว่าร้อยละ
80 ของยอดขายทั้งหมด หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว การมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ
มีผลการดำ�เนินงานที่ดี ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาดังกล่าวจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมคราวละ 5 ปี เป็น 10 ปี
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา รูปแบบ และการส่งเสริมการขาย เพื่อช่วงชิงและ
ขยายฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 ส่งผล
ให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถเข้ามาใน
ประเทศไทยได้อย่างเสรี ด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�กว่า ทำ�ให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มานาน และมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจ
ชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำ�ของโลก จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว อาทิเช่น
การคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดบิ และสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลกู ค้า การร่วมลงทุน
เพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร
รวมทั้งประโยชน์จากภาษีนำ�เข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต่ำ�ลง
ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ปัจจุบันผู้บริโภคลดความสำ�คัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความสำ�คัญกับ Product Value มากขึ้น บริษัทฯ ให้
ความสำ�คัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม่ำ�เสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีการนำ�เข้าวัตถุดบิ และส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง โดยจัดโครงสร้างการชำ�ระเงินให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ (Natural Hedge)
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพือ่ บริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรา และติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
บริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน้ำ�ท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้านอัคคีภัยมีแผนการฝึกอบรม
และรณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์
ป้องกันให้อยู่ในสภาพใช้งาน รวมทั้งจัดทำ�แผนการโยกย้ายพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการทำ�ประกันวินาศภัยทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เพื่อลดและกระจายความเสี่ยง สำ�หรับด้านอุทกภัยมีการแต่งตั้งคณะทำ�งานดำ�เนินมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไข
สถานการณ์น้ำ�ท่วม จัดทำ�แผนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ การติดตามข่าวสารของทางราชการ การปฏิรูปพื้นฟู
สถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำ�เนินไปได้โดยเร็ว
ความเสี่ยงด้านอื่น
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้ต้องมี
การเตรียมพร้อมในการกำ�หนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษัทฯ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไป
			 บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) (WACOAL)

		
		
		
		
		
		
		

ประเภทธุรกิจ		
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ที่ตั้ง			
:
		
โทรศัพท์ 		
:
โทรสาร 		
:
เว็บไซต์ 		
:

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
0107537001455
120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0-2289-3100-9
0-2291-1788
www.wacoal.co.th

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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หน่วยงาน		
เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้าสัมพันธ์		
ธุรกิจชุดชั้นในสตรี
ธุรกิจชุดเด็ก
ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี
Wacoal Body Clinic (บริการสั่งตัดพิเศษ)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์		
0-2689-8324		
0-2289-3100-9 ต่อ 331		
0-2689-8515-6		
0-2689-8705		
0-2291-8373		
0-2289-3100-9 ต่อ 399		
0-2689-8484		
0-2289-3100-9 ต่อ 201, 202, 223
0-2289-3100-9 ต่อ 207, 422

รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

E-mail Address
secretariat@wacoal.co.th
invest@wacoal.co.th
service@wacoal.co.th
sompong@wacoal.co.th
pojadech@wacoal.co.th
susana.mar@wacoal.co.th
bodyclinic@wacoal.co.th
personnel@wacoal.co.th
audit@wacoal.co.th

1.2 การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

ประเภท จำ�นวนหุ้น การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ของหุ้น ที่ออกจำ�หน่าย จำ�นวนหุน้
%

บริษัทย่อยทางตรง					
1. บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
		 99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง
		 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน
		 โทร. 0-5353-7652-3 โทรสาร 0-5358-4082

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ 500,000

499,993

99.99

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

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ 500,000

499,993

99.99

3. บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
จัดหาและจัดจำ�หน่าย หุ้นสามัญ 100,000
		 930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
		 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8705 โทรสาร 0-2689-8706 		

99,970

99.97

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

199,870

99.94

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ 200,000

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย 4.= 99.99%)					
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
		 123-123/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
		 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5051-3 โทรสาร 0-3720-5051-3

บริษัทร่วม

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

ผลิตและจำ�หน่าย
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ 200,000

หุ้นสามัญ

8,000

บริษัทอื่นๆ					
1. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
		 111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
		 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โทร. 0-3720-5038 โทรสาร 0-3720-5308

ธุรกิจฟอกย้อม

หุ้นสามัญ 32,400,000

199,860

99.93

1,600

20.00

6,065,570

18.72
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			
2. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและ
		 704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
จำ�หน่ายสิ่งทอ
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-2386
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) จำ�กัด
ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารโฮปซีอินดัสเตรียล
เลขที่ 26 ถ.ลามฮิง เกาลูนเบย์ เกาลูน ฮ่องกง
โทร. 001 852 2756 5622
โทรสาร 001 852 2753 8631

ประเภท จำ�นวนหุ้น การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ของหุ้น ที่ออกจำ�หน่าย จำ�นวนหุน้
%
หุ้นสามัญ 108,000,000 19,598,850 18.15

ผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภค

หุ้นสามัญ

20,000

3,600

18.00

4. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ธุรกิจขายตรง
4236/218-222 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8520 โทรสาร 0-2689-8836		

หุ้นสามัญ

300,000

53,700

17.90

หุ้นสามัญ 1,432,200

245,000

17.11

หุ้นสามัญ

200,000

32,910

16.46

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

ผลิตถุงเท้า

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

ทอและพิมพ์
แถบตราสิ่งทอ

7. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
		 49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
		 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
		 โทร. 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916

ปั่นด้าย ทอผ้า และ
และผลิตชิ้นส่วน
ที่เป็นส่วนประกอบ
ของเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ 6,214,634

1,008,703

16.23

8. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
		 611/28 ตรอกวัดจันทร์ใน บางโคล่
		 บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2291-2390-8 โทรสาร 0-2291-2378

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ 3,000,000

440,000

14.67

9. บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำ�กัด
		 930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
		 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8541 โทรสาร 0-2291-1788

วิจัยธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

3,250

13.00
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หุ้นสามัญ

25,000

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			
10. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิตเครื่องหนัง
เลทเธอร์แฟชั่น จำ�กัด
		 129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2295-0911 โทรสาร 0-2294-5101
11. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว
		 (ประเทศไทย) จำ�กัด
		 129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2295-1730 โทรสาร 0-2295-1757

ประเภท จำ�นวนหุ้น การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
ของหุ้น ที่ออกจำ�หน่าย จำ�นวนหุน้
%
หุ้นสามัญ 500,000
60,000 12.00

ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า หุ้นสามัญ
และเครื่องแต่งกาย

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

ผลิตและ
จำ�หน่ายผ้ายืดและ
ทอแถบยางยืด

13. บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด
		 58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
		 บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8240 โทรสาร 0-2291-2537

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

400,000

48,000

12.00

หุ้นสามัญ 1,600,000

172,000

10.75

หุ้นสามัญ

40,000

10.00

400,000

1.3 บุคคลอ้างอิง

			 นายทะเบียนหลักทรัพย์
		 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		 โทรศัพท์ : 0-2229-2800		 Call Center : 0-2229-2888
		 โทรสาร : 0-2359-1259
			 ผู้สอบบัญชี
		 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
		 อาคารรัจนาการ ชั้น 25 - 26, 28
		 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
		 โทรศัพท์ : 0-2676-5700
		 โทรสาร : 0-2676-5757
โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
			 นายนิติ		 จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
			 นายมนูญ มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

3356 และ/หรือ
3809 และ/หรือ
4292

2. ข้อมูลสำ�คัญอื่น
		 - ไม่มี -
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำ�หรับ
การซื้อขาย คือ “WACOAL” โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้น
สามัญ

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wacoal Corporation
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำ�กัด
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
บริษัท สรีราภรณ์ จำ�กัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน)
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด  

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
40,331,250
25,512,500
9,084,750
5,913,020
4,679,400
4,492,000
3,907,800
2,170,820
1,708,000
1,670,200
               99,469,740
120,000,000

%
33.61
21.26
7.57
4.93
3.90
3.74
3.26
1.81
1.42
1.39
      82.89
     100.00

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ :
		
โครงสร้างการถือหุ้น) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 6.12 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
ไว้ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกำ�หนดไว้ว่าบริษัทฯ ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวม
กันมากกว่าร้อยละ 5
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การกระจายการถือหุ้นจำ�แนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ประเภทผู้ถือหุ้น
จำ�นวนราย
นิติบุคคล			
		 สัญชาติไทย		
37
		 สัญชาติต่างด้าว		
5
			
รวมนิติบุคคล
42
บุคคลธรรมดา			
		 สัญชาติไทย		
1,011
		 สัญชาติต่างด้าว		
2
			
รวมบุคคลธรรมดา
1,013
			
รวมทั้งสิ้น
1,055

จำ�นวนหุ้น

%

60,838,680
40,516,450
101,355,130

50.70
33.76
84.46

18,608,350
36,520
18,644,870
120,000,000

15.51
0.03
15.54
100.00

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือสหพัฒน์ กับ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น
โดยผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สองฝ่ายได้มขี อ้ ตกลงในการจัดสรรสัดส่วนกรรมการของบริษทั ฯ จำ�นวน 15 คน โดยแบ่งเป็นฝ่ายไทย 5 คน ฝ่ายญีป่ นุ่
5 คน และกรรมการอิสระจากภายนอกจำ�นวน 5 คน

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำ�เสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสม ตามสัดส่วนของกำ�ไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
		

บมจ. ไทยวาโก้
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
(งบการเงินรวม)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

2557*
2.40
104.09

2556
2.25
106.16

2555
2.40
69.01

2554
2.10
63.97

2553
2.00
67.33

97.41

99.88

67.26

60.59

59.86

หมายเหตุ : *		ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 2.40 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
			 ครั้งที่ 46 ซึ่งกำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558
บริษทั ย่อย บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนทีเ่ กินความจำ�เป็นในการดำ�เนินงานตามปกติ หรือ
ส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการสรรหา

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายอำ�นวย บำ�รุงวงศ์ทอง

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำ�แหน่งที่ว่างลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ�
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำ�งานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฎว่าในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหา
ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลที่ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีค่ รบกำ�หนด
ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 รวม 5 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายบุญดี อำ�นวยสกุล นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง นายอิคูโอะ โอตานิ และนายกฤช ฟอลเล็ต กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตลอดจนพิจารณาสรรหาและ
เสนอชื่อ นายมาซายะ วากาบายาชิ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอิคูโอะ โอตานิ กรรมการบริษัทที่ลาออก รวมทั้งได้
มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายบุณยสิทธิ์
2. นายมนู
3. นางสาวศิริกุล

โชควัฒนา
ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่กำ�หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และผลการปฎิบตั งิ าน รวมถึงการเติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัย
ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดำ�เนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมเพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ รวมทัง้
ได้มกี ารพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำ�ทุกปี และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร ไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

(นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
		 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำ�นวน 15 คน ประกอบด้วย
			 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
			 • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
5 คน
		

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
		
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหา
พิจารณา
บริหาร กำ�กับดูแล บริหาร
					
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง กิจการ
1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการ
				
ที่ปรึกษา
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
ประธาน
ประธาน กรรมการ
ประธาน
3. นายยูโซะ อิเดะ
รองประธาน
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ
รองประธาน
5. นายบุญดี อำ�นวยสกุล
กรรมการ
กรรมการ
										
ผู้จัดการ
6. นายอะสึชิ ทะบะตะ
กรรมการ
กรรมการ
										 รองผู้จัดการ
7. นายอำ�นวย บำ�รุงวงศ์ทอง กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการ
9. นายมาซายะ วากาบายาชิ กรรมการ
10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา
กรรมการ
11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ ประธาน
ประธาน
12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการ
13. นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการอิสระ กรรมการ
กรรมการ
14. นายกฤช
ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ ประธาน
15. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ กรรมการ
-

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
		

กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำ�คัญของบริษัทฯ ได้แก่
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
4. นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง
5. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
6. นายอะสึชิ
ทะบะตะ
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1.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ
		 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
1.3 จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
		 ในปี 2557 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
ดังนี้		
                                                         หน่วย : ครั้ง
					 การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
		
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
					
		
รวม 7 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
พิจารณา
บริหาร
กำ�กับ
บริหาร ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง ดูแลกิจการ
รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 3 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

1. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
2/2
2. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต*
0/7
3. นายมนู
ลีลานุวัฒน์**
7/7
2/2
2/2
11/12
4. นายยูโซะ
อิเดะ*
2/7
5. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์**
7/7
2/2
2/2
11/12
6. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
7/7
12/12
7. นายอะสึชิ
ทะบะตะ
7/7
12/12
8. นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง
7/7
2/2
12/12
9. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
7/7
10. นายอิคูโอะ
โอตานิ*
1/4
				
(ม.ค.- ส.ค.)
11. นายมาซายะ
วากาบายาชิ*
0/2
				
(ตั้งแต่ ก.ย.)
12. นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา*
1/7
13. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม**
5/7
12/12
3/3
14. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต**
6/7
12/12
15. นางศรัณยา
จินดาวณิค
7/7
12/12
3/3
16. นายกฤช
ฟอลเล็ต
7/7
12/12
17. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
7/7		
12/12
18. นายมนัส
องค์สรณะคม
12/12
12/12
19. นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
12/12
20. นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก**
11/12
21. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา**
11/12
22. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์**
11/12
23. นางสาวการุณี
สุหร่าย
12/12
24. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
3/3
12/12
25. นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
7/7
										 (ตั้งแต่ พ.ค.)
26. นายวรเทพ
อัศวเกษม
7/7
										 (ตั้งแต่ พ.ค.)

1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

		 หมายเหตุ : * ลาประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

				 ** ลากิจ
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		 นอกจากนี้ ในปี 2557 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 1 ครั้ง
ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
1.4 ผู้มีอำ�นาจควบคุม
		 บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำ�นาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการ หรือดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ

2. ผู้บริหาร
2.1 ผู้บริหาร (The Management)
		 ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีจำ�นวน 9 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่ให้ดำ�เนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้
		

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายสมพงษ์

ตำ�แหน่ง
อำ�นวยสกุล
ทะบะตะ
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการ Human Science Research Center
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร
		 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ ”ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล
และธุรการ

ฝ่าย
คลังสินค้า

ฝ่าย
วิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

Human
Science
Research
Center

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน 1

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน 2

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Panty

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
B’me

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Wienna

ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์
Children
Wear

ฝ่าย
Fashion
Apparel

ฝ่าย
ผลิต 1

ฝ่าย
ผลิต 2

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การผลิต

ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายนโยบาย
และ
แผนกลยุทธ์
องค์กร

สำ�นัก
กรรมการ
ผู้จัดการ
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3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางอรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์ กรรมการบริหารและผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึง่ เป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 (รายละเอียดประวัติการ
ศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานของเลขานุการบริษัทอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) โดยให้มี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มี
		 การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำ�เสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
		 ต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
		 คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
		 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
		 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
		 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด

4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.1 หลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณากำ�หนดวงเงินและหลัก
เกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโต
และผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยกำ�หนดค่าตอบแทนเป็น
เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ�ปี แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
สำ�หรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ
4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

		 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึง่ การพิจารณาหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 1. ค่าตอบแทนประจำ�ปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นำ�ไปพิจารณาจัดสรร
		 2. ค่าเบี้ยประชุม
: จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

		

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

		

ปี 2557

ปี 2556

1. ค่าเบี้ยประชุม

		 1.1 คณะกรรมการบริษัท		
				 - ประธาน
12,000 บาท/ ครั้ง
12,000 บาท/ ครั้ง
				 - กรรมการ
10,000 บาท/ ครั้ง
10,000 บาท/ ครั้ง
		 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
			 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
			 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ			
				 - ประธาน
10,000 บาท/ ครั้ง
10,000 บาท/ ครั้ง
				 - กรรมการ
8,000 บาท/ ครั้ง
8,000 บาท/ ครั้ง

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

		 (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
				 - ประธาน
				 - กรรมการ

		
60,000 บาท/ ครั้ง
30,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง
30,000 บาท/ ครั้ง

		 ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,836,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ�ปี 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น
11,836,000 บาท
		

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียด
		
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ*
		
รวม

ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
794,000
10,000,000
688,000
52,000
32,000
216,000
54,000
1,836,000
10,000,000

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ : * คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯจึงไม่มีจ่ายค่าเบี้ยประชุม และ
		
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำ�นวน 5 คน และผู้บริหารตาม

คำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำ�นวน 9 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 14 คน โดยได้รับค่า
ตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
ปี 2557
ปี 2556
		
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท) จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง
14
46,034,896
12
46,099,978
ค่าเบี้ยประชุม		
14
1,023,000
12
913,000
		
รวม		
47,057,896		
47,012,978
4.3 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

		

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

		

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น
ปี 2557
ปี 2556
		
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท) จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
14
96,466
12
124,131
		
รวม		
96,466		
124,131

5. บุคลากร
5.1 จำ�นวนพนักงานทั้งหมด จำ�แนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

		
ข้อมูล		
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. (คน)		
- ฝ่ายผลิต (คน)			
- ฝ่ายสำ�นักงานและสนับสนุนการผลิต (คน)		
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ล้านบาท)		
ข้อพิพาทแรงงานที่สำ�คัญ		

2557
4,665
3,279
1,386
1,288
- ไม่มี -

2556
4,736
2,643
2,093
1,274
- ไม่มี -

2555
5,258
3,141
2,117
1,388
- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ
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5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจระยะยาว โดย
พนักงานทุกคนจะได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติตอ่ งาน
และการดำ�เนินชีวิตอย่างเหมาะสม เพียงพอ ภายใต้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย
และบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการยกระดับความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยเฉพาะความรู้ด้านสิ่งทอ ความ
รู้เกี่ยวกับสรีระ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจมาเป็นวิทยากรอบรม มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร จัดให้
มีการทัศนศึกษา ดูงาน ตลอดจนพัฒนาวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน นอกจากนีย้ งั
ได้เพิม่ เติมมุมมองด้านการตลาด การทำ�ธุรกิจค้าขาย เพือ่ เตรียมความพร้อมบุคลากร
สู่การค้าเสรีในตลาดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตลาดโลก
		

การฝึกอบรม
เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรม ไว้ดังนี้

ระดับบริหาร
มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ระดับจัดการ
เพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหาร
งานและทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับนโยบายองค์กร รวมทั้ง
เสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งาน
เป็นทีมที่ดี

ระดับปฏิบัติการ
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยเน้ น การฝึ ก
อบรมภายในและ On the Job Training
ตามตำ�แหน่งงาน

โดยแผนการฝึกอบรมภายในประจำ�ปี ประกอบด้วยหลักสูตร 7 ด้าน คือ
1. หลักสูตรที่ตอบสนองเป้าหมายธุรกิจ เช่น หลักสูตร “ทิศทางธุรกิจ 2014” หลักสูตร “Marketing Trend and Customer
		 Insight 2014”
2. หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร เช่น หลักสูตร “Management Development Program” หลักสูตร “แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
		 ธุรกิจ”
3. หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ เช่น หลักสูตร “Fashion Outlook & Update : Retail, Merchandising and Trend” หลักสูตร
		 “Color Science Theory”
4. หลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต เช่น หลักสูตร “บริหารเงิน บริหารชีวิต พิชิตหนี้” หลักสูตร “ออมเพื่ออนาคต” หลักสูตร
		 “ทำ�งานด้วยความสดใส..เพราะไฟยังแรง”
5. หลักสูตรเพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร เช่น หลักสูตร “Wacoal Spirit” หลักสูตร “Smart@Work”
		 หลักสูตร “วัฒนธรรมการทำ�งานแบบญี่ปุ่น ”
6. หลักสูตรเสริมศักยภาพการแข่งขันในอนาคต เช่น หลักสูตร “Business English Program”
7. หลักสูตรสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำ�หนด สังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น หลักสูตร “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำ�งาน
		 ระดับหัวหน้างาน” หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน”
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ปี 2557 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำ�นวน 1,529 คน (คิดเป็น 59.73% ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด) มีจำ�นวนชั่วโมง
ฝึกอบรมทั้งสิ้น 22,236 ชั่วโมง โดยมีจำ�นวนชั่วโมงที่ได้รับการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปีในแต่ละระดับ ดังนี้
จำ�นวนชั่วโมงที่ได้รับการฝึกอบรมในแต่ละระดับ
ชั่วโมง
30

27

27

25
20
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17
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5

4

0
บริหาร

จัดการ

ปฏิบัติการ
(รายเดือน)

ปฏิบัติการ
(รายวัน)

จำ�นวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในแต่ละวิชาชีพ
เปอร์เซ็นต์ %
100 94.74

96.53
82.05 81.67

80
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60
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54.33

55.88
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ระดับบริหาร

แพทเทิร์น ดีไซน์เนอร์ แพทเทิร์น
เนอร์
เนอร์

ธุรกิจ
จัดซื้อ

บัญชีและ
การเงิน
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IT

คลังสินค้า บุคคล/
ธุรการ

R&D

ผลิต
ผลิต
(รายเดือน) (รายวัน)

โครงการ School of Deep Textile
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� ปลายน้ำ� การ
บริหารธุรกิจสิง่ ทอ เครือ่ งนุง่ ห่ม และการพัฒนาวัตถุดบิ และสิง่ ทอ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ปัจจุบนั
มีพนักงานที่ผ่านการอบรมแล้ว จำ�นวน 3 รุ่น รวม 66 คน โดย
พนักงานจะได้รับมอบหมายหน้าที่งานใหม่ตามทักษะ ความ
ถนัด ตลอดจนได้รบั การดูแลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
ทุนการศึกษาพนักงาน
เพือ่ สนับสนุนการสร้างบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต ปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
พนักงานในสาขา Fashion Creation and Fashion Professional
สถาบันบุนกะแฟชั่น รวม 3 ทุน
การศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมุมมองที่ทันสมัย เข้าใจแนว
โน้มแฟชั่น สถานการณ์ด้านการตลาดการขายที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ เปิด
โอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างสม่�ำ เสมอ เช่น
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี
ไต้หวัน
การส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมความคิด
สร้างสรรค์
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen & Suggestion
เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร โดย
ปี 2557 มีผลงาน Kaizen & Suggestion ที่สามารถนำ�ไปพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งาน จำ�นวน 140 ผลงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างพนักงาน และได้เข้าร่วมประกวด Saha Group Innovation Award อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
โดยในปี 2557 มีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ผลงาน “EIA Approval”
		 ดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment
2. ผลงาน “Wacoal Sport Eco”
		 ดีเด่นอันดับ 3 ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment
3. ผลงาน “ฝ่าวิกฤต พิชิตมุมเข่า”
		 ดีเด่นอันดับ 2 ประเภท Product
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ “ One Team One Project
(OTOP)” เพือ่ ส่งเสริมให้แต่ละแผนกในสายงานผลิต และสายงาน
สนับสนุน จัดทำ�โครงการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน โดย
มีวัตถุประสงค์ ลดขั้นตอน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถสนับสนุนและตอบสนองงาน
ของสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยในปี 2557 มีผลการดำ�เนินงานดังนี้

สายงาน
จำ�นวนโครงการ
ลดขั้นตอน
				
ผลิต					
24
55
สนับสนุน			
29
57
RD&I					
5
4
รวม					
58
116
การสร้างวัฒนธรรมการทำ�งาน
จากนโยบาย “Good People Good Product Good
Society” คนดี สินค้าดี สังคมดี ที่คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานเครือสหพัฒน์ ได้ให้ไว้เป็นแนวทางในการทำ�งาน เพื่อ
สร้างคนดีมีคุณธรรมภายในองค์กร ซึ่งเชื่อว่าคนดีจะช่วยสร้าง
สินค้าที่ดี และสินค้าที่ดีมีคุณภาพจะส่งผลให้สังคมโดยรวม
ดีด้วยนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ พร้อมกับ
รณรงค์ค่านิยมองค์กรให้ผู้บังคับบัญชา พนักงานได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญ และนำ�แนวทางต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน และ
ปฏิบัติร่วมกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมการทำ�งาน
การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตชุดชั้นใน ถือเป็นทรัพย์สินที่
มีคุณค่าขององค์กร บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำ�คัญ และบริหาร
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งความรู้
การจัดเก็บความรูใ้ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดไปยังพนักงานผูป้ ฏิบตั ิ
งานเพื่อให้เกิดทักษะการทำ�งานที่สูงขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือการทำ�งาน และสร้าง Web
Page “Nokhook” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้จาก
ทุกหน่วยงาน รวมทั้งความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ นวัตกรรม
การตลาดการขายต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงาน
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ลดเวลา
(ชั่วโมง)
341.55
311.84
20.50
673.89

ลดค่าใช้จ่าย
(บาท)
783,066.60
959,285.12
9,559,000.00
11,301,351.72

รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
2. นางศรัณยา
จินดาวณิค
3. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมี
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในปี 2557 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการมีการประชุมเพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายรวมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้
1. จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
2.
		
		
		

ทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

3.
		
		
		

ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมิน
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2557
และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัท
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

4. กำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำ�งานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแล
		 กิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใส
		 ในการดำ�เนินธุรกิจ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ มีการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ นับสนุนการดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษทั ฯ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำ�นาจ
และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพือ่ ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
		 1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
			 และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
		 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
			 โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
		 3. ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
			 แต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
		 4. ดำ�เนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี
			 และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
		 5. ดำ�เนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบ
			 ต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
		 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		 7. ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
		 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ
			 ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
		 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่น
			 ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
		 10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ
			 เป็นที่ตั้ง
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุน
สัมพันธ์ : About Us (การกำ�กับดูแลกิจการ)”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจดำ�เนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำ�หน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำ�นวน 15 คน ประกอบด้วย
		 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
		 • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
5 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
		

ชื่อ - สกุล
นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายอำ�นวย
นายธรรมรัตน์
นายมาซายะ
นายคิโยทากะ
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางอรอนงค์

ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
อิเดะ
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล
ทะบะตะ
บำ�รุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
วากาบายาชิ
ฮิโรชิมา
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
แสงพุ่มพงษ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
		 1. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
			 ถ้าจำ�นวนกรรมการบริษทั ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
			 โดยทีก่ รรมการบริษทั ซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึง่ ปัจจุบนั มีกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 15 คน
			 ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งวาระคราวละ 3 ปี
		 2. นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษทั จะพ้นจากตำ�แหน่งเมือ่ ลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือ
			 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจาก
			 ตำ�แหน่ง หรือศาลมีคำ�สั่งให้ออก
		 3. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ
			 ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัท
			 แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งลง บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการบริษทั ดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ อง
			 กรรมการบริษัทที่ตนแทน
		 4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่
			 วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
		 5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการบริษทั คนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ดว้ ยคะแนนเสียง
			 ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
			 กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัท

		 1.
			
		 2.
			
		 3.
		 4.
		 5.
			
		 6.
			
		 7.
		 8.
			
		 9.
		 10.
		 11.
			
			
		 12.
			
			
		 13.
		 14.
			
		 15.
		 16.
			
		 17.
		 18.
			

แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำ�นาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
ผู้จัดการไปปฏิบัติ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมตั กิ ารเข้าค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการ
บริหาร
อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการจำ�หน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการปรับสภาพ การทำ�ลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำ�รุด
สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วน
ที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ
การดำ�เนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำ�หรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ
ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการเข้าทำ�ธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
มอบอำ�นาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำ�การแทนได้
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ และการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

		 1. กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
		 2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจำ�ปี รวมทัง้ กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
			 นโยบายและแผนงานที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 3. ส่งเสริมให้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
			 กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดำ�เนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
			 ตามอย่างจริงจัง
		 4. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการทำ�รายการต่างๆ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจ
			 มีการสอบทานและจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ
			 ไปใช้ในทางมิชอบ
		 5. การทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและ
			 เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติ
			 ตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
			 ผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

		 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผา่ นความเห็นชอบ
			 จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		 7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง
			 มีมาตรฐานและโปร่งใส
		 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
		 9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำ�หนดอัตรา
			 การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
			 บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้
			 ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำ�นักงานใหญ่และสำ�นักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียน
			 การโอนหุ้น หรือ กำ�หนดวันเพื่อกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 ไม่เกิน 2 เดือน และกำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำ�การถัดจากวันกำ�หนดรายชื่อ
			 ผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิ
			 ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
		 10. จัดทำ� “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
			 ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
		 11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการ
			 เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
		 12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
		 13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำ�นวน 7 ครั้ง โดยมีการกำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำ�หนด จำ�นวน 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม
2558 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ - สกุล
ตำ�แหน่ง
1. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
กรรมการตรวจสอบ		
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3. นางศรัณยา
จินดาวณิค
กรรมการตรวจสอบ		
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
		 นางนวลจันทร์
ตวงเจริญทิพย์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ (รายละเอียดประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

		 1.
			
		 2.
			
		 3.
			
		 4.
			

กำ�หนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
มีอ�ำ นาจในการตรวจสอบผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องภายในขอบเขตของอำ�นาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

		 1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีทส่ี �ำ คัญของบริษทั ฯ
			 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
			 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
		 3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน
			 แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
			 ตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
			 การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
		 4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
		 5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
			 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
			 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
			 ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
			 ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
		 9. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
			 ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
			 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
			 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
				 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
			 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
				 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้
			 ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
			 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
			 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
			 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ �ำ หนด กรรมการ
			 ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
			 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
		 12. ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม
			 หรือประเด็นอื่น โดยทำ�ให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการ
			 ในการติดตามที่เหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

		 13.
		 14.
		 15.
		 16.
			

ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอำ�นาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยได้กำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหา
ทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ - สกุล
1. นายมนู
2. นางสาวศิริกุล
3. นายอำ�นวย

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
บำ�รุงวงศ์ทอง

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการสรรหา

		 1.
			
		 2.
			

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดย
คำ�นึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำ�หนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดทำ�ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลา
การประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท จำ�นวน 2 คน ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2558

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ - สกุล
1. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

		 1.
			
		 2.
			

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

พิจารณากำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และสามารถ
ทำ�ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ได้ เพือ่ ให้การจัดสรรค่าตอบแทน
มีความเหมาะสม
พิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การเติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจำ�นวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติ
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (ทีม่ ไิ ด้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ) โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง จำ�นวน 3 คน ซึง่ มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและกรรมการบริหารความเสีย่ ง และมีตวั แทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ - สกุล
1. นายกฤช
2. รศ.นเรศร์
3. นายมนัส
นางนวลจันทร์

ฟอลเล็ต
เกษะประกร
องค์สรณะคม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตวงเจริญทิพย์

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

		 1.
			
		 2.
			
			
		 3.

ในกรณีจำ�เป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำ�นาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำ�นาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนือ่ ง
เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำ�คัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารกำ�หนดไว้เป็นทางการ
ล่วงหน้าตลอดปี

6. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ จำ�นวน 3 คน ซึง่ มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการและกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และมีตวั แทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558

รายชื่อของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ชื่อ - สกุล
1. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
2. นางศรัณยา
จินดาวณิค
3. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
		 นางสาวชมา

สังข์รังสรรค์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เลขานุการคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

		 1.
			
		 2.
			

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จำ�เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

		 1.
			
		 2.
			
		 3.
		 4.
		 5.

กำ�หนดกรอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เสนอแนะข้อกำ�หนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำ�นวน 3 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการได้มีการกำ�หนดไว้ล่วงหน้า

7. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำ�นวน 14 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2558
ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง โดยได้กำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายมนู
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายอำ�นวย
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายสมพงษ์
นายวรเทพ

		 นางอรอนงค์
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ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล
ทะบะตะ
บำ�รุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

แสงพุ่มพงษ์

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหาร

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

แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ระดับต่างๆ
แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำ�งานอื่นใดเพื่อดำ�เนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 200 ล้านบาท
อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารเข้าค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน
30 ล้านบาท
อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
อนุมัติการจำ�หน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 30 ล้านบาท
อนุมัติการปรับสภาพ การทำ�ลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำ�รุด
สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกิน
ครั้งละ 5 ล้านบาท
อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำ�ลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำ�ให้
มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ
การดำ�เนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำ�หรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์
ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจำ�นวน 5 ล้านบาท และ/หรือทีเ่ ป็นปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที นุ ทรัพย์ในวงเงินแต่ละครัง้
ไม่เกินจำ�นวน 20 ล้านบาท
อนุมัติการเข้าทำ�ธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 20 ล้านบาท
มอบอำ�นาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดกระทำ�การแทนได้
มีอำ�นาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ และการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริษัท
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
รับผิดชอบในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
รับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ดูแลให้มีการจัดทำ�รายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำ�การตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ
พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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8. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การไว้ชดั เจน
เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

		 1.
			
		 2.
			
		 3.
		 4.
			
			
		 5.

รับผิดชอบในฐานะผูน้ �ำ ของคณะกรรมการบริษทั ในการกำ�กับ ติดตาม ดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำ�เนินการแทน
เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
ดำ�เนินการประชุมให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลำ�ดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
สั่งการหรือดำ�เนินการใดๆ ที่จำ�เป็นและสมควร เพื่อให้การดำ�เนินการตามข้อ 1. สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
หากเป็นเรื่องสำ�คัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย
ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำ�เนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำ�นาจ
ของคณะกรรมการบริหาร
ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด
คำ�สั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มอบอำ�นาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรม
อันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การใช้อ�ำ นาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถกระทำ�ได้ หากกรรมการผูจ้ ดั การมีสว่ นได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
ในการใช้อำ�นาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำ�นาจหน้าที่ตามกำ�หนดนี้ ให้เสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดย
นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก่อนเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีเลือกตัง้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีทม่ี ิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
ไม่ต่ำ�กว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
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ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้องการสรรหาให้มคี วามหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของตำ�แหน่งที่ว่างลงได้ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ�
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำ�งานที่โปร่งใส และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการ
สรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพในทำ�เนียบสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สำ�หรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐาน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้ก�ำ หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ดังนี้
		 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
			 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
			 รายนั้นๆ ด้วย
		 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�  หรือ
			 ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
			 ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
			 ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
		 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
			 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคล
			 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
			 ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
			 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
			 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
			 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
			 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
			 ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
			 ทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
			 สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้การคำ�นวณ
			 ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
			 ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
			 ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
		 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
			 ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
			 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
			 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
		 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
			 ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
			 รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
			 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
			 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
		 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
			 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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		 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
			 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
			 ทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
			 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
		ทัง้ นีห้ ากคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ได้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่

2. จำ�นวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
		ฝ่ายไทย		
5 คน
		ฝ่ายญี่ปุ่น				 5 คน
		กรรมการอิสระ 		 5 คน

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษทั ฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
		 แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่ประชุม
		 ผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่
		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ท่มี ีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามา
ร่วมงาน และได้พฒั นาสร้างความพร้อมให้ทกุ คนมีโอกาสทีจ่ ะก้าวขึน้ มาเป็นผูบ้ ริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน ซึง่ พนักงานที่ได้รบั การประเมินว่ามีศกั ยภาพในการทำ�งานดี จะได้รบั มอบหมายงานทีท่ า้ ทายและมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำ�แหน่งงานว่างลง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

		สำ�หรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร
ปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหาร
งานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดไว้ ตลอดจนไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการบริษทั ที่ได้รบั มอบหมายจะประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ เสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ซึง่ จำ�นวนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ เป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้
ของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ุด
ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมทีต่ นไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบายสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ
กำ�หนดให้บคุ คลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารก่อนทีจ่ ะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยมีส�ำ นักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เป็นผูต้ ดิ ตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวของบริษทั ย่อยเป็นประจำ�ทุกปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่
สำ�คัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำ�รายการสำ�คัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำ�กับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัท
ย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำ�งบการเงินรวมได้ทันกำ�หนด
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มี
ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำ�หนดไว้ในจริยธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำ�การเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็น
ความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำ�งานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ
ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำ�การซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ โดย
ในปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำ�ผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำ�การนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งให้มีการรายงานการถือ
หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
		ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
กำ�หนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล
ในการเข้าสู่ระบบได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		
2557
2556
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)		
1,775,000
1,735,000
บริษัทย่อย 5 บริษัท			
2,615,000
2,495,000
		 รวม			
4,390,000
4,230,000

2. ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและจัดทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์ : About Us (การกำ�กับดูแลกิจการ)”

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

		คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ จึงกำ�หนดนโยบายในการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

		 ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกำ�ไรในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนจำ�นวนหุน้ สิทธิ
ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการทีเ่ พียงพอ ทันเวลา และสม่�ำ เสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญ

		 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ
ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำ�นาจ
ควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

		 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
และในกรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

		 • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

			 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมแต่อย่างใด
			 (2) แจ้งมติกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 48 วัน คือ ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
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			 (3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 31 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
			 (4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนดไว้
			 (5) ประกาศคำ�บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลาก่อนวันประชุม 13 วัน
คือ ในวันที่ 8 - 10 เมษายน 2557
			 (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 - วันที่ 10 เมษายน 2557 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำ�ส่งขั้นตอน
การดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 (7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม
ที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำ�ปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำ�มาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการส่งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

		 • วันประชุมผู้ถือหุ้น

			 (1) กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์
		
(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำ�หรับการ
ลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน
อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
			 (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
หากไม่ติดภารกิจสำ�คัญหรือเจ็บป่วย
				 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการ
บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี
Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
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			 (4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด
เข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการ
พิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
			 (5) ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำ�เนินการประชุมเรียงตามลำ�ดับวาระที่กำ�หนดในหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
				 สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม จำ�นวน 3 ราย
โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
			 (6) นำ�ระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทัง้ แสดงผลการลงมติดงั กล่าว
บนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

		 • หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

			 (1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำ�การถัดไป
			 (2) จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำ�คัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำ�คัญและคำ�ชี้แจงไว้โดยสรุป และ
ได้นำ�ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับ
จากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำ�เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
			 (3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
			 จากการให้ความสำ�คัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

		 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
		 (2) การกำ�หนดสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุม เป็นไปตามจำ�นวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง
และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		 (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ�ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับ
ฉบับภาษาไทย
		 (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ
บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลง
คะแนนในแต่ละเรื่องได้
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจำ�นวน 184,000 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำ�นาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
		 (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำ�โดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ
และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและ
แสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

		 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและกำ�หนดไว้ใน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำ�ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ
รวมถึงไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำ�เนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำ�งาน
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
		 นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานของบริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำ�หนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2.3 การกำ�หนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

		 บริษัทฯ มีการกำ�หนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ห้ามมิ ให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำ�การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส
พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าว
		 ในปี 2557 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์
ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย
		 โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสเป็นวาระประจำ�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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2.4 การดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		 บริษัทฯ ดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำ�หนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และใน
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการกำ�กับตลาดทุน ในการทำ�รายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำ�หนดราคา มูลค่า
ของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการ
ทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำ�ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และให้สรุปรายการดังกล่าวเพือ่ รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

		 บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำ�รายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ใน
คู่มือจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำ�หนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจริยธรรมของบริษัทฯ
อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำ�ให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำ�รายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกัน
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมุง่ สร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยกำ�หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำ�เสมอ
		 ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผลร้อยละ 99.88 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 41
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระสำ�คัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารใน
หลายรูปแบบ เช่น หนังสือ เอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส และ
เปิดเผยการทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำ�กับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ และเป็นหัวใจทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะนำ�พาองค์กร
มุ่งไปสู่ความสำ�เร็จ จึงกำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและพัฒนา ควบคูไ่ ปกับการกำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องบุคลากร)
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

		 บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำ�ปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบ
พนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา
ประจำ�ปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่อง
ต่างๆ ในการทำ�งานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ
		 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำ�หนดเป็น
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยในการทำ�งานขึน้ เพือ่ ดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทัง้ ติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร
“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น” หลักสูตร
“การทำ�งานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำ�ทุกเดือน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เตรียม
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มกี ารตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานประจำ�ปี เพือ่ ให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ที่ปลอดภัย และจัดทำ�โครงการ “สุ่มตรวจสารเสพติดในโรงงาน (โรงงานสีขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้
มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต และเสียง
ตามสายของบริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก และ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
		 โดยในปี 2557 มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานโดยหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป 2 คน คิดเป็นอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานร้อยละ 0.08 จากจำ�นวนพนักงานทั้งหมด และบริษัทฯ มีชั่วโมงการทำ�งานกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การทำ�งานให้เป็นศูนย์ คิดเป็น 7,175,944 ชั่วโมง
		 จากการทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงานส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับจังหวัด ประจำ�ปี 2557 และได้
รับโล่ประกาศเกียรติคุณตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ประจำ�ปี 2557

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดย
ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยคำ�ร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับ
การเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบาย
คุณภาพที่ว่า “สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือ
จากสิ่งที่กฎหมายกำ�หนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้จัดให้
มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือทางอีเมล์ : service@wacoal.co.th หรือส่งผ่านจุดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้า
ทั่วประเทศ
		 สำ�หรับปี 2557 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำ�คัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำ�มาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อดำ�เนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
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3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึง
ได้กำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน โดยปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ โดยบริษทั ฯ มีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมาย
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำ�ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเป็นคู่มือให้การดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา และ
หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อ
เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
		 สำ�หรับเจ้าหนีก้ ารค้า บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนทีจ่ ะจ่าย และจ่ายเช็คทุก
วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำ�ระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการ
ผิดนัดชำ�ระแต่อย่างใด

3.7 ชุมชนและสังคม

		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำ�หนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำ�นึก
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำ�หรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการดำ�เนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
		 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล SET Awards 2014 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับรางวัล
บริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุม่ บริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000
ล้านบาท จำ�นวน 3 รางวัล ดังนี้
		 1. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม (Best Corporate Social Responsibility Awards)
		 2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility
				 Awards)
		 3. รางวัล CSR Recognition สำ�หรับบริษทั จดทะเบียนทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานการประกวดรางวัล SET Awards 2014
		 ทั้งนี้รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้
กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
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3.8 สิ่งแวดล้อม

		 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยกำ�หนดให้เป็นนโยบายหนึง่ ในพันธกิจของบริษทั ฯ
และได้ก�ำ หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ให้บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความใส่ใจตัง้ แต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ดังเห็น
ได้จากบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีในเรือ่ งปลอดภัยจากสีและสารเคมีอนั ตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การได้รบั รองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้าน
ความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย
จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย (สสท.) การได้รบั รอง
ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าลดโลกร้อน “CoolMode” ในผลิตภัณฑ์ชดุ นอน (Cool Night) ชุดชัน้ ในสตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับ
สัดส่วน (Cool Shape) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และการ
ได้รบั รองผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรี 4 รุน่ ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าเด็ก 1 รุน่ ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของ
โลกด้วยฉลากสิง่ แวดล้อม CARBON FOOTPRINT ทีแ่ สดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก บริษัท
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด รวมถึงการได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบ
สีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		 ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้ผ่าน
การรับรองการดูดกลับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutral Certificate) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่
มีต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ถึง
14.7 ton Co2eq. เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกลุ่มทั่วไป (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่
ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ จึงกำ�หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ต่ำ�กว่า 3% ต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รณรงค์การสร้างจิตสำ�นึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่า
สูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ� กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ
		 ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานเพิม่ ขึน้ ในหลายด้าน ทัง้ มาตรการซึง่ ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้เงินลงทุน
และมาตรการซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 350,001
kWh./ปี
		 นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จาก บริษัท
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลทำ�ให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

		 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงาน
เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
		 ในปี 2557 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำ�คัญ เช่น หลักสูตร “การจัดการขยะ”
หลักสูตร “ISO 50001 (Energy Management System) เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยพลังงานที่คุ้มค่าเพื่ออุตสาหกรรม”
หลักสูตร “การจัดทำ�แผนป้องกันเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีและการระงับเหตุฉุกเฉิน” หลักสูตร “Go Green and Efficiency with
MFCA” เป็นต้น
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3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง

สม่ำ�เสมอ
		 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการ “วาโก้
เสริมรายได้ เพิม่ ทักษะ พัฒนาชุมชน” กับชุมชนวัดบางโคล่นอก รวมทัง้ ได้สง่ เสริมการดูแลสุขภาพของสตรีในชุมชนให้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม โดยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสำ�นักงานเขตบางคอแหลม
จัดโครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” ในเขตบางคอแหลม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมการ
ศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนเป็นประจำ�ทุกปี อาทิเช่น กิจกรรม “Wacoal
Spirit” เพื่อปลูกฝังให้พนักงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนโดยรอบบริษัทฯ กิจกรรม “วาโก้ สอนน้อง รัก
การอ่าน รักการเรียนรู้” กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” “โครงการการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดเรืองยศสุทธารามและ
วัดบางโคล่นอก” เป็นต้น

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

		 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะไม่ดำ�เนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับ
บุคคลอายุต่ำ�กว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด
หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้
นำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ
หรือนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่
อย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ บริษทั ฯ สามารถนำ�ไปจดสิทธิบตั รเพือ่ เป็นการคุม้ ครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของ บริษทั ฯ
และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ
เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจำ�ทุกปี และได้นำ�ส่งผลงานนวัตกรรม
ดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจำ�ทุกปี
ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจยังได้กำ�หนดไม่ให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอก
อันเกี่ยวเนื่องกับการทำ�งานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำ�หรือ
ละเว้นการกระทำ�ที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำ�หนดโทษทางวินัยไว้สำ�หรับผู้ที่ละเมิด
บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดทำ�แผนป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยสำ�นักงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำ�
หน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สำ�นักงานตรวจสอบภายในจะรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ โดยในปี 2557 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติม
อยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมใน
เรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานในการปฐมนิเทศ

3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่อง
มาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
		 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ�ผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้
โดยตรงที่
หน่วยงาน
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

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

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

		 หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ สำ�นักงานตรวจสอบภายใน หรือกรรมการตรวจสอบ
					 บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
					 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
					 กรุงเทพมหานคร 10120
		 บริษัทฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะ
ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำ�เป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
		 นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
เกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการกระทำ�ผิด หรือเรือ่ งทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยกำ�หนดให้พนักงานสามารถยืน่ เรือ่ งร้องเรียนได้ตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับ
บัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร รวมทั้งบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่
แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสจะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน หรือ
การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
เว้นแต่ในกรณีที่จำ�เป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำ�คัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน และ
ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส
ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
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4.1 การกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรม

ในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรม

ในการดำ�เนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำ�หรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำ�หนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุม

สามัญประจำ�ปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการจัดทำ�รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำ�
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำ�ปี นอกจากนี้ในปี 2557 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับ
การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำ�ส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4.6 การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุม จำ�นวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
ในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำ�ปี ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร” เรือ่ งรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์บริษทั ฯ ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
และหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง
รูปแบบ ลักษณะ และจำ�นวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี
2557 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำ�คัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7)
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4.11 การทำ�รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการทำ�รายการระหว่างกันที่สำ�คัญ ถึงแม้ว่าจำ�นวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอำ�นาจที่
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้น
จะนำ�เรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำ�ดับ เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทำ�ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ
จะดำ�เนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจาก

งบการเงินในงวดเดียวกันของปีกอ่ นเกินกว่าร้อยละยีส่ บิ บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยคำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและมาตรการคุ้มครอง

พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การกำ�กับดูแล
กิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.15)

4.14 ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำ คัญและเป็นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้
บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
		 นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์			
หรือ นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
		 เลขานุการบริษัท					
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
		 โทร. 0-2689-8324 					
โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331
		 E-mail : secretariat@wacoal.co.th 		
E-mail : invest@wacoal.co.th
ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่
27 มิถุนายน 2557 โดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัด
ทำ�หนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึง
สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) และได้รับ
ทราบข้อมูลการบริหารงานจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ในขณะเดียวกันยังมีการให้บริการ
ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำ�คัญในการชี้แนะทิศทางการดำ�เนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำ�งาน
ของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
		 (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน
		 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			 - กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร

15
10
5

คน
คน
คน

ประกอบด้วย
(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)

			 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตมิ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ทมี่ คี วาม
หลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดย
จำ�นวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 4 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่และปฏิบัติหน้าที่
ประจำ�อยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการให้คำ�ปรึกษาและข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
			 นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มี
จำ�นวน 5 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายยูโซะ อิเดะ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมาซายะ วากาบายาชิ และนายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
			 โดยบริษัทฯ มีจำ�นวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของ
ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท

		 (2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

			 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำ�หนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด และไม่มีกรรมการอิสระที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 แห่ง
			 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำ�หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
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		 (3) กระบวนการสรรหากรรมการ

				 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

		 (4) วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ

		 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อีก โดยในปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งไม่เกิน 3 วาระ และไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

		 (5) จำ�นวนบริษัทที่กรรมการไปดำ�รงตำ�แหน่ง

				 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้กำ�หนดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เพราะว่าบริษัทฯ มีความจำ�เป็นต้องให้กรรมการเข้าไปกำ�กับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
				 นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
จำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 1 คน ไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว
ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำ�เสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด
				 อนึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายกำ�หนดให้กรรมการผู้จัดการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

		 (6) การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

				 ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ
จึงกำ�หนดให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำ�กับ
ดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำ�นาจการดำ�เนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�กฎบัตร
คณะกรรมการซึง่ ได้ก�ำ หนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละชุด ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การแยกออกจากกัน
				 อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

		 (7) เลขานุการบริษัท

				 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องเลขานุการบริษัท)			

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน และมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจดำ�เนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง
คณะกรรมการบริษัท)
		 ถึงแม้วา่ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ทกุ คน
เป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการทำ�หน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ มีประธานเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
		 นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		 (1) ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์

			 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
มีภาวะผู้นำ�และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ได้กำ�หนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี
2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ
แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบนั นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทฯ ที่นำ�เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำ�กับดูแล ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันก็คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

		 (2) ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

			 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรม
ในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวน
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำ�ทุกปี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำ�หนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนำ�จริยธรรมและ
จรรยาบรรณไปจัดทำ�เป็นการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้พนักงานเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น
		 คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ สำ�หรับผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความ
เหมาะสมและอาจถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำ�วินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

		 (3) การจัดทำ�นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

			 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้เป็นไป
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
สำ�หรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

		 (4) การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

			 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำ�เนินงาน และการกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสำ�นักงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว
ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทำ�
หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
			 คณะกรรมการบริษัทจึงกำ�หนดให้สำ�นักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำ�หน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียง
ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
(รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
			 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย
และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
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		 (5) การบริหารความเสี่ยง

			 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำ�หนดมาตรการควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำ�คัญ
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดทำ�การวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดทำ�รายงานประเมินผลความเสี่ยง เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
การบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำ�หนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำ�หนดการประชุมให้กรรมการ
แต่ละท่านรับทราบ สำ�หรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดย
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำ�เข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
		 กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำ�คัญหรือเจ็บป่วย
ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่กำ�ลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
		 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อนำ�เสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
		 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
		 ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีการประชุมระหว่าง
กันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 1 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง
คณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
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5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2557 ซึ่งได้จัดเป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำ�งานของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 ในปี 2557 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการ
ทำ�แบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำ�แบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 •
			
			
			
			

การประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

			 ในปี 2557 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81 โดยมีเกณฑ์การประเมินผล
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้
เกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดี
		 •
			
			
			
			

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

การประเมินผลงานประจำ�ปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำ�หน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

			 ในปี 2557 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.5
		 • การประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
			 ในปี 2557 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้มกี ารประเมินตนเองในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
		 • การประเมินผลงานประจำ�ปีของกรรมการผู้จัดการ
			 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่
			 1. ผลการดำ�เนินงาน
			 2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
			 3. ความเป็นผู้นำ�
			 4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
			 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้
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5.6 ค่าตอบแทน

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

		 • การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทั้ง
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมา
พัฒนาบริษัทฯ
		 กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำ�คัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำ�ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2557 กรรมการ
และผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำ�คัญ เช่น หลักสูตร “The New Business
Challenges : การตลาดแนวใหม่” หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight” หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” หลักสูตร “ประเด็นร้อนและเตรียมพร้อมสำ�หรับปี 2558 ด้านบัญชีและภาษี” เป็นต้น

		 การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2557
รายชื่อกรรมการ
1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
•
				
•
2. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
•
				
•
				
•
3. นายอะสึชิ
ทะบะตะ
•
4. นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง
•
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
•
6. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
•
7. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
•
				
•
				
•
				
•
8. นางศรัณยา
จินดาวณิค
•
				
•
					
				
•
					
				
•
				
•
					
9. นายกฤช
ฟอลเล็ต
•
				
•
					
10. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
•

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
Japanese for Business Communication
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
Japanese for Business Communication
The New Business Challenges : การตลาดแนวใหม่
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
Thai for Japanese Executive
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 10/2014)
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 10/2014)
Corporate Governance in the Perspective of Investors
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
CG Forum 3/2014: Challenging as Expectations for Board Engagement
on Strategic Risk Management Oversight
IOD Company Secretary Forum 1/2014 : Strengthening Anti-Corruption
Practices in Your Boadroom
Chairman Forum 2014 Clean Business : What is the Chairman Role?
Audit Committee Forum 2014 : Interal Audit Topics for Audit Committee
Consideration
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
CG Forum 3/2014: Challenging as Expectations for Board Engagement
on Strategic Risk Management Oversight
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC
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		 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

			 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการที่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ โดยมีการนำ�พาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมนำ�เสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจ ให้กรรมการ
ดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด และหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
นโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานขณะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน

		 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานในตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำ� มีความเป็นมืออาชีพ และ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทำ�ให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมี
หลักการดังนี้
			 1. กำ�หนดคำ�อธิบายตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด ความเกีย่ วข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทัง้ ระบุ
				 คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
			 2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
			 3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
			 4. จัดทำ�แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
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รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายบุญดี อำ�นวยสกุล
กรรมการผู้จัดการ

ปี 2557 ถือว่าเป็นปีที่ บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด ได้ยกระดับและพัฒนาแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ความยั่งยืน
ของธุรกิจในระยะยาวมากยิง่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม (Best Corporate Social
Responsibility Awards) รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards)
และรางวัล CSR Recognition สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000 - 10,000 ล้านบาท ในงาน SET AWARDS
2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯ ในการดำ�เนินการตามทิศทางที่กำ�หนดไว้
อย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำ�คัญและดูแลในทุกกระบวนการ
ของห่วงโซ่ธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า
การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค ตลอดจนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์หลังการขายด้วยการรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาบริหารจัดการ
ซึ่งได้นำ�ไปสู่การสร้างอาชีพ รวมทั้งเป็นพลังงานทดแทนเพื่อไม่ให้เกิดขยะชุมชนซึ่งจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงนามในคำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้แต่งตั้งคณะทำ�งานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อกำ�หนดนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติด้านต่อต้านการคอรัปชั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติในองค์กร
ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ
ไทยวาโก้ จะยึดมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป

		
		

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยวาโก้ เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

CSR Roadmap
ปี 2554-2556

ปี 2557-2559

ปี 2560-2562

Awareness

Build-in

Creating Shared Value

• ให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึง
ความสำ�คัญแก่ผู้บริหาร คู่ค้า
และพนักงาน
• พัฒนาตามกรอบ CSR-DIW
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• เชื่องโยง CSR ในกระบวนการ
ธุรกิจ

• มุ่งสร้างสรรคุณค่าเพิ่มร่วมกัน
ให้กับสังคม พัฒนาสู่ความยั่งยืน

• พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม

• ขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อร่วมพัฒนาไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ และนำ�ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียมาดำ�เนินการ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

พนักงาน

ลูกค้า
ผู้บริโภค
ชุมชน

คู่ค้า
ธุรกิจ
ภาครัฐ
องค์กร
การกุศล

สังคม
สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วน
ช่องทาง
ความคาดหวัง
การดำ�เนินงาน
ได้เสีย
การมีส่วนร่วม
1. ผู้ถือหุ้น • การประชุมประจำ�ปี
• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 นักลงทุน • นักลงทุนสัมพันธ์
• มีการเปิดเผยข้อมูล บริหารงานด้วย • การพัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
			
• Website / e-mail		 ความโปรงใส ตรวจสอบได้		 นักลงทุน
			
• การเยี่ยมชมบริษัทฯ
			
• Opportunity Day 		
2. ลูกค้า • การสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้า • ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
• ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ
		 ผู้บริโภค • Website / e-mail
• ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
				 และ Social Media
• การสื่อสาร ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน
• การจัดการข้อร้องเรียน จากลูกค้า
			
• ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
• การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ		 อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3. พนักงาน • การสานเสวนากับพนักงาน
• ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม
• ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม
			
• ระบบ Intranet
• ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิต
• สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
			
• การสำ�รวจความพึงพอใจ
• การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
• สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8
			
• คุณภาพชีวิตที่ดี
4. คู่ค้า
• การประชุม
• การดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส • การทบทวน ปรับปรุง ระเบียบการจัดซื้อ
			
• Website / e-mail / โทรศัพท์ • ความเข้มแข็งทางธุรกิจ เติบโตไป		 จัดจ้าง
						 ด้วยกันอย่างยั่งยืน
• การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
							
• การร่วมมือพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5. ชุมชน • การสานเสวนากับชุมชน
• รายได้ มีงานทำ�
• โครงการ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ
								 พัฒนาชุมชน
			
• การประชุม / การเยี่ยมชมโรงงาน • สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย • โครงการ วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม
			
• การร่วมกิจกรรม CSR ตามแผน • การสนับสนุนทรัพยากร		 เพื่อชุมชน
6. สังคม • Website / Social Media
• การดำ�เนินงาน CSR อย่างเป็นระบบ • นำ�จุดแข็งและความเชี่ยวชาญขององค์กรมา
และ
• การสำ�รวจและประเมิน		 ต่อเนื่องและยั่งยืน		 ช่วยเหลือสังคม และสอดคล้องกับธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม		 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า • บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
								 ISO 14001 Carbon Footprint
								 การใช้วัสดุทดแทน
7. ภาครัฐ • รายงาน / จดหมาย
• ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมาย
• การประเมินความเสี่ยงทางกฎหมาย
		 และองค์กร • การเข้าร่วมประชุม / กิจกรรม
		 การกุศล
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดและเคารพ
ในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ผ่าน www.wacoal.co.th และรายงานประจำ�ปี การเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีซึ่งจัดในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
2. ผลิตและจำ�หน่ายสินค้า บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานฉลากเขียว กำ�หนดราคาสินค้าเป็น
ไปตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญา และข้อตกลงในการขายสินค้า ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรับประกันความพอใจ ดำ�เนินการปรับ แก้ไขสินค้าให้ พร้อมทั้งสามารถ
เปลี่ยนสินค้าได้ กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่นำ�ผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน ในขณะเดียวกันได้ดำ�เนิน ตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
อย่างสม่ำ�เสมอ ไม่ยินยอมให้ถูกละเมิด หรือให้บุคคลอื่นนำ�ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังได้ดำ�เนินการจดสิทธิบัตรผลงาน
นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใช้สินค้า บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระ
ทำ�ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้ที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการทำ�งาน ส่งเสริมความเท่า
เทียมกันในการจ้างแรงงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ
การแข่งขันที่เป็นธรรม
1. มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ยึดหลักความพึงพอใจทั้ง
สองฝ่ายในการเจรจาต่อรองธุรกิจ โดยดำ�เนินการภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ระบบการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า การเสนอเปรียบเทียบราคา
2. กำ�หนดแนวปฏิบัติ การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ให้อยู่ในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่เหมาะสม และ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเอาเปรียบ การเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
3. ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ หรือนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทฯ ได้นำ�หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมในแต่ละปัจจัย และกระบวนการ เพื่อนำ�มาจัดแผนการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และบูรณาการ
ให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ ISO 14064-1
มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ� ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) เป็นการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขายสินค้า
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1. ทรัพยากร
		 ปัจจัยนำ�เข้าหลัก ได้แก่ วัตถุดิบ พลังงานไฟฟ้า คู่ค้า และพนักงาน
		 ด้านวัตถุดิบ : มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบทดแทนจากธรรมชาติ
ผ่านการทดสอบปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย
		 ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า : ได้ดำ�เนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ISO 50001
พร้อมกับรักษามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555
อย่างต่อเนื่อง
		 ด้านคู่ค้า : ได้ยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยจัดทำ�นโยบาย และระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ให้ความสำ�คัญกับ
การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฏหมาย รวมทั้งได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์
ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำ�งาน
2. กระบวนการผลิต
		 บริษัทฯ ผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025 นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ ISO
14064-1 มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ� ผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)
ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน
3. การบริหารคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า : ใช้ระบบ Barcode, RFID และ e-custom รวมทัง้ มุง่ เน้นลดการใช้กระดาษ
และใช้วัสดุหมุนเวียน
4. ผู้บริโภค : บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า
5. การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย : ดำ�เนิน โครงการ “Wacoal Bra Day” บราที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดย
นำ�ไปสร้างอาชีพให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ส่วนบราเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน
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2. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวม
ถึงการสร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำ�เร็จของงาน
ด้วยวิธีการทุจริต
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำ�หนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร “บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน ห้ามกระทำ� หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” และได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไม่กระทำ� และ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำ�เนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจง และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ�เอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำ�การใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำ�การผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ และ/หรือนำ�
ข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำ�นาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
การคอร์รัปชั่น
5. กำ�หนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้ง
เบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีสำ�นักงานตรวจสอบภายในดำ�เนินการ
ตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจ
สอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สำ�นักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจ
สอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้บริษัทฯ ลงนามในคำ�ประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำ�เนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทำ�งานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่
ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
2.		จัดทำ�ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจำ�ทุกปี
3. จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” ให้กับกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
4. กำ�หนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยผู้แจ้งจะได้รับการ
คุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะนำ�เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
5. สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบและสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการ
ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
ใน ปี 2557 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการดำ�เนินงาน
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจแต่อย่างใด
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชน ไว้ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ไม่กระทำ�การใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษ ยชนแก่
พนักงาน เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่ จำ � กั ด ความเป็ น อิ ส ระหรื อ ความแตกต่ า งทาง
ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้
พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
การจ้างผู้พิการ
จำ�นวนคน
หรือแตกแยก
30
ชาย
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่
25
หญิง
เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำ�ร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจ
20
ใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม
15
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้
มีคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจา
10
ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสวัสดิการ สภาพการทำ�งาน และในด้าน
5
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ และ
ปีที่จ้าง
0
คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น
2555
2556
2557
บริษัทฯ คำ�นึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาส
เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้พิการ ทุพลภาพ ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานทำ� ในปี 2557
ได้จ้างผู้พิการทำ�งาน จำ�นวน 27 คน มากกว่าที่กฎหมายกำ�หนด (กฎหมายกำ�หนดรับผู้พิการ 1 คน ต่อ จำ�นวนพนักงาน 100 คน
ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน 2,540 คน)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าว่าดำ�เนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า โดยได้กำ�หนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้กับคู่ค้าทราบ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อพนักงาน สร้างความสุขในการทำ�งาน ภายใต้การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
ทำ�งานและการดำ�เนินชีวิต สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และ
พนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
การสรรหาและการจ้างงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำ�เนิด
ในปี 2557 บริษัทฯ มีพนักงาน จำ�นวน 2,540 คน เป็น ชาย
464 คน และ หญิง 2,076 คน และในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะ
มีการประเมินผลงาน ปรับค่าจ้าง และปรับตำ�แหน่งงานตามผล
งาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างขวัญ
กำ�ลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามเพศ
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ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บังคับบัญชาระดับทีม
พนักงานรายเดือน
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จำ�นวนพนักงาน จำ�แนกตามระดับ

2500

ชาย
หญิง

2000

จำ�นวนพนักงาน จำ�แนกตามช่วงอายุ

จำ�นวนพนักงาน จำ�แนกตามถิ่นกำ�เนิด

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน (คน)

ต่างประเทศ ✽ 3 คน
ภาคใต้ ✽ 64 คน
ภาคเหนือ ✽ 74 คน
ภาคตะวันตก ✽ 78 คน
ภาคตะวันออก ✽ 102 คน
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ผู้บริหาร

400
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ระดับ

ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
1. จัดสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกำ�หนด
เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำ�งานให้กับพนักงาน
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบการ เพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ
และเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการ
รับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กระดานสนทนาในระบบอินทราเน็ต
กล่องรับความคิดเห็น เพื่อนำ�มาปรับปรุงและพัฒนา
3. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาต่อ โดยยืดหยุ่นเวลา
ทำ � งานให้ เ หมาะสมเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาของ
พนั ก งาน และจั ด ให้ มี ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทให้ กั บ
พนักงานที่สนใจศึกษาต่อในสาขาต่างๆ อีกด้วย
4. จ้ า งงานหลั ง เกษี ย ณสำ � หรั บ พนั ก งานที่ มี ความรู้
ความสามารถ และมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ
ต่อไปอีกระยะตามความเหมาะสม
5. ดู แ ลพนั ก งานหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละหลั ง คลอดโดย
จัดสภาพการทำ�งานและลักษณะงานให้เหมาะสม มีการอบรม
ให้ ความรู้ ใ นการดู แ ลครรภ์ แ ละการเลี้ ย งลู ก อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใน
สถานประกอบการ
6. จัดตั้งศูนย์รับฝากบุตรหลังเลิกเรียน และวันเสาร์
เพื่อดูแลบุตรของพนักงานในช่วงทำ�งานล่วงเวลา และวันเสาร์
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่วิตกกังวล
7. จัดพิธมี อบของทีร่ ะลึกและเกียรติบตั รให้กบั พนักงาน
ที่ทำ�งาน ครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี ในโอกาสที่
ครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็น
ขวัญกำ�ลังใจ และสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
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ระดับกลาง ระดับทีม รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

ระดับ

พนักงานทำ�งานครบ 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี และ 40 ปี
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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำ�งานด้วย Wacoal Happy 8
ไทยวาโก้ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน
จึงมุ่งหวังจะสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” เพื่อให้พนักงานอยู่ที่
บ้านใหญ่หลังนีม้ คี วามสุข โดยได้น�ำ แนวคิด Happy 8 Workplace
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
มาปรับใช้ในเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้
มีความสุขในที่ทำ�งาน ดังนี้
1. Happy Health (สุขภาพที่ดี) : บริษัทฯ มีแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการป้องกัน รักษา และส่ง
เสริมสุขภาพ ดังนี้
การป้องกันและรักษา
- จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจำ�ปี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
- การตรวจเอกซเรย์เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก
- จัดให้มหี อ้ งพยาบาลพร้อมแพทย์ และพยาบาลประจำ�
- จัดให้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรอง
		 มะเร็งเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
- จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดภายในบริษัทฯ

การส่งเสริมสุขภาพ
- จั ด แข่ ง ขั น กี ฬ าภายในบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
		 ออกกำ�ลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- ส่งเสริมให้มกี ารออกกำ�ลังกาย เล่นโยคะ เพือ่ สุขภาพ
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่
		 ให้พนักงานได้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากโรคภัย
		 ต่างๆ
2. Happy Heart (น้ำ�ใจงาม) : ส่งเสริมให้พนักงานให้
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความรัก ความห่วงใย เห็นอก
เห็นใจกัน โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาดังนี้
- จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”
		 เป็นประจำ�ปีละ 3 ครั้ง ในปี 2557 บริจาคโลหิต
		 ได้ 150,850 ซี.ซี.
- กิ จ กรรมรดน้ำ � ขอพรผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งในประเพณี
		 วันสงกรานต์
- กิจกรรมโหวต “คนดี..ที่ใช่” เพือ่ ยกย่องและให้ก�ำ ลังใจ
		 พนักงานที่ประพฤติปฏิบัติดีสอดคล้องกับค่านิยม
			องค์กร
- กิจกรรม “สร้างบ้านให้สดใส ด้วยมือเรา” ทำ�ดีเพื่อ
		 บริษัทฯ ร่วมใจกันทาสีรั้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ
		 ก่อตั้งบริษัทฯ
3. Happy Soul (จิตใจสงบ)
- ส่งเสริมผูบ้ ริหาร พนักงาน ได้รว่ มกันทำ�บุญตักบาตร
		 เป็นประจำ�ทุกเดือน
- จั ด ให้ มี การเวี ย นเที ย นในวั น สำ � คั ญ ทางพระพุ ท ธ
		 ศาสนา
- เปิดธรรมะให้พนักงานได้ฟังในช่วงเช้า
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4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) : เพื่อให้พนักงานได้
ผ่อนคลายจากการทำ�งาน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้ทท่ี �ำ งานสนุกสนาน คลายเครียดจากการทำ�งาน ดังนี้
- กิจกรรม “เที่ยวละไม ไปกับไทยวาโก้”
- กิจกรรมรื่นเริงเนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่

5. Happy Brain (ใฝ่เรียนรู้) : ส่งเสริมให้พนักงานได้
พัฒนาความรู้อย่างสม่ำ�เสมอ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
- ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ เพือ่ รองรับการขยาย
		 งานไปต่างประเทศ
- จัดให้มศี นู ย์รวมความรูอ้ อนไลน์ ชือ่ นกฮูก...(NokHook)
		 สำ � หรั บ ค้ น หาองค์ ความรู้ แ ละแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
		 ระหว่างกันได้ผ่านระบบอินทราเน็ต
- กิจกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตุ้นให้
		 พนั ก งานได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานที่ ทำ � อยู่ ใ ห้ เ กิ ด
		 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีพนักงานส่งผลงานทั้งสิ้น
		 866 ผลงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ
		 1,201,300 บาท
6. Happy Money (การเงินมั่นคง) : ส่งเสริมให้
พนักงานรู้จักการออมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังนี้
- จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารกองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ และ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
- ส่งเสริมให้ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ จากภายนอก
		 มารับฝากเงิน ทำ�ประกันภัยและประกันชีวิต
- จัดอบรมหลักสูตร “ออมเพื่ออนาคต” ให้กับพนักงาน
7. Happy Family (ครอบครัวมีสุข) : เพื่อส่งเสริม
ความรัก ความผูกพันในครอบครัว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
- จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
		 นมแม่
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่-ลูก
- สนับสนุนบุตรหลานพนักงานที่กำ�ลังศึกษาอยู่ทำ�งาน
		 เพื่อหารายได้ในช่วงปิดเทอม
- อบรม หัวข้อ “แม่ลูก สัมผัสรัก อันอบอุ่น” ให้กับ
		 พนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
- กิจกรรม “ร้อยดวงใจ ร้อยมาลัยให้แม่”
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8. Happy Society (สร้างสังคมดี) : บริษัทฯ ปลูกฝังให้
พนักงานมีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสังคมดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรม “ Wacoal Spirit” ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
		 นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ โดยรอบ
- กิจกรรม “สอนน้องรักการอ่าน รักการเรียนรู้”
- กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี”
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำ�งาน
ความปลอดภั ย ในการทำ � งานของพนั ก งานเป็ น สิ่ ง
สำ�คัญ บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตสำ�นึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กร ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ มีสถิติเกิดอุบัติเหตุรวม
จำ�นวน 33 คน โดยมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จำ�นวน 2 ราย จากพนักงานทั้งหมด 2,540 คน คิดเป็น 0.08%

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์ และเข้าร่วมประกวด รางวัล “สถานประกอบ
กิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม” จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ผลจากการเข้ากิจกรรมทำ�ให้บริษทั ฯ ได้น�ำ ข้อมูล หลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ มาพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถิติการอุบัติเหตุ
จำ�นวนอุบัติเหตุจำ�แนกตามอุปกรณ์
จำ�นวน (คน)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

จำ�นวนครั้ง

66 64
48

รวม

12

ไม่หยุด

10

หยุด >3 วัน

44

หยุด >3 วัน

33 31

11

11

8
6
4

4
2
2
2555

0

2 2
2556

0 2
2557

ปี พ.ศ.

0

4

1

1
0

เข็ม

จักร

เข็ม

คัตเตอร์

กรรไกร

Band Knife

อื่นๆ

อุปกรณ์

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้าน
ความปลอดภัย ดังนี้
1. หลั ก สู ต ร “การสร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ภายในองค์กร”
2. หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
ระดับหัวหน้างาน”
3. หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ”
4. หลักสูตร “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
5. หลักสูตร “การทำ�งานกับสารเคมีและการโต้ตอบ
กรณีสารเคมีหกรั่วไหล”
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การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
บริษทั ฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกันภัย
ต่างๆ เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง สายส่งน้ำ�ดับเพลิง ระบบ
สัญญาณเตือนภัยเมือ่ เกิดเพลิงไหม้ สำ�รวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้อยู่ในสภาพการทำ�งานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับ
เฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน และหาแนวทาง
ป้องกันต่อไป

การส่งเสริมความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment - Quality Day) เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง
ความสำ�คัญของความปลอดภัยในองค์กร และในเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ให้พนักงานขับขี่อย่างปลอดภัย เมาไม่ขับ
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษทั ฯ ได้รบั ความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจจากลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใส่ ใจสิ่งแวดล้อม
โดยการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลใน
ทุ ก กระบวนการผลิ ต มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
ตอบสนองลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพือ่
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้
1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า
ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจัดหาวัตถุดิบ
การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. มี ร ะบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจทดสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ภายใต้มาตรฐาน
การทดสอบ JIS และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์มีความคงรูปทรงต่อการซักล้าง มีความคงทนของสี
ปลอดภัยจากสารเคมีและมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้
งานของสินค้าทั่วไป
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก. 2346 : 2550 ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า
สีและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง รับรองกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในวาโก้เป็นรายแรกและรายเดียวในปัจจุบันที่ได้รับ มอก. 2346 : 2550
4. พัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ เช่น Wacoal Sports ECO, Wacoal COOL
5. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน
(Cool Mode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์
เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจน
ได้ แ สดงเครื่ อ งหมายให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ต ระหนั ก ถึ ง การรั บ รอง
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ ใจสิ่งแวดล้อม ลดภาวะ
โลกร้อน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วย เช่น ป้าย
แสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษ
ของผลิตภัณฑ์
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การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
มีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น Website Call Center ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์แก่ ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดย
ไม่มกี าร กล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้โดยง่าย
รวมทั้งมีความรวดเร็วในการตอบสนอง
3. รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค้ า และไม่ นำ � ไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ลูกค้า

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
โครงการ “ “Wacoal Bra Day ปี 3 “บรามีค่า...สร้าง
อาชีพ รักสิ่งแวดล้อม”
บริ ษั ท ฯ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ชั้ น ในสตรี
รายแรกของไทยที่รับคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยประชาชน
ทัว่ ไปได้รว่ มบริจาคบราเพือ่ นำ�มาใช้เป็นประโยชน์และให้เกิดมูลค่า
โดยใช้หลักการ 3R ดังนี้
1. Reuse : นำ�บราเก่าสภาพดีมาใช้ซ้ำ� โดยการมอบ
บราและวัตถุดิบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อนำ�
วัสดุไปทำ�เป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
2. Reduce : นำ�บราเก่าที่เสื่อมสภาพ แปลงเป็น
พลังงานเชื้อเพลิง เผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ โดยร่วมกับ
จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด
(มหาชน) เป็นการลดขยะชุมชน ลดการใช้พลังงานจากทรัพยากร
ธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
3. Recycle : นำ�เศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และ
ตะขอ ที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่
เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
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ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
Website/E-mail ✽ 11 ครั้ง
Webspage ✽ 21 ครั้ง
Office ✽ 34 ครั้ง
รวม : 740 ครั้ง

Call Center
✽ 674 ครั้ง

(1) จำ�นวนยกทรงที่ได้รับบริจาค 30,000 ตัว x น้ำ�หนักเฉลี่ยยกทรง 100 กรัมต่อตัว
(2) จำ�นวนยกทรงที่ได้รับบริจาค 30,000 ตัว x ปริมาณ Co2 ของยกทรงในขั้นการฝั่งกลบ 0.15 kg.Co2eq.
(3) ปริมาณโลหะจากโครงลวดดันทรง ห่วงปรับตะขอ เนื่องจากไม่สามารถเผาร่วมในกระบวนการผลิตปูนได้
(4) ปริมาณโลหะ recycle 0.5 ตัน x ค่า Co2 ของโลหะ 1.6382 kg.Co2eq.
(5) ค่าพลังงานความร้อนยกทรง 6,031 cal./g x ปริมาณที่ส่งกำ�จัด 1,450 kg.) / ค่าพลังงานความร้อนของลิกไนต์ 4,000
kcal/kg.
(6) ปริมาณถ่านหินที่สามารถลดการใช้ 2.2 ตัน x ค่า Co2 ของการผลิตถ่านหิน 0.1187 kg.Co2eq.
(7) ปริมาณ Co2 ที่ลดลงทั้งหมด 5.6 tonCo2eq. / ปริมาณการกักเก็บ Co2 ของต้นยูคาลิปตัส 59 kgCo2eq./tree
การจัดการผลิตภัณฑ์ และองค์กร เพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยใส่ ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO
SYSTEM” ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ
ดำ�เนินกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ชุดชั้นใน Wacoal ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment : LCA) ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
ช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการเศษซากของ
ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงประเด็นด้านการใช้ทรัพยากร การใช้พลังงาน และค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในด้านที่สำ�คัญ ตลอดจนสามารถระบุแหล่งของการเกิดผลกระทบดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการ
ลดผลกระทบ
บริษัทฯ ได้เลือกประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Wacoal COOL (WB5U99)
ที่ออกแบบโดยใส่ใจทั้งผู้สวมใส่และสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มทั่วไป (WB3A14) สามารถลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้
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ผลิตภัณฑ์ Wacoal COOL รุ่น WB5U99
(1)

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50%
- ลดความเป็นพิษต่อมนุษย์ 30% (1)
- ลดการก่อให้เกิดผืนดินมีความเป็นกรด 35% (1)
- ลดการสูญเสียทรัพยากรฟอสซิล 35% (1)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 14.7 ton Co2eq.(2)

(1) ประเมินผลค่าคาร์บอนโดยใช้โปรแกรม SimaPro7 :
ปริมาณการปล่อย Co2 ของWB3A14 = 2.01 kg Co2eq.
และ WB5U99 = 1.03 kg Co2eq.
(2) คำ�นวณจาก ยอดผลิตทั้งหมดของ WB5U99 จำ�นวน
15,000 ตัว x ผลต่างของปริมาณ Co2 ที่ลดได้ 0.98
kg.Co2eq.

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพือ่ ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ลดโลกร้อน
บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์
ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งบริษัทฯ
ได้ผ่านการรับรอง Carbon Neutral Certificate โดยนำ�ผลิตภัณฑ์
ที่มียอดขายสูงสุดขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ยกทรง
สตรีรุ่น WB3A14 B75 Nude ปล่อยปริมาณ Co2 2.01 kg Co2
Emissions จำ�นวน 10,000 ตัว รวมเป็นปริมาณ Co2 คือ 20.10
tons of Co2 Emissions ให้เป็นศูนย์ โดยใช้คาร์บอนเครดิตจาก
โครงการบำ�บัดน้ำ�เสียที่ จ. กำ�แพงเพชร เพื่อทำ�การชดเชย
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “การขยายผลการส่งเสริมการจัดทำ�คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรในภาคอุตสาหกรรม” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมี
การคำ�นวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อหาแนวทางใน
การบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Total Greenhouse Gas Emission: 4,836.84 ton Co2eq/year
(Direct GHG + Energy Indirect GHG)
Direct GHG emissions
516.62 ton Co2eq.
Energy Indirect GHG emissions
4,320.22 ton Co2eq.
Other Indirect GHG emissions
127.79 ton Co2eq.
ลดโลกร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า CoolMode เป็น
ชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “องค์กรลดโลกร้อน โดย
การใช้เสื้อผ้า CoolMode” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ โดยสนับสนุนการใช้เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์ม
ของพนั ก งาน เพื่ อ ตอบสนองกิ จ กรรมการลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ้า CoolMode มีคุณสมบัติสวมใส่แล้ว
ไม่ร้อนอบอ้าวสามารถอยู่ในอาคารหรือห้องที่ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่อึดอัด ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ (การปรับเพิ่มอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ประหยัด
พลังงานได้ 10%)
การป้ อ งกั น ฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน) ในโครงการ “พลิก
ฟื้นผืนป่า เทิดไท้ องค์ราชินี” โดยพาพนักงานและครอบครัว ไป
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าจำ�นวน 80 คน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาเขียว - เขาชมภู่ จ.ชลบุรี
การบริหารจัดการพลังงาน
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้พัฒนาการใช้พลังงานเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล โดยผ่านการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการ
พลังงาน ISO 50001:2011 เป็นแนวทางปฏิบัติ และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้พลังงาน
บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary Source) ในกระบวนการผลิตเป็นพลังงานทางอ้อม (Indirect Energy) จากการ
ไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2557 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 7,789,000.0 kWh. เปรียบเทียบการใช้พลังงานโดยรวมกับปี 2556 เพิ่มขึ้น
4.70 % เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มผลผลิต 9.40% และมีการใช้พลังงานเพิ่มจากหน่วยคัดแยกสินค้า อาคารคลังสินค้าสำ�เร็จรูป
สัดส่วนการใช้พลังงาน 62% เป็นระบบปรับอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีนัยสำ�คัญของการใช้พลังงาน 15% กระบวนการผลิต และ
14% ระบบแสงสว่าง ตามลำ�ดับ

สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2555 - 2557
พลังงานการใช้ไฟฟ้า (kWh.)
ดัชนีการใช้พลังงาน/หน่วยผลผลิต (MJ/ชิ้น)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
8,281,000
7,432,000
7,789,000
2.77
2.95
2.82
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ระบบ
			
แสงสว่าง
ปรับอากาศสำ�นักงาน
ทำ�ความเย็น
การผลิต
อัดอากาศ
อื่นๆ		
		
รวม

การใช้พลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ
1,168,350
15
311,560
4
4,829,180
62
1,090,460
14
93,468
1
295,982
4
7,789,000
100

สัดส่วนการใช้พลังงาน
แสงสว่าง ✽ 15%
การผลิต ✽ 14%
ปรับอากาศสำ�นักงาน ✽ 4%
อื่นๆ ✽ 4%
เครื่องอัดอากาศ ✽ 1%

ระบบทำ�ความเย็น
✽ 62%

		บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำ�นึกอนุรักษ์พลังงาน
ภายในองค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานเพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยมาตรการที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้
เงินลงทุน เช่น มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งจ่าย
กำ�ลังไฟฟ้า (Power Quality) โดยยกเลิกหม้อแปลงไฟฟ้าที่มี
โหลดแฟกเตอร์ต่ำ�  และบริหารหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาตรการควบคุมประสิทธิภาพหรือค่า
สมรรถนะของเครื่องจักรที่มีนัยสำ�คัญ โดยกำ�หนดให้เครื่องจักร
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกเลือกใช้งานก่อน ในขณะที่มาตรการซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุน เช่น การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี LED
ในระบบแสงสว่าง ได้แก่ มาตรการการเปลี่ยนฟลูออเรสเซ็นต์ 36 Watt. เป็นหลอด LED 18 Watt. และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในระบบปรับอากาศ โดยเปลี่ยนหอระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ (Cooling Tower) ทำ�ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ
อากาศลดลง จากผลการดำ�เนินมาตรการที่ใช้เงินลงทุน และไม่ใช้เงินลงทุน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานได้ 350,001 kWh./ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 1,490,999 บาท ใช้เงินลงทุนรวม 1,155,000 บาท คืนทุน
ภายในระยะเวลา 1 ปี และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 211.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
ผลการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2557
			
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
ระยะ
ปริมาณ
ลำ�ดับ
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน				
เวลา ก๊าซเรือนกระจก
			
kW. kWh./ปี บาท/ปี คืนทุน
ที่ลดลง
						
(ปี) (ton CO2e)
			
1 ยกเลิกหม้อแปลงไฟฟ้า 500 kVA. อาคาร 3 จำ�นวน 2 ชุด 14.0 61,320 261,223 ทันที
14.13
2 เปลี่ยน Cooling Tower 400 TR อาคาร 4 ชั้น 2
96.0 223,674 952,851 0.63
160.92
3 เปลี่ยนหลอด LED 18 W. จำ�นวน 650 ชุด
18.0 54,600 232,596 1.54
30.63
4 เปลี่ยนป้ายทางหนีไฟแบบ LED 10 W. จำ�นวน 66 ชุด
1.2 10,407 44,329 2.83
5.83
		
รวม		 350,001 1,490,999 0.80
211.51
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Specific Energy Consumption, SEC MJ/ ชิ้น

นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานได้
สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2555-2557
3.5
กำ�หนดแผนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการฝึกอบรม
ปี 2555
3.0
ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการตรวจสอบระบบลมรัว่ เครือ่ งอัดอากาศ
ปี 2556
2.5
การตรวจสอบและซ่อมบำ�รุงหม้อไอน้ำ�  การตรวจเช็คระบบ
ปี 2557
2.0
สายพานลำ�เลียงเบื้องต้น รวมถึงการตรวจวัดและวิเคราะห์การ
1.5
ใช้พลังงานพนักงานช่างฝ่ายผลิต นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวัน
1.0
อนุรักษ์พลังงาน SHE-Q Day 2014 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจ
0.5
ในการอนุรักษ์พลังงาน
เดือน
0
จากผลการดำ�เนินงานดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
และเป้าหมาย โดยในปี 2557 ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไม่
ต่ำ�กว่า 3% ของดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ค่าเป้าหมายต้องไม่เกิน 2.86 MJ/ชิ้น ทำ�ได้เฉลี่ย 2.82 MJ/ชิ้น ต่ำ�กว่าเป้า
หมาย แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเมื่อเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กับปีฐาน คือปี 2555 สถิติสะสมการ
ลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประหยัดถึง 1,341,000.0 kWh. คิดเป็นเงินผลประหยัดถึง 5,787,756 บาท ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกถึง
752.30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
			

7. การพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการดูแลและร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในสังคม โดย
เฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ โดยนำ�ขีดความสามารถ และศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กรไป
ส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน

โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม”

บริษัทฯ จัดโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม”
อย่างต่อเนื่องมานานมากกว่า 15 ปี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยให้
ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม โดยมีแนวทางการดำ�เนิน
งานตั้งแต่การป้องกัน รักษา และสร้างสมดุลอย่างครบวงจร ซึ่ง
ในปี 2557 มีการดำ�เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมปีที่ 1”

ร่ ว มกั บ สถาบั นมะเร็ ง แห่ ง ชาติ เชิ ญ ชวนนั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศส่งผลงานรณรงค์ป้องกันมะเร็ง
เต้านม เข้าประกวด เพื่อสร้างความตื่นตัวและขยายกลุ่มอายุ
ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งเต้านม ภายใต้การ
สนับสนุนจากโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ใน
ปี 2557 มีทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วม จำ�นวน 27 โครงการ ได้คัด
เลือกผลงานชนะเลิศเพื่อรับถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษาจำ�นวน
5 โครงการ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีมจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในผลงานที่มีชื่อว่า “The
Smart Pink ribbon” เป็นนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านมและการฟื้นฟูสุขภาพ
หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
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โครงการ “แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ”

ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อ
สตรีไทย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยนำ�รถ
ดิจิตอลแมมโมแกรมเคลื่อนที่ไปให้บริการ พร้อมให้คำ�ปรึกษา
เรื่ อ งมะเร็ ง เต้ า นมแด่ แ ม่ ผู้ ด้ อ ยโอกาส ณ ศู น ย์ พั ฒ นาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา
จำ � นวน 40 ราย และที่ โ รงเรี ย นวั ด ราชาธิ วาส เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น 83 ราย

โครงการ Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram
Saves Your Life.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล
สมิติเวช และสถานพยาบาลที่ให้บริการ 22 แห่งทั่วประเทศ
ในการรณรงค์ ใ ห้ ส ตรี ไ ทยใส่ ใ จในการดู แ ลตนเองด้ ว ยการ
หมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจแมมโมแกรมพร้อม
อัลตราซาวนด์เป็นประจำ�ทุกปี

โครงการ “ Balancing Bra Donation”

บริษัทฯ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาชุดชั้นใน “Balancing Bra” ขึ้น เพื่อสร้างสมดุลทางสรีระและสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิง
ที่สูญเสียเต้านม ตั้งแต่ปี 2548 โดยในปี 2557 บริษัทฯ มอบชุดชั้นในและเต้านมเทียมให้กับสตรีทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น จำ�นวนทั้งสิ้น 1,266 คน ซึ่งเป็นโครงการที่ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

มอบ Balancing Bra
ตั้งแต่ ปี 2551 - ปัจจุบัน
จำ�นวน 6,360 ตัว
มูลค่ากว่า 6.9 ล้านบาท
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โครงการ “Wacoal Bra Day ปี 3”

รณรงค์ ให้ผู้หญิงไทย ร่วมบริจาคบราเก่าเพื่อนำ�วัสดุ
จากบราเก่าไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนวัสดุคงเหลือ เพื่อ
ใช้ในการตกแต่งชิ้นงาน และสนับสนุนจักรอุตสาหกรรม และ
บุคลากรในการสอนเทคนิคการใช้และบำ�รุงรักษาจักร เพื่อการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในโครงการ “Wacoal Bra Day ปี 3”
อีกทางหนึ่งด้วย
บราเก่าที่ได้รับบริจาค
30,000 ชิ้น
ชิ้นงานที่ผลิตได้ (ปี 2557) 1,629 ชิ้น
สร้างรายได้
72,245 บาท

โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม เพือ่ ชุมชน”

บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสำ�นักงาน
เขตบางคอแหลม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับสตรีในชุมชน
ต่างๆ ให้รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งมีผู้
เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 41 คน โดย มีการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ และสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหาก
พบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วย
เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมอีกครั้งหนึ่ง

Annual Report 2014 | Thai Wacoal Public Company Limited 101

การส่งเสริมการศึกษา
• มอบทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
• ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จำ�นวน 40 ทุน สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
		 และวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษาและโครงการพิเศษอื่นๆ เปิดโอกาสให้
		 สถาบันการศึกษาต่างๆ นำ�นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ

โครงการ “First Bra On Tour”

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระในวัยเริ่มสาวและการเข้าสู่วัยรุ่นให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

เขตพื้นที่
จำ�นวน (โรงเรียน) จำ�นวน (คน)
กรุงเทพฯและปริมณฑล
68
15,000
ภาคตะวันออก
23
6,025
ภาคกลาง
21
6,021
ภาคใต้
24
7,500
ภาคเหนือ
25
6,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24
6,500
		 รวม
185
47,046
การป้องกันปัญหายาเสพติด
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการดำ�เนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
โดยได้แต่งตั้งคณะทำ�งาน ทำ�หน้าที่รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมมือกับสำ�นักงานเขตบางคอแหลม
และจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติด ปีละ 2 ครั้ง
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กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน
ปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณกุศล ครอบคลุมทั้ง ชุมชน วัด โรงพยาบาล
องค์กรการกุศลต่างๆ เช่น
• สนับสนุนเงินแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรักษาผู้ป่วย มะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
• สนับสนุนเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• สนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดบางโคล่นอก

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
นวัตกรรมด้านการบริการสังคม
ด้ ว ยเจตนารมณ์ อั น แน่ ว แน่ ที่ จ ะทำ � ให้ ผู้ ห ญิ ง ทุ ก คน
สวย “วาโก้” จึงได้สรรค์สร้างบริการพิเศษ เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ
พร้อมให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�ด้วยความรู้ ความชำ�นาญจาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 44 ปี ได้จัดตั้ง Wacoal
Body Clinic Shop เพื่อให้บริการผู้หญิงและลูกค้าที่มีปัญหา
ทางสรีระ โดยมีนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ ตอบสนอง
ลูกค้า ดังนี้

BODY CLINIC
The expert in body solution
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1. Exclusive Foundation :
2. Clinical Wear
:
			
3. Surgical Wear
:
4. Healthy Care
:
5. Balancing Bra
:
			
6. Magic Body
:
			

ชุดชั้นในเฉพาะบุคคล สำ�หรับผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
เสื้อผ้าทางการแพทย์ หลังการรักษาบาดแผลจากไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก เพื่อกดกระชับ
รอยแผลเป็นนูนให้เนียนเรียบ
เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้แทนผ้าพันแผลสวมใส่หลังทำ�ศัลยกรรม
ชุดชั้นในสวมใส่เพื่อสุขภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ยกทรงและเต้านมเทียม ช่วยเติมเต็มความมั่นใจในชีวิตให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมจาก
การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ชุดชั้นในสำ�หรับผู้ต้องการปรับแต่งเรือนร่างให้เป็นผู้หญิงทั้งที่แปลงเพศและยังไม่ได้
แปลงเพศ

นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Wacoal Sport Eco ผลิตภัณฑ์ลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ผลิตชุดชั้นในสำ�หรับผู้หญิงที่ต้องการออกกำ�ลังกายไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำ�ขวดบรรจุ
น้ำ�ดื่ม (PET) ที่ผ่านการใช้งานแล้วเข้าสู่เทคโนโลยีการรีไซเคิลที่ทันสมัยได้เส้นใย Recycle PET เพื่อผลิต Wacoal Sport Eco โดย
เฉลี่ยผลิตภัณฑ์ 1 ตัวใช้ขวด PET ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร จำ�นวน 2.5 ขวด
ดังนั้น หากเปรียบเทียบการเกิดก๊าซเรือนกระจกระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เส้นใย Recycle PET กับ Polyester พบว่า
Wacoal Sport Eco Bra ลดการเกิด Co2 ได้ 0.064(1) kg.Co2eq.ต่อตัว
Wacoal Sport Eco Pant ลดการเกิด Co2 ได้ 0.197(2) kg.Co2eq.ต่อตัว

REDUCE Co2
4.9(3) TONS

(1)
		
(2)
		
(3)
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ลดปริมาณขยะชุมชนจากขวดน้ำ�
ดื่มจำ�นวน 140,000(4) ขวด

ลด Co2 จากการฝังกลบขยะพลาสติก
9.7(5) TONS of Co2

ปริมาณ Co2 ของ sport bra ผ้า polyester 100% 0.153 kg.Co2eq. - ปริมาณ Co2 ของ Sport bra ที่ใช้ recycle
PET 0.089 kg.Co2eq.
ปริมาณ Co2 ของ sport pant ผ้า polyester 100% 0.336 kg.Co2eq. - ปริมาณ Co2 ของ Sport pant ที่ใช้ recycle
PET 0.139 kg.Co2eq.
คำ�นวณจาก (ยอดผลิต sport eco bra 46,000 ตัว x Co2 ที่ลดลง 0.064 kg.Co2eq.) + (ยอดผลิต sport eco pant
10,000 ตัว x Co2 ที่ลดลง 0.197 kg.Co2eq.)
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(4) จำ�นวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิต 56,000 ตัว x จำ�นวนขวด PET ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ 1 ตัว 2.5 ขวด
(5) คำ�นวณจาก (จำ�นวนขวด PET 140,000 ขวด x น้ำ�หนักของขวด PET ที่ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร ประมาณ 30 กรัม)
		 x ปริมาณการเกิด Co2 ของขยะขวดพลาสติก 2.32 tonCo2eq/tonขยะมูลฝอย (ข้อมูลจาก อบก.)
การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลุกค้า
บริษัทฯ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยนำ�เอาวัตถุดิบที่
มีคุณสมบัติพิเศษมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองลูกค้า

ไอควิลท์ : อกอัพ….ไม่อับชื้น
บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคนิคการเย็บ
เดินเส้นตาราง (Quilt) บนผ้าไม่ทอ
(Non-Woven) ช่วยให้เนินอกอิ่ม
สวย เก็บกระชับทรงรอบทิศทาง
และไม่อับชื้นด้วยร่องระบายอากาศแบบพิเศษ 360 องศา ทำ�ให้
รู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่สวมใส่ และคงรูปทรงตลอดอายุการใช้งาน
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
โดยบริษัทฯ ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 9053 ซึ่งสามารถสัมผัส
การเก็บกระชับทรงได้ในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ WIENNA
นวั ต กรรมทางด้ า นการสำ � รวจและวิ จั ย โครงสร้ า งสรี ร ะ
สตรีไทย
บริษัทฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายทั่วประเทศ ดำ�เนิน
โครงการสำ�รวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทย และจัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์รูปร่างและผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยและกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งในปี 2557 ได้มีการสำ�รวจและเก็บข้อมูลทางสรีระ สตรีไทย
อายุระหว่าง 8 - 60 ปี จำ�นวนทั้งสิ้น 1,400 คน (เริ่มสำ�รวจ
มิถุนายน 2557) เป้าหมาย 2,000 คน/ปี ด้วยเครื่องมือ TANITA
เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางสรีระ โดยใช้ข้อมูล ความสูง น้ำ�หนัก
อายุ และเพศ ในการวิเคราะห์ และใช้โปรแกรม Dart fish ใน
การวิเคราะห์สรีระ เพื่อนำ�ข้อมูลการสำ�รวจที่ ได้ไปใช้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการออกกำ�ลังกายหรือ
เล่นกีฬา ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี
2557 - ปี 2559

เครื่อง TANITA

Dart fish Program
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รางวัลเกียรติยศ ปี 2557

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม สำ�หรับบริษัท
จดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000-10,000 ล้านบาท
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards
2014

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น สำ�หรับบริษัทจด
ทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 2,000-10,000 ล้านบาท จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2014

รางวัล CSR Recognition สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ 2,000-10,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

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

ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2557 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มี
ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งในปี 2557 ทาง IOD ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การ
สำ�รวจและวิธีการให้คะแนนที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard
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โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
ตามกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็น
ศูนย์ ประจำ�ปี 2557 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับจังหวัด”
ในปี 2014 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน

เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

เกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้สินค้า
คู ล โหมด” จากองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เกียรติบัตรรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรและ
ใบเกียรติคุณแสดงการเป็นองค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้
เสือ้ ผ้า CoolMode จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ทำ�การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2557 จากการตรวจสอบภายในและ
การซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึง
มีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยให้
สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำ�นาจ ซึ่งมีสาระสำ�คัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

		 บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยคำ�นึงถึงความเป็นธรรม
ต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้อยู่เป็นประจำ� เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น
		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรทีม่ ลี กั ษณะของการกระจายอำ�นาจ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีความคล่องตัว
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทัง้ จัดทำ�กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ แบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออกจากกัน ทำ�ให้สามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกำ�หนด
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการไม่คอร์รปั ชัน่ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดยบริษทั ฯ
มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบตั งิ านตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และระเบียบวิธกี ารปฏิบตั ิในการทำ�งานดังกล่าว
ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร
		 ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรสำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง

		 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์กร มีการกำ�หนดแผนงานและขั้นตอนการดำ�เนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนือ่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ งและได้มกี ารสือ่ สารให้พนักงานรับทราบ
และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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		 บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำ�ในสิ่งที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษัทฯ ดำ�เนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการ
เงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

		 บริษัทฯ ได้กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อป้องกันการใช้อำ�นาจหน้าที่ในการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำ�นาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมี
มาตรการที่จะติดตามให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ และมีนโยบายกำ�หนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทำ�โดยผู้ไม่มีส่วนได้เสีย
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำ�ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว
		 นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมี
การติดตามดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำ�เสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

		 บริษัทฯ ได้มีการนำ�เสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมี
การเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ งๆ
ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก
เข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
		 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่กำ�หนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม

		 บริษทั ฯ กำ�หนดให้ผบู้ งั คับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า
การควบคุมภายในได้ดำ�เนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีสำ�นักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์
ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุกเดือน กรณีทต่ี รวจพบข้อบกพร่องทีม่ สี าระสำ�คัญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำ�เสมอ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมี
ความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
เพิ่มเติมดูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
ปริญญาตรี
ผู้จัดการสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วิชาเอกการเงินการธนาคาร
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ความเสี่ยง			
				
				
					
				
					

หลักสูตรอบรม
ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
กรอบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในเพื่อการจัดทำ�รายงาน
การเงินสำ�หรับ CFO
การตรวจสอบทุจริต
การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
แนวทางการประเมินตนเองสำ�หรับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ
นักวางระบบงาน

		 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ)
		 ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าของสำ�นักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

		 บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกำ�หนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ทำ�บัญชี

		 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้ทำ�บัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทำ�หน้าที่ในการจัดทำ�งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง (รายละเอียดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผู้ทำ�บัญชี สามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 192)
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รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

รายชื่อ

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
สัมพันธ์ ถือหุน้
		
บริษัทฯ
1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น
A
33.61
							 							 2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
A
0.68
21.26
							 							 							 3. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
B
7.69
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
3.82
4.93
							 							 							 							 							 							 							 							 								
							 								
5. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
B
17.90
0.83
							 							 							 							 								

ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
ค่าที่ปรึกษาจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าออกแบบและตกแต่ง
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศจ่าย
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน
260.08
1,144.11
39.33
0.02
1.20
8.48
0.25
3.68
2.56
1,982.89
4.69
0.30
0.03
0.21
0.76
0.94
0.07
0.66
110.92
0.18
0.79
2.44
5.67
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รายชื่อ

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
สัมพันธ์ ถือหุน้
		
บริษัทฯ
6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
B
14.67
0.21
							 							 							 							 							 							 							 							 							 								
7. บจก. ภัทยาลำ�พูน
B
							 8. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
18.00
		 คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
9. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
B
18.15
							 							 							 10. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว
B
12.00
		 (ประเทศไทย)				 11. บมจ. ธนูลักษณ์
B
0.83
1.39
							 12. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ B
13. บจก. ไทยกุลแซ่
B
							
14. บมจ. เอส แอนด์ เจ
B
		 อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
15. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) B
8.33
							
16. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) B
7.14
17. บจก. ไทยแน็กซิส
B
16.46
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ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ขายสินค้าและวัตถุดิบ

75.13
38.65
0.51
29.63
0.49
0.09
0.72
2.84
0.50
1.39

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าที่ปรึกษารับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

336.61
1.40
0.45
0.01
3.64
0.28
0.11
0.48
3.54
7.39
6.60
12.69

ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าอบรมจ่าย
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

2.20
20.07
7.64

0.04
4.04
0.14
14.28

รายชื่อ

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
สัมพันธ์ ถือหุน้
		
บริษัทฯ
18. บจก. เอส.ที.จี.ซี.
B
13.00
							 							 19. บจก. ไทยทาเคดะเลซ
B
20. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น
B
8.00
21. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส
B
22. บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ
B
								
23. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
B
16.23
1.15
							 							 24. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ
B
25. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
B
5.00
26. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
C
0.64
ลักษณะความสัมพันธ์
			

A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
C = กรรมการบริษัท

ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ
ค่าที่ปรึกษาจ่าย
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าอบรมจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย
ค่ารักษาความปลอดภัยและ
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ซื้อหุ้นสามัญ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน
1.25
0.02
0.05
46.25
4.00
7.16
4.02
51.13
1.01
6.50
22.88
1.82
144.71

B = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%

นโยบายราคา บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั จัดจำ�หน่ายกำ�หนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่าย
ในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถ
กำ�หนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงกำ�หนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำ�หน่าย
โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน ในการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำ�ธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำ�หนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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รายการ
- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค
			
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
			
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
- ค่าออกแบบและตกแต่ง
			
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
- ค่ารักษาความปลอดภัย
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย
- ค่าอบรม
- ค่าหุ้นสามัญ
- ค่าอสังหาริมทรัพย์
			

นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนสินค้าที่จัดส่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามอัตราทีป่ ระกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำ�นวณจากจำ�นวนหน่วย
หรือปริมาณที่ใช้จริง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำ�เล ทีต่ งั้ ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพืน้ ที่ วัสดุทใี่ ช้
และเทคนิคการตกแต่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
กำ�หนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำ�นวนอุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
กำ�หนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ � หนดค่ า ตอบแทนจากราคาอ้ า งอิ ง ของที่ ดิ น โดยรอบที่ มี การซื้ อ ขายจริ ง และ
การต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท		
ให้กู้ยืม			
ค้ำ�ประกัน
		
คงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ
อัตรา
คงเหลือ
		
ณ 31 ธ.ค. 56			
ณ 31 ธ.ค. 57 ดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 57
1. บจก. เอสเอสดีซี
9.00
5.00
9.00
4.15%
		 (ไทเกอร์เท็กซ์)
2. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
90.00
90.00
4.75%
3. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
6.31
		 คอมเมอร์เชียล
		 โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
			
รวม
99.00
99.00		
6.31
การให้กยู้ มื เงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มียอดคงค้างเป็นเงิน 99 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ภายใต้นโยบายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ�ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำ�หนด และภาษีธุรกิจเฉพาะ
		
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การค้�ำ ประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค้ำ�ประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอดคงค้าง
รวมทั้งสิ้น 6.31 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36)
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำ�กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ำ�และปลายน้ำ�เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำ�รายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำ�สัญญาหรือทำ�ความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง สำ�หรับการกำ�หนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำ�เพื่อจำ�หน่ายถ่ายโอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการ
สามารถอนุมัติการทำ�ธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นการทำ�รายการระหว่างกันที่มีนัยสำ�คัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำ�เรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการทำ�รายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะเป็นรายการทีด่ �ำ เนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่บริษัทฯ มีบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งจำ�นวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้
ความชำ�นาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ�  มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ทำ�หน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำ�และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และงบกำ�ไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำ�เนินงานและกระแส
เงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

			 สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 		
เงินลงทุนชั่วคราว
4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
7
สินค้าคงเหลือ
8
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 ภาษีซื้อรอขอคืน 		
		 วัสดุสิ้นเปลือง 		
		 อื่นๆ 			
						
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		

118

41,859,121
383,947,392
631,714,508
99,000,000
41,600,000
1,133,265,456

105,497,651
558,448,843
611,982,175
99,000,000
11,800,000
913,092,331

14,762,026 72,366,459
276,232,324 462,840,086
737,969,536 705,464,283
99,000,000 99,000,000
41,600,000 11,800,000
997,743,156 790,457,718

8,262,200
1,346,369
7,494,503
543,267
17,299,273 19,200,511 12,290,221 13,687,819
2,568,433
2,104,491
1,267,188
1,933,454
28,129,906 22,651,371 21,051,912 16,164,540
2,359,516,383 2,322,472,371 2,188,358,954 2,158,093,086
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

			 สินทรัพย์ (ต่อ)			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
9
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน		
เงินลงทุนเผื่อขาย
10
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
13
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16
สิทธิการเช่า		
17
เงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดิน
18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
19
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์			

6,305,550
12,000,000
1,481,692,311
4,578,204
631,531,667
686,314,503
1,268,890,035
23,759,628
6,101,214
4,735,923
4,125,909,035
6,485,425,418

6,281,550
37,000,000
1,742,872,776
4,737,942
700,670,971
75,547,634
887,909,848
25,500,881
7,651,371
207,500,000
8,598,167
3,704,271,140
6,026,743,511

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

6,305,550
12,000,000
1,469,917,311
132,032,600
5,084,800
628,261,667
691,542,612
1,045,289,260
23,100,815
6,101,214
3,908,689
4,023,544,518
6,211,903,472

6,281,550
37,000,000
1,731,322,776
132,032,600
5,084,800
697,400,971
80,949,511
654,103,484
24,685,848
7,651,3711
207,500,000
7,767,289
3,591,780,200
5,749,873,286

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

			 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ					
หนี้สินหมุนเวียน			

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
		 จากสถาบันการเงิน
20
190,000,000
190,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
21
577,919,723 448,969,508 605,052,643 487,478,598
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด						
		 ชำ�ระภายในหนึ่งปี
22
328,329
151,963
180,610
151,963
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
8,165,728 13,187,474
5,197,020
7,026,241
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 						
		 ประมาณการสินค้ารับคืน		
34,000,000 48,000,000 34,000,000 48,000,000
		 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		
6,808,274
6,708,335
5,698,775
5,610,525
		 อื่น ๆ			
5,682,126
5,791,481
769,333
986,895
						
46,490,400 60,499,816 40,468,108 54,597,420
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
822,904,180 522,808,761 840,898,381 549,254,222
								
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
22
1,462,089
1,217,974
1,037,364
1,217,974
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
23
72,363,787 39,866,395 102,036,540 65,421,183
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
24
474,244,138 460,840,638 321,036,588 318,197,728
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
548,070,014 501,925,007 424,110,492 384,836,885
รวมหนี้สิน			 1,370,974,194 1,024,733,768 1,265,008,873 934,091,107
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

			 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)			
ส่วนของเจ้าของ			

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน						
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
			 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 		
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว						
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น						
			 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำ�ระครบแล้ว		
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
297,190,000 297,190,000 297,190,000 297,190,000
กำ�ไรสะสม							
จัดสรรแล้ว							
		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
25
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
		 สำ�รองทั่วไป
27
323,352,052 309,836,383 323,352,052 309,836,383
ยังไม่ได้จัดสรร		 3,650,979,224 3,657,798,123 3,485,437,626 3,473,290,445
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		
710,688,877 604,938,674 708,914,921 603,465,351
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		 5,114,210,153 5,001,763,180 4,946,894,599 4,815,782,179
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
241,071
246,563
รวมส่วนของเจ้าของ		 5,114,451,224 5,002,009,743 4,946,894,599 4,815,782,179
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		 6,485,425,418 6,026,743,511 6,211,903,472 5,749,873,286

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
			
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
29 3,601,333,119 3,629,512,015 3,896,500,516 3,901,293,907
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ		 (2,771,476,390) (2,837,242,355) (3,254,334,407) (3,293,240,771)
กำ�ไรขั้นต้น 			
829,856,729 792,269,660 642,166,109 608,053,136
เงินปันผลรับ			
61,304,139 67,636,264 168,546,505 162,495,503
รายได้อื่น		
30
110,246,945 129,123,492 114,246,554 130,725,740
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย 		 1,001,407,813 989,029,416 924,959,168 901,274,379
ค่าใช้จ่ายในการขาย 		
(102,554,146) (96,816,441) (98,297,558) (94,002,058)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 		
(523,224,091) (510,272,859) (437,109,332) (425,826,876)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 		
(64,172,153) (69,513,350) (59,205,033) (64,231,342)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนโอนกลับ 		
9,440,000
5,618,000
9,440,000
5,618,000
ค่าใช้จ่ายอื่น 			
(4,073,789) (21,935,820) (5,093,780) (23,588,122)
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 		
316,823,634 296,108,946 334,693,465 299,243,981
ต้นทุนทางการเงิน 		
(476,134)
(60,568)
(439,675)
(60,568)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 		
(159,738)
(346,858)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 		
316,187,762 295,701,520 334,253,790 299,183,413
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
32
(39,457,946) (41,337,414) (38,590,940) (28,870,031)
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 		
276,729,816 254,364,106 295,662,850 270,313,382
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 		
						

276,696,770 254,335,026
33,046
29,080
276,729,816 254,364,106

กำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
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หุ้น

2.31

2.12

120,000,000 120,000,000
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-

2.46

2.25

120,000,000 120,000,000

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
			
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
276,729,816 254,364,106 295,662,850 270,313,382
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
		 มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย		
132,187,952 (217,346,435) 131,811,963 (216,196,148)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
		 กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
(26,437,591) 43,468,513 (26,362,393) 43,239,229
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
382,480,177 80,486,184 401,112,420 97,356,463
									

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
						

382,446,973
33,204
382,480,177

80,457,531
28,653
80,486,184

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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หน่วย : บาท

120,000,000 297,190,000 12,000,000 309,836,383 3,657,798,123 604,938,674 5,001,763,180 246,563 5,002,009,743
(270,000,000)
(270,000,000)
- (270,000,000)
13,515,669 (13,515,669)
(38,696)
(38,696)
276,696,770 105,750,203 382,446,973 33,204 382,480,177
120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052 3,650,979,224 710,688,877 5,114,210,153 241,071 5,114,451,224

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 		
จ่ายเงินปันผล
27
สำ�รองทั่วไป
25
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

120,000,000 297,190,000 12,000,000 288,244,740 3,713,054,740 778,816,169 5,209,305,649 244,721 5,209,550,370
(288,000,000)
(288,000,000)
- (288,000,000)
21,591,643 (21,591,643)
(26,811)
(26,811)
254,335,026 (173,877,495) 80,457,531 28,653 80,486,184
120,000,000 297,190,000 12,000,000 309,836,383 3,657,798,123 604,938,674 5,001,763,180 246,563 5,002,009,743

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 		
จ่ายเงินปันผล
27
สำ�รองทั่วไป
25
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		

							
งบการเงินรวม
		
หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า		
กำ�ไรสะสม		
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม
ส่วนที่เป็นของ รวม
			
และชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนของ
ส่วนได้เสียที่ ส่วนของ
					
ทุนสำ�รอง สำ�รองทั่วไป		
มูลค่าของหลักทรัพย์ บริษัทใหญ่ ไม่มีอำ�นาจควบคุม เจ้าของ
					
ตามกฎหมาย
		
เผื่อขาย

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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120,000,000
120,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 		
จ่ายเงินปันผล
27
สำ�รองทั่วไป
25
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

120,000,000
120,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 		
จ่ายเงินปันผล
27
สำ�รองทั่วไป
25
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
297,190,000
297,190,000

297,190,000
297,190,000
12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000
309,836,383
13,515,669
323,352,052

288,244,740
21,591,643
309,836,383

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม
จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ
มูลค่าของหลักทรัพย์
เผื่อขาย

หน่วย : บาท

3,473,290,445
(270,000,000)
(13,515,669)
295,662,850
3,485,437,626

603,465,351 4,815,782,179
(270,000,000)
105,449,570 401,112,420
708,914,921 4,946,894,599

3,512,568,706 776,422,270 5,006,425,716
(288,000,000)
(288,000,000)
(21,591,643)
270,313,382 (172,956,919)
97,356,463
3,473,290,445 603,465,351 4,815,782,179

							
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า		
กำ�ไรสะสม		
			
และชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว		
ยังไม่ได้จัดสรร
					
ทุนสำ�รองตาม สำ�รองทั่วไป		
					
กฎหมาย			

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 		
รายการปรับปรุง :
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 และอาคารและอุปกรณ์ 		
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
กำ�ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 		
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 		
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 		
ตัดจำ�หน่ายส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 		
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน 		
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 		
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน 		
ขาดทุน (กำ�ไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
		 ในหลักทรัพย์เพื่อค้า 		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 		
ดอกเบี้ยรับ 			
ดอกเบี้ยจ่าย 		
						

126

316,187,762 295,701,520

334,253,790 299,183,413

84,133,019 77,811,318 53,109,363 53,254,999
5,859,733
4,806,593
5,516,963
4,503,713
(4,149,108)
(4,149,108)
(1,783,949) (4,826,227) (1,155,211) (1,756,069)
159,738
346,858
946,304
946,304
1,711,886
(428,568)
1,711,886
(428,568)
(61,304,139) (67,636,264) (168,546,505) (162,495,503)
(9,440,000) (5,618,000) (9,440,000) (5,618,000)
(14,000,000) (9,000,000) (14,000,000) (9,000,000)
57,204,225 52,571,181 49,450,005 43,612,463
4,073,789
7,309,839
5,093,780
8,962,141
(15,393,904) 14,625,981 (15,393,904) 14,625,981
51,200,755 52,674,437 33,871,635 34,255,594
(34,872,770) (56,605,422) (34,328,492) (55,885,486)
476,134
439,675
385,158,583 357,584,138 241,529,289 219,065,570
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 		
สินค้าคงเหลือ 		
ภาษีซื้อรอขอคืน 		
วัสดุสิ้นเปลือง 		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 		
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 		
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 		
เงินสดรับจากการรับโอนพนักงาน 		
		 เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน 		
จ่ายดอกเบี้ย 		
จ่ายภาษีเงินได้ 		
		 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 		

(24,694,073)
(277,377,350)
(6,915,831)
1,901,238
853,426
137,706,777
99,939
(109,355)
(38,786,387)
989,132
178,826,099
(45,356)
(39,737,260)
139,043,483

21,305,568 (37,435,259)
29,032,379 (256,735,443)
1,793,636 (6,951,236)
(175,460)
1,397,598
(709,834)
666,266

23,314,764
10,284,156
1,408,112
210,715
(881,679)

(128,955,493) 126,255,586 (104,359,282)
(514,186)
88,250
(546,240)
1,486,817
(217,562)
564,608
(37,452,512) (32,021,907) (33,901,490)
989,132
243,395,053 37,564,714 115,159,234
(45,356)
(68,124,429) (30,167,197) (51,108,524)
175,270,624
7,352,161 64,050,710
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 		
385,909,523
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 		
(30,000,000)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 		
200,000
เงินสดจ่ายสำ�หรับเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน 		
25,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป 		
(60,867,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป 		
37,400
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(555,917,022)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 887,660,082
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
		 จนครบกำ�หนด 		
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ
		 จนครบกำ�หนด 		
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 		
(427,950,000)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 		
2,737,714
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 		
(449,708,155)
เงินสดรับจากเงินปันผล 		
61,304,139
ดอกเบี้ยรับ 			
39,834,510
เงินสดจ่ายมัดจำ�ค่าที่ดิน 		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 		
1,293,921
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 		
(120,464,888)
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846,243,116 396,844,855 724,340,317
(9,000,000)
(9,000,000)
4,000,000
4,000,000
(10,000,000) (30,000,000) (10,000,000)
100,000
200,000
100,000
(26,000,000)
(26,000,000)
25,000,000
(5,084,800)
(5,084,800)
(66,375,603) (60,867,000) (66,375,603)
1,807,227
37,400
1,807,227
(843,330,569) (555,917,023) (843,330,569)
466,850,271 887,660,082 466,850,271
(40,000,000)

-

(40,000,000)

20,000,000
20,000,000
4,229,109
4,229,109
(427,950,000)
9,321,838
1,340,620
5,303,771
(215,249,255) (428,472,944) (86,283,366)
67,636,264 168,546,505 162,495,503
59,859,798 39,258,498 58,715,347
(207,500,000)
(207,500,000)
(13,980,453)
1,476,827 (13,626,964)
43,526,943 17,157,820 140,640,243

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท
					
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 		
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 		

190,000,000
190,000,000
(270,000,000) (288,000,000) (270,000,000) (288,000,000)
(38,695)
(26,811)
(442,544)
(34,063)
(378,528)
(34,063)
(80,481,239) (288,060,874) (80,378,528) (288,034,063)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(1,735,886)
3,468 (1,735,886)
3,468
(63,638,530) (69,259,839) (57,604,433) (83,339,642)
105,497,651 174,757,490 72,366,459 155,706,101
41,859,121 105,497,651 14,762,026 72,366,459

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด 			
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 		
ตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำ�หนด
		 ไม่เกิน 3 เดือน 		
						

1,073,174
40,785,947

867,473
54,630,178

1,007,536
13,754,490

763,346
21,603,113

50,000,000
41,859,121 105,497,651

14,762,026

50,000,000
72,366,459

(8,849,295)

10,425,051

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด

เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่งติดตั้ง
		 และอุปกรณ์สำ�นักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 		
(8,924,315) 10,410,561
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
		 ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 132,187,952 (217,347,515)
เงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดินลดลง 		
207,500,000
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 		
600,000
-

131,811,963 (216,196,148)
207,500,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. การดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ
ชุดชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
					
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด
					
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
					
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
					
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
					
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
					

ที่ตั้ง
930/1 ซอยประดู่1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8
ตำ�บลบึง อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลนนทรี
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลป่าสัก
อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน 51000
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลนนทรี
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไข
ที่อาจมีอยู่หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำ�เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “การนำ�เสนองบการเงิน”
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำ�หนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
2.2 บริษัทจัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปีบญั ชีปจั จุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับ ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
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		 1) การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
			 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี
			 ซึง่ กำ�หนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
			 เพื่อจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินดังต่อไปนี้
			 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำ�เสนองบการเงิน
			 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
			 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
			 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
			 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
			 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
			 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
			 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
			 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
			 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
			 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
			 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
			 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำ�เนินงาน
			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 15		
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
			 ฉบับที่ 27		
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
			 ฉบับที่ 29		
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 32		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 1		
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและ
					
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			 ฉบับที่ 4		
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			 ฉบับที่ 5		
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
					
สภาพแวดล้อม
			 ฉบับที่ 7		
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
					
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
			 ฉบับที่ 10		
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
			 ฉบับที่ 12		
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 13		
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
			 ฉบับที่ 17		
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
			 ฉบับที่ 18		
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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			 แนวปฏิบัติทางบัญชี
			 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
			 นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ เรื่อง กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง
			 2557) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
			 เพื่อใช้แทนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มี
			 ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้
		 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพ
			 บัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงิน ที่มีรอบ
			 ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
			 มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนำ�เสนองบการเงิน
			 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ
			 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด
			 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
			 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
			 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง
			 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้
			 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้
			 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน
			 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
					
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
			 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม
			 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
			 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ
			 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
			 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
			 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำ�ไรต่อหุ้น
			 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล
			 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์
			 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
			 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
			 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ
			 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
			 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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			 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดำ�เนินงาน
			 ฉบับที่ 10 		
งบการเงินรวม
			 ฉบับที่ 11 		
การร่วมการงาน
			 ฉบับที่ 12 		
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
			 ฉบับที่ 13 		
การวัดมูลค่ายุติธรรม
			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
					
กับกิจกรรมดำ�เนินงาน
			 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
			 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
			 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
			 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
			 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
					
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
			 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ
					
แวดล้อม
			 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง
			 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
			 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
			 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
			 ฉบับที่ 14		
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ� และ
					
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
					
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
			 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
			 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
			 ฉบับที่ 20		
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
			 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
			 แล้วและมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
			 เป็นต้นไป ดังนี้
			 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 4		
สัญญาประกันภัย
			 ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง
			 กับบริษัทและบริษัทย่อยและไม่มีผลกระทบต่องบการเงินสำ�หรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว
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2.4 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและ
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำ�คัญระหว่างกัน
		 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของทุนที่ออก หรือที่บริษัทไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) สามารถควบคุมการกำ�หนดนโยบายการเงินและการดำ�เนินงาน
ของกิจการได้
		 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่
			
			
			
			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ
ถือหุ้นร้อยละ

บริษัทย่อย			
บริษัทย่อยทางตรง			
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
99.94
99.94
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
99.99
99.99
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
99.99
99.99
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
99.97
99.97
บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด)			
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
99.93
99.93
บริษัทร่วม			
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด
20.00
20.00

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผย
ในนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		
		
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงกำ�หนดภายในสามเดือนทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพัน

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
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รายได้จากการขายจะรับรูเ้ มือ่ สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กบั ลูกค้า ซึง่ ตามปกติจะเกิดขึน้ ทันทีท่ไี ด้สง่ สินค้า
ไปให้ลูกค้าตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้านั้น
ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่มีนัยสำ�คัญของการเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้แก่ผู้ซื้อแล้วตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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3.3 ลูกหนี้การค้า

		
		
		

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกำ�หนดขึ้นโดยประมาณจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัย
ประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย

3.4 สินค้าคงเหลือ

		
		
		
		
		

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของ
บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนของสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�  คำ�นวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รบั ของสินค้าประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้า
นั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำ�เป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

3.5 เงินลงทุน

		
		
		
		

หลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์
หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้าย
ของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของ
พันธบัตรและหุ้นกู้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย

		

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำ�หนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย

		

หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

		
		

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

		
		

กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ารับรู้เป็นรายการกำ�ไรหรือรายการ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำ�ไรขาดทุน

		
		

กำ�ไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำ�ไรขาดทุน

		

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำ�หน่ายคำ�นวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก

3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน

		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

		
		

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
เท่ากับ 20 ปี
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3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

		 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา คำ�นวณโดยวิธี
		 เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			 ค่าปรับปรุงที่ดิน
20 ปี
			 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20 - 25 ปี
			 เครื่องตกแต่งติดตั้ง
5 ปี
			 อุปกรณ์สำ�นักงาน
5 - 10 ปี
			 เครื่องจักร
5 - 10 ปี
			 เครื่องมือเครื่องใช้
3 - 5 ปี
			 ยานพาหนะ
5 - 7 ปี
		

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำ�ปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญั ญา
		 หรืออายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 - 10 ปี
			 เครื่องหมายการค้า
10 ปี
			 ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ ตามอายุสัญญา

3.9 สิทธิการเช่า

		
		

สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท กำ�หนด
ตัดบัญชีตามอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง

3.10 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

		
		
		
		
		

บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เมื่อบริษัทรับหรือจ่ายชำ�ระหนี้บริษัทจะบันทึกกำ�ไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
กำ�ไรขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น บริษัทรับรู้กำ�ไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน

3.11 สัญญาเช่า

		
		
		
		

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับ
ผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่
ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

		
		

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

		
		
		
		
		
		
		

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิ์
ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทั บันทึกสินทรัพย์ทเ่ี ช่าในมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ที่เช่าคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทาง
การเงินคำ�นวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.12 สำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน

		
		
		

บริษัทได้มีการตั้งสำ�รองเผื่อผลขาดทุนจากการรับคืนสินค้า ในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้
ในกำ�หนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณการจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้สำ�รอง
เผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย

3.13 ผลประโยชน์พนักงาน

		 3.13.1
			
			
			
			
			

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำ�หนดไว้ สินทรัพย์
ของกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีการบริหารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและ
บริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

		 3.13.2
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงานและระเบี ย บการเกษี ย ณอายุ พ นั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
โดยคำ�นวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็น
การประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
โดยคำ�นวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตรา
การลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ ใช้ในการคำ�นวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กำ�ไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะ
บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

3.14 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

		
		
		
		

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น
กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน

3.15 ภาษีเงินได้

		

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		 3.15.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
			
บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณภาษีเงินได้ปัจจุบันด้วยจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
			
ของภาครัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
		 3.15.2
			
			
			
			
			
			
			
			

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและ
บริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำ�ไรทางภาษี
จะมีจำ�นวนเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำ�ไรทางภาษีที่จะนำ�มาใช้
ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทำ�เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำ�ไร
ทางภาษีเพียงพอที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
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บริษัทและบริษัทย่อยคำ�นวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่า
จะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ ในงวดทีค่ าดว่าจะจ่ายชำ�ระหนีส้ นิ ภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

			
			
			
			

รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการนำ�สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะ
ชำ�ระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชำ�ระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน

			
			
			
			

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรหรือ
ขาดทุนไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด

3.16 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

		
		

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออก
และชำ�ระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อนำ�มาคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

3.17 ประมาณการทางบัญชี

		
		
		
		
		

ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารใน
การกำ�หนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง
จำ�นวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน
รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุ
สมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

4. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท

						
					
เงินฝากประจำ�		
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี
					

138

งบการเงินรวม
2557
2556
41,000,000
33,735,580
175,773,767
3,438,045
130,000,000
383,947,392
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33,000,000
105,094,217
228,665,972
101,688,654
90,000,000
558,448,843

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
25,000,000
33,735,580
84,058,699
3,438,045
130,000,000
276,232,324

105,094,217
166,057,215
101,688,654
90,000,000
462,840,086

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

					
					
					
					

หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ		
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2557			
2557

32,967,657
32,967,657

1,925,638
1,925,638

(1,157,715)
(1,157,715)

33,735,580
33,735,580
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556

หลักทรัพย์เพื่อค้า					
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ		
119,720,198
2,829,563 (17,455,544) 105,094,217
					
119,720,198
2,829,563 (17,455,544) 105,094,217
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2557			
2557

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารทุน						
- หน่วยลงทุน
175,446,345
327,422
175,773,767
ตราสารหนี้						
- หุ้นกู้		
3,400,000
38,045
3,438,045
					
178,846,345
365,467
179,211,812

Annual Report 2014 | Thai Wacoal Public Company Limited 139

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
228,491,022
174,950
228,665,972
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้		
100,783,575
905,079
101,688,654
					
329,274,597
1,080,029
330,354,626
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2557			
2557

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
84,000,000
58,699
84,058,699
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้		
3,400,000
38,045
3,438,045
					
87,400,000
96,744
87,496,744
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน
166,000,000
57,215
166,057,215
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้		
100,783,575
905,079
101,688,654
					
266,783,575
962,294
267,745,869
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2557			
2557

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
130,000,000
1,004,720
131,004,720
					
130,000,000
1,004,720
131,004,720
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
90,000,000
477,070
90,477,070
					
90,000,000
477,070
90,477,070

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

						
					
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย		
รายได้ค้างรับ		
ดอกเบี้ยค้างรับ		
รวมลูกหนี้อื่น
					

งบการเงินรวม
2557
2556
577,150,140 527,987,600
43,480,317 65,301,254
620,630,457 593,288,854
2,385,669
801,540
296,220
295,223
2,670,764
1,736,168
66,259
3,324,752
1,274,665
3,183,424
4,390,474
9,352,214
11,084,051 18,693,321
631,714,508 611,982,175

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
689,871,533 627,409,876
37,390,179 60,582,373
727,261,712 687,992,249
2,518,302
940,582
296,220
169,959
2,341,862
1,144,986
28,562
2,728,704
1,150,939
3,185,857
4,371,939
9,301,946
10,707,824 17,472,034
737,969,536 705,464,283
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้
						
					

งบการเงินรวม
2557
2556

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
517,137,198 398,960,827 613,334,631 487,377,710
เกินกำ�หนดชำ�ระ						
ภายใน 3 เดือน
80,755,806 122,439,644 91,744,595 128,760,082
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
20,962,300 70,474,380 20,407,333 70,440,454
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
1,775,153
1,414,003
1,775,153
1,414,003
12 เดือนขึ้นไป
177,631
177,631
177,631
177,631
รวมลูกหนี้การค้า		
620,808,088 593,466,485 727,439,343 688,169,880
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(177,631)
(177,631)
(177,631)
(177,631)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
620,630,457 593,288,854 727,261,712 687,992,249

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 33)

					
					
			
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
		 รวม		

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

9,000,000
90,000,000
99,000,000

9,000,000
90,000,000
99,000,000

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ธนาคารบวกอัตราที่
บริษัทกำ�หนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคิดกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.15 ถึง 4.75 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.15 ถึง 4.75 ต่อปี) และสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างร้อยละ 4.25 ถึง 4.75 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.25 ถึง 4.75 ต่อปี)

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินให้กู้ยืม
แก่บริษัทอื่นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ถึง 6.25 ต่อปี
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8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

						
					
สินค้าสำ�เร็จรูป		
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ			
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556
657,594,491 510,381,022
178,132,494 148,570,279
286,988,013 235,049,602
12,320,606 20,423,334
1,135,035,604 914,424,237
(1,770,148) (1,331,906)
1,133,265,456 913,092,331

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
666,989,422 498,405,511
143,354,694 117,132,140
176,848,581 155,828,639
12,320,607 20,423,334
999,513,304 791,789,624
(1,770,148) (1,331,906)
997,743,156 790,457,718

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีจำ�นวน 165.40 ล้านบาท และ 164.39 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2556 : 142.99 ล้านบาท และ 141.74 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ)
มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 จำ�นวน 2,733.61 ล้านบาท และ 3,243.05 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2556 : 2,801.74 ล้านบาท และ 3,286.59 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 57.20 ล้านบาท และ 49.45 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2556:
52.57 ล้านบาท และ 43.61 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น
เงินฝากประจำ�ประเภทมีกำ�หนดระยะเวลา 12 เดือน จำ�นวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัทได้นำ�ไปค้ำ�ประกันสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 36)

10. เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
793,868,824 712,819,489 782,093,824 701,269,489
- บริษัทอื่น		
528,706,931 441,658,447 528,706,931 441,658,447
					
1,322,575,755 1,154,477,936 1,310,800,755 1,142,927,936
ตราสารหนี้ 		
159,116,556 588,394,840 159,116,556 588,394,840
			 รวม		
1,481,692,311 1,742,872,776 1,469,917,311 1,731,322,776
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ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

2557 2556 2557 2556
พันบาท พันบาท

2557

2556

2557

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

2556 2557 2556

ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ราคายุติธรรม
ร้อยละ 			

งบการเงินรวม
2557

2556

ราคาทุน

2557

2556

ราคายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำ�กัด ธุรกิจสิ่งทอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 108,000 108,000 18.15 18.15 64,615,035 64,615,035 241,065,855 199,908,270 18.15 18.15 64,615,035 64,615,035 241,065,855 199,908,270
(มหาชน)			
ถือหุ้นเกินกว่า 10%															
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดจำ�หน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 290,634 290,634 3.92 3.92 144,639,849 144,639,849 447,334,997 438,787,195 3.82 3.82 134,814,849 134,814,849 435,559,997 427,237,195
จำ�กัด (มหาชน)			
ถือหุ้นเกินกว่า 10%															
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง การลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 494,034 494,034 0.68 0.68 53,317,867 53,317,867 80,467,972 74,124,024 0.68 0.68 53,317,867 53,317,867 80,467,972 74,124,024
จำ�กัด (มหาชน)		
บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน) ผลิตเสื้อผ้า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 120,000 - 0.83 - 27,809,160
25,000,000
0.83 - 27,809,160
25,000,000
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย 							 290,381,911 262,572,751 793,868,824 712,819,489			 280,556,911 252,747,751 782,093,824 701,269,489

				
				

		 ชื่อบริษัท
			

				

				

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 33)

10.2 กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย

		 กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
						
					
ยอดต้นปี 		
เพิ่มขึ้น 			
ยอดปลายปี		

งบการเงินรวม
2557
2556
604,938,674 778,816,169
105,750,203 (173,877,495)
710,688,877 604,938,674

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
603,465,351 776,422,270
105,449,570 (172,956,919)
708,914,921 603,465,351

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2557			
2557

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน					
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
290,381,910 506,296,074 (2,809,160) 793,868,824
- กิจการอื่น		
146,688,511 382,092,420
(74,000) 528,706,931
รวม
437,070,421 888,388,494 (2,883,160) 1,322,575,755
ตราสารหนี้						
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
47,229,548
222,705
(1,871) 47,450,382
- พันธบัตรรัฐบาล
7,161,657
15,684
(3,593)
7,173,748
- หุ้นกู้		
102,233,776
2,258,650
104,492,426
รวม
156,624,981
2,497,039
(5,464) 159,116,556
					
593,695,402 890,885,533 (2,888,624) 1,481,692,311

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556

หลักทรัพย์เผื่อขาย							
หลักทรัพย์หุ้นทุน							
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
262,572,751 450,246,738
712,819,489
- กิจการอื่น		
140,171,063 301,579,384
(92,000) 441,658,447
รวม
402,743,814 751,826,122
(92,000) 1,154,477,936
ตราสารหนี้					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
72,242,959
225,266
72,468,225
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
		 และสหกรณ์การเกษตร
10,001,726
46,797
10,048,523
- หุ้นกู้		
502,789,883
3,302,975
(214,766) 505,878,092
รวม
585,034,568
3,575,038
(214,766) 588,394,840
					
987,778,382 755,401,160
(306,766) 1,742,872,776
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2557			
2557

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
280,556,910 504,346,074 (2,809,160) 782,093,824
- กิจการอื่น		
146,688,511 382,092,420
(74,000) 528,706,931
รวม
427,245,421 886,438,494 (2,883,160) 1,310,800,755
ตราสารหนี้		
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
47,229,548
222,705
(1,871) 47,450,382
- พันธบัตรรัฐบาล
7,161,657
15,684
(3,593)
7,173,748
- หุ้นกู้		
102,233,776
2,258,650
104,492,426
รวม
156,624,981
2,497,039
(5,464) 159,116,556
					
583,870,402 888,935,533 (2,888,624) 1,469,917,311
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
252,747,751 448,521,738
701,269,489
- กิจการอื่น		
140,171,063 301,579,384
(92,000) 441,658,447
รวม
392,918,814 750,101,122
(92,000) 1,142,927,936
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
72,242,959
225,266
72,468,225
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ					
		 สหกรณ์การเกษตร
10,001,726
46,797
10,048,523
- หุ้นกู้		
502,789,883
3,302,975
(214,766) 505,878,092
รวม
585,034,568
3,575,038
(214,766) 588,394,840
					
977,953,382 753,676,160
(306,766) 1,731,322,776
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
							
		 ชื่อบริษัท		
ประเภทกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
					
					
					

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

หน่วย : บาท
สัดส่วนการถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ
วิธีราคาทุน

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
2557
2556

บริษัทย่อย								
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 20,000,000 20,000,000 99.94
99.94 22,037,000
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99
99.99 49,999,300
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 50,000,000 50,000,000 99.99
99.99 49,999,300
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
จำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 10,000,000 10,000,000 99.97
99.97 9,997,000
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย						 132,032,600

22,037,000
49,999,300
49,999,300
9,997,000
132,032,600

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557 2556

		 ชื่อบริษัท		
ประเภทกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
					
2557
2556
บริษัทร่วม		
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 25,424,000 25,424,000 4,578,204 4,737,942 5,084,800 5,084,800
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				 4,578,204 4,737,942 5,084,800 5,084,800

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด จำ�นวน 1,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำ�นวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจำ�นวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม โดยใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทร่วมสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ซึ่งยังมิได้ผ่านการตรวจสอบและสอบทาน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดังกล่าวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำ�นวน 0.16 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
เงินลงทุนทั่วไป						
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
387,418,788 346,876,277 387,418,788 346,876,277
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(8,749,942) (20,689,942) (8,749,942) (20,689,942)
					
378,668,846 326,186,335 378,668,846 326,186,335
- บริษัทอื่น		
118,590,321 107,712,136 115,320,321 104,442,136
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(15,727,500) (13,227,500) (15,727,500) (13,227,500)
					
102,862,821 94,484,636 99,592,821 91,214,636
			 รวม		
481,531,667 420,670,971 478,261,667 417,400,971
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
150,000,000 280,000,000 150,000,000 280,000,000
					
150,000,000 280,000,000 150,000,000 280,000,000
					
631,531,667 700,670,971 628,261,667 697,400,971
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1,068,000
1,980,000
2,426,228
1,032,000
543,015
1,342,500
543,600
1,000,000
240,000
-

1,780,000
1,760,000
2,729,507
1,032,000
822,750
671,250
362,400
550,504
-

1,068,000
1,980,000
2,426,228
1,032,000
543,015
1,342,500
543,600
1,000,000
240,000
6,508,176 6,508,176 6,508,176 344,707 363,678 344,707 363,678
2,600,000 46,067,000 2,600,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
630,000
730,000
630,000
2,500,000 5,000,000 2,500,000
19,254,283 19,254,283 19,254,283 1,881,590 1,700,000 1,881,590 1,700,000
110,768,363 119,891,874 110,768,363
24,599,800 24,599,800 24,599,800 1,470,000 1,050,000 1,470,000 1,050,000
3,810,000 3,210,000 3,810,000
326,186,335 378,668,846 326,186,335 13,404,708 13,289,021 13,404,708 13,289,021

1,780,000
1,760,000
2,729,507
1,032,000
822,750
671,250
362,400
550,504
-

6,508,176
46,067,000
4,000,000
730,000
5,000,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
3,210,000
378,668,846

415,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
14,352,367
2,847,410
4,000,000
300,000
27,000,000
4,800,000
650,000

415,812
3,560,000
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
14,352,367
2,847,410
4,000,000
300,000
27,000,000
4,800,000
650,000

315,812
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
14,352,367
4,659,410
4,000,000
200,000
27,000,000
4,800,000
490,000

315,812
11,611,400
68,854,841
10,258,080
2,865,803
14,352,367
4,659,410
4,000,000
200,000
27,000,000
4,800,000
490,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
2557
2556
2557 2556 2557 2556		

หน่วย : บาท

		 ในระหว่างปี 2557 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด ได้ทำ�การควบรวมกิจการกับบริษัท ซันไร้ซ์ การเมนท์ จำ�กัด และบริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด โดยมีผลทำ�ให้บริษัทได้รับเงินลงทุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด เพิ่มขึ้นจำ�นวน 263,579 หุ้น และบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยใช้วิธีราคาทุนจำ�นวน 9,123,511 บาท

* สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป
บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำ�กัด
วิจัยสิ่งทอ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 2,500 2,500 13.00 13.00
บริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด
สิ่งทอ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
20,000 - 17.80
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 30,000 30,000 14.67 14.67
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
ธุรกิจฟอกย้อม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 324,000 324,000 18.72 18.72
บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำ�กัด
ผลิตยางยืด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 160,000 160,000 10.75 10.75
บริษัท ไทยแน็กซิส จำ�กัด
ผลิตแถบตรา
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 20,000 20,000 16.46 16.46
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ธุรกิจขายตรง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 30,000 30,000 17.90 17.90
บริษัท ราชาอูชิโน จำ�กัด
ผลิตผ้าขนหนู
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 121,500 81,000 4.47 4.47
บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 10.00 10.00
บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 20,000 20,000 5.00 5.00
บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำ�กัด ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000 2.00 2.00
บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดจำ�หน่ายสินค้ามอร์แกน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 40,000 40,000 12.00 12.00
บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำ�กัด
ผลิตเสื้อหนังสัตว์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10%
50,000 - 17.00
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ตัวแทนขาย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 8,805 8,805 18.00 18.00
โคออดิเนชั่น (ฮ่องกง)
บริษัท อินโดนีเซียวาโก้ จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 108,472 108,472 6.00 6.00
บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำ�กัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 590,000 90,000 8.33 8.33
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด สถาบันการศึกษา
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 56,000 56,000 7.14 7.14
บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำ�กัด
สถาบันสอนการออกแบบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 25,000 25,000 8.00 8.00
บริษัท ซันร้อยแปด จำ�กัด
ค้าปลีก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000 5.00 5.00
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผลิตจักรเย็บผ้า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 97,400 97,400 7.73 7.73
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ปั่นด้ายและทอผ้า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 621,463 452,729 16.23 16.46
บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด
ผลิตและส่งออกถุงเท้า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 143,220 143,220 17.11 17.11
บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
จำ�หน่ายเส้นด้าย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นเกินกว่า 10% 100,000 100,000 5.00 5.00
รวมเงินลงทุนทั่วไป							

ชื่อบริษัท		
ประเภทกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม
								
ร้อยละ
ราคาตามบัญชี*
				
2557 2556 2557 2556 2557
2556
				
พันบาท พันบาท

			

13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 33)

13.2 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

		

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน				
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
(5,816,318) (11,227,295) (5,816,318) (11,227,295)
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
10,205,129
5,135,229
9,185,138
3,482,927
- เงินลงทุนทั่วไป
(8,462,600) (1,217,773) (8,462,600) (1,217,773)
รวมขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
(4,073,789) (7,309,839) (5,093,780) (8,962,141)

13.3 ระยะเวลาที่จะครบกำ�หนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

		
มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ระยะเวลาที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
1 ปี - 5 ปี		
130,000,000 240,000,000 130,000,000 240,000,000
เกิน 5 ปี			
20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000
รวม				
150,000,000 280,000,000 150,000,000 280,000,000
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2557			
2557

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด							
หุ้นกู้				
150,000,000
6,059,580

-

156,059,580
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น		
31 ธันวาคม			
31 ธันวาคม
2556			
2556

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด							
หุ้นกู้				
280,000,000
3,894,920

(343,252)

283,551,668
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 18)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 			
31 ธันวาคม			
2556			

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ราคาทุน						

ที่ดิน				
31,407,562 615,450,000
646,857,562
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
99,575,333
99,575,333
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
130,982,895 615,450,000
746,432,895
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(55,435,261)
(4,683,131)
(60,118,392)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(55,435,261)
(4,683,131)
(60,118,392)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
75,547,634 610,766,869
686,314,503
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 			
31 ธันวาคม			
2555			

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ที่ดิน				
31,487,562
(80,000) 31,407,562
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
101,007,980
(1,432,647) 99,575,333
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
132,495,542
(1,512,647) 130,982,895
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(52,184,775)
(4,683,132)
1,432,646 (55,435,261)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(52,184,775)
(4,683,132)
1,432,646 (55,435,261)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
80,310,767
(4,683,132)
(80,001) 75,547,634
							
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2557						
4,683,131
2556						
4,683,132
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 			
31 ธันวาคม			
2556			

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ราคาทุน		

ที่ดิน				
32,811,823 615,450,000
648,261,823
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
124,434,533
124,434,533
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
157,246,356 615,450,000
772,696,356
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(76,296,845)
(4,856,899)
(81,153,744)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(76,296,845)
(4,856,899)
(81,153,744)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
80,949,511 610,593,101
691,542,612
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 			
31 ธันวาคม			
2555			

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ราคาทุน

ที่ดิน				
32,891,823
(80,000) 32,811,823
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
125,867,180
(1,432,647) 124,434,533
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
158,759,003
(1,512,647) 157,246,356
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(72,872,591)
(4,856,900)
1,432,646 (76,296,845)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(72,872,591)
(4,856,900)
1,432,646 (76,296,845)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
85,886,412
(4,856,900)
(80,001) 80,949,511
							
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2557						
4,856,899
2556						
4,856,900
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม

						
					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ดิน			
646,857,562 879,998,800 648,261,823 973,010,000
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
39,456,941 113,819,600 43,280,789 113,819,600
							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ดิน			
31,407,562 107,278,800 32,811,823 182,290,000
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
44,140,073 113,819,600 48,137,688 137,432,800

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจาก
ต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รายการที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
6,947,958
7,826,100 10,807,158 11,829,300
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรงที่เกิดจาก					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด					
รายได้ค่าเช่าสำ�หรับปี
5,223,072
5,094,819
5,396,840
5,358,587
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 18)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2556				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ราคาทุน							

ที่ดิน				
438,177,524 381,627,599
819,805,123
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
3,736,581
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
369,970,057
1,129,600 371,099,657
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน 621,046,452 25,014,259 (1,443,990) 4,652,282 649,269,003
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
881,442,990 3,832,290 (16,628,670) 62,263,346 930,909,956
ยานพาหนะ		
49,674,922 4,969,989 (2,995,753) 442,275 52,091,433
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,364,048,526 415,444,137 (21,068,413) 68,487,503 2,826,911,753
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,221,140)
(78,334)
(1,299,474)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(274,618,427) (10,560,718)
(285,179,145)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (550,025,948) (29,996,624) 1,401,423
(578,621,149)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(725,009,713) (34,877,779) 16,619,431
(743,268,061)
ยานพาหนะ		
(35,774,637) (3,936,433) 2,238,794
(37,472,276)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,586,649,865) (79,449,888) 20,259,648
- (1,645,840,105)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
110,511,187 45,939,703
(145,000) (68,487,503) 87,818,387
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
887,909,848 381,933,952
(953,765)
1,268,890,035
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2555				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ที่ดิน				
438,177,524
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
378,326,437
(8,756,380) 400,000
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน 618,499,847 14,541,977 (18,187,658) 6,192,286
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
810,389,913 11,728,456 (28,559,830) 87,884,451
ยานพาหนะ		
48,596,828 2,344,083 (4,313,238) 3,047,249
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,297,727,130 28,614,516 (59,817,106) 97,523,986
									

438,177,524
3,736,581
369,970,057
621,046,452
881,442,990
49,674,922
2,364,048,526

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,142,806)
(78,334)
(1,221,140)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(269,864,046) (13,510,751) 8,756,370
(274,618,427)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (537,476,354) (30,529,677) 17,980,083
(550,025,948)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(728,305,769) (24,935,995) 28,232,051
(725,009,713)
ยานพาหนะ		
(35,282,424) (4,073,429) 3,581,216
(35,774,637)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,572,071,399) (73,128,186) 58,549,720
- (1,586,649,865)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
12,814,098 198,449,299 (3,228,224) (97,523,986) 110,511,187
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
738,469,829 153,935,629 (4,495,610)
887,909,848
									
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2557							 79,449,888
2556							 73,128,186
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2556				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ราคาทุน							

ที่ดิน				
400,323,268 381,627,598
781,950,866
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
2,237,838
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
183,815,035
1,129,600 184,944,635
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน 479,420,011 21,415,913 (1,424,838) 3,462,383 502,873,469
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
454,130,224 3,135,884 (9,808,426) 1,986,790 449,444,472
ยานพาหนะ		
38,197,061 4,438,570 (1,754,538) 442,275 41,323,368
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,558,123,437 410,617,965 (12,987,802) 7,021,048 1,962,774,648
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,214,330)
(75,859)
(1,290,189)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(124,691,531) (5,645,571)
(130,337,102)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (420,888,573) (25,151,037) 1,385,292
(444,654,318)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(379,607,846) (14,309,638) 9,807,566
(384,109,918)
ยานพาหนะ		
(28,856,647) (3,070,359) 1,754,535
(30,172,471)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(955,258,927) (48,252,464) 12,947,393
(990,563,998)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
51,238,974 29,005,684
(145,000) (7,021,048) 73,078,610
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
654,103,484 391,371,185
(185,409)
1,045,289,260
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หน่วย : บาท
					
					
					
					

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2555				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ที่ดิน				
400,323,268
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
192,571,415
(8,756,380)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน 477,716,413 13,106,120 (17,213,538) 5,811,016
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
429,695,400 11,221,581 (8,877,261) 22,090,504
ยานพาหนะ		
35,299,713
459,299
(609,200) 3,047,249
รวมที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ป
กรณ์
1,537,844,047
24,787,000
(35,456,379)
30,948,769
									

400,323,268
2,237,838
183,815,035
479,420,011
454,130,224
38,197,061
1,558,123,437

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,138,470)
(75,860)
(1,214,330)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(127,757,040) (5,690,861) 8,756,370
(124,691,531)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (412,083,497) (25,859,760) 17,054,684
(420,888,573)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(374,645,155) (13,659,757) 8,697,066
(379,607,846)
ยานพาหนะ		
(26,353,986) (3,111,861)
609,200
(28,856,647)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(941,978,148) (48,398,099) 35,117,320
(955,258,927)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ						
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
12,070,969 73,325,416 (3,208,642) (30,948,769) 51,238,974
ที									
่ดิน อาคารและอุปกรณ์
607,936,868 49,714,317 (3,547,701)
654,103,484
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2557							 48,252,464
2556							 48,398,099
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของ
บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนประมาณ 1,343.05 ล้านบาท และ 1,299.52 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (บริษัท: 829.77 ล้านบาท และ
810.40 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น จัดประเภทเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่ง
มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
					
2557
2556
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
2,004,000
1,404,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		
(355,118)
(58,981)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
1,648,882
1,345,019
หน่วย : บาท
					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
1,404,000
1,404,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		
(292,981)
(58,981)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
1,111,019
1,345,019
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2556				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
53,038,267 1,684,524
54,722,791
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
4,513,207
21,500
4,534,707
		 รวม		
57,551,474 1,706,024
59,257,498
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(32,392,407) (4,116,529)
(36,508,936)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
(3,390,717) (193,047)
(3,583,764)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(35,783,124) (4,309,576)
(40,092,700)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
3,732,531
862,299
4,594,830
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25,500,881				 23,759,628
									
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2555				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

ราคาทุน								
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
40,666,922 12,371,345
53,038,267
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
4,498,457
14,500
250
4,513,207
		 รวม		
45,165,379 12,385,845
250
57,551,474
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(29,031,555) (3,360,852)
(32,392,407)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร								
และสนามกอล์ฟ
(3,154,700) (236,017)
(3,390,717)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(32,186,255) (3,596,869)
(35,783,124)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,513,773 1,219,008
(250)
3,732,531
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
15,492,897				
25,500,881
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2557							
4,309,576
2556							
3,596,869
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2556				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

					
ราคาทุน							
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
50,208,347 1,497,974
51,706,321
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
4,513,207
21,500
4,534,707
		 รวม		
54,721,554 1,519,474
56,241,028
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(30,377,521) (3,773,759)
(34,151,280)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
(3,390,716) (193,047)
(3,583,763)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(33,768,237) (3,966,806)
(37,735,043)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
3,732,531
862,299
4,594,830
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
24,685,848				 23,100,815
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ
ณ วันที่ 				
31 ธันวาคม				
2555				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

					
ราคาทุน							
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
38,190,492 12,017,855
50,208,347
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
4,498,457
14,500
250
4,513,207
		 รวม		
42,688,949 12,032,355
250
54,721,554
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(27,319,549) (3,057,972)
(30,377,521)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
(3,154,699) (236,017)
(3,390,716)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(30,474,248) (3,293,989)
(33,768,237)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,513,773 1,219,008
(250)
3,732,531
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
14,728,474				 24,685,848
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2557							 3,966,806
2556							 3,293,989
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17. สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 			
31 ธันวาคม			
2556			

สิทธิการเช่า						

ราคาทุน			
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า 		

33,754,000
(26,102,629)
7,651,371

(1,550,157)
(1,550,157)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

33,754,000
(27,652,786)
6,101,214
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
					
					
					

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 			
31 ธันวาคม			
2555			

สิทธิการเช่า						

ราคาทุน			
33,754,000
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(24,892,905)
(1,209,724)
สิทธิการเช่า 		
8,861,095
(1,209,724)
							
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
2557 						
2556							

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

33,754,000
(26,102,629)
7,651,371
1,550,157
1,209,724

18. เงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่งในราคา 592.75 ล้านบาท และ
บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำ�สำ�หรับค่าซื้อที่ดินดังกล่าวแล้วจำ�นวน 175 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ชำ�ระ
ค่าที่ดินส่วนที่เหลือด้วยราคาภายหลังปรับปรุงด้วยส่วนของที่ดินที่ลดลงแล้วเป็นจำ�นวน 415.45 ล้านบาท และได้ทำ�การจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว บริษัทได้โอนเงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดินและจัดประเภทที่ดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยจำ�นวนรวม 590.45 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ ข้อ 14)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลหนึ่งในราคา 25 ล้านบาท และบริษัทได้
จ่ายเงินมัดจำ�สำ�หรับค่าทีด่ นิ ดังกล่าวแล้วจำ�นวน 12.5 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ก็ได้ท�ำ การชำ�ระค่าทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือจำ�นวน 12.5 ล้านบาท
และได้ทำ�การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้โอนเงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดินและ
จัดประเภทที่ดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ด้วยจำ�นวนรวม 25 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 14)
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นอกจากนี้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับอีกบุคคลหนึ่งเพิ่มเติมในราคา 240.53
ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินมัดจำ�สำ�หรับที่ดินดังกล่าวแล้วจำ�นวน 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557
บริษัทมีการแก้ไขราคาในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจะซื้อจะขาย ต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 บริษัทได้ชำ�ระราคาค่าที่ดิน
ส่วนที่เหลือจำ�นวน 213.56 ล้านบาท และได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้โอนเงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดินและ
จัดประเภทเป็นที่ดินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวนรวม 233.56 ล้านบาท
(ดูหมายเหตุข้อ 41)

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนใหญ่
ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจำ�อื่น

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

						
					
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2557
2556
1,008.90
1,013.90

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
862.90
867.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม ซึ่งออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์เป็นจำ�นวนเงิน
190 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.14 - 2.15 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

						
					
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
		 รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
โบนัสค้างจ่าย		
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันรับล่วงหน้า
		 รวมเจ้าหนี้อื่น
					
160

งบการเงินรวม
2557
2556
218,858,822 153,549,755
169,112,274 118,547,167
387,971,096 272,096,922
4,826,151
608,031
13,841,014 29,375,382
114,817,870 87,966,827
39,384,227 39,873,487
167,753
14,109,885 16,170,262
120,597
179,374
2,681,130
2,699,223
189,948,627 176,872,586
577,919,723 448,969,508
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
332,531,463 251,625,417
123,730,184 92,931,536
456,261,647 344,556,953
4,766,718
528,710
10,408,395 26,233,497
81,530,570 62,134,097
39,384,227 39,873,487
167,753
10,002,506 11,985,732
120,597
179,374
2,410,230
1,986,748
148,790,996 142,921,645
605,052,643 487,478,598

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินสำ�หรับเครื่องมือเครื่องใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
					
2557
2556
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
2,477,993
2,176,536
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
(687,575)
(806,599)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1,790,418
1,369,937
			
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
328,329
151,963
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,462,089
1,217,974
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
1,790,418
1,369,937
หน่วย : บาท
					
					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
			
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
1,798,008
(580,034)
1,217,974

2556
2,176,536
(806,599)
1,369,937

180,610
1,037,364
1,217,974

151,963
1,217,974
1,369,937
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23. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

						
งบการเงินรวม
					
2557
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35,526
35,526
35,526
35,526
รายการสินค้าฝากขาย
2,000,000
2,200,000
2,000,000
2,200,000
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
354,030
266,381
354,030
266,381
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
2,925,196
2,925,196
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
4,895,488
6,783,489
4,895,488
6,783,489
ประมาณการสินค้ารับคืน
6,800,000
9,600,000
6,800,000
9,600,000
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
93,931,671 89,562,881 64,207,318 63,639,546
ขาดทุนสะสมยกไป
396,454
					
108,413,169 111,373,473 78,292,362 85,450,138
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
(3,078,781)
(3,078,781)
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(177,672,475) (151,234,885) (177,228,730) (150,866,338)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(25,700)
(4,983)
(21,391)
(4,983)
					
(180,776,956) (151,239,868) (180,328,902) (150,871,321)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(72,363,787) (39,866,395) (102,036,540) (65,421,183)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

					
งบการเงินรวม
					
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
					
1 มกราคม ในกำ�ไร ในกำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
					
2557
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35
35
รายการสินค้าฝากขาย
2,200
(200)
2,000
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
267
87
354
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
2,925
(2,925)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
6,784
(1,888)
4,896
ประมาณการสินค้ารับคืน
9,600
(2,800)
6,800
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
89,563
4,369
93,932
ขาดทุนสะสมยกไป
396
396
					
111,374
(2,961)
108,413
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
(3,079)
(3,079)
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(151,235)
(26,437) (177,672)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(5)
(21)
(26)
					
(151,240)
(3,100)
(26,437) (180,777)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(39,866)
(6,061)
(26,437)
(72,364)
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หน่วย : พันบาท
					
งบการเงินรวม
					
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
					
1 มกราคม ในกำ�ไร ในกำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
					
2556
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35
35
รายการสินค้าฝากขาย
1,800
400
2,200
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
147
120
267
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
2,925
2,925
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
66
(66)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
7,907
(1,123)
6,784
ประมาณการสินค้ารับคืน
11,400
(1,800)
9,600
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
89,124
439
89,563
					
110,479
961
(66)
111,374
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(194,770)
43,535 (151,235)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(5)
(5)
					
(194,770)
(5)
43,535 (151,240)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(84,291)
956
43,469
(39,866)
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หน่วย : พันบาท
					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
					
1 มกราคม ในกำ�ไร ในกำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
					
2557
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35
35
รายการสินค้าฝากขาย
2,200
(200)
2,000
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
267
87
354
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
2,925
(2,925)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
6,784
(1,888)
4,896
ประมาณการสินค้ารับคืน
9,600
(2,800)
6,800
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
63,639
568
64,207
					
85,450
(7,158)
78,292
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
(3,079)
(3,079)
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(150,866)
(26,363) (177,229)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(5)
(16)
(21)
					
(150,871)
(3,095)
(26,363) (180,329)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(65,421) (10,253)
(26,363) (102,037)
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หน่วย : พันบาท
					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
					
1 มกราคม ในกำ�ไร ในกำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
					
2556
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35
35
รายการสินค้าฝากขาย
1,800
400
2,200
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
148
119
267
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
2,925
2,925
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
124
(124)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
7,907
(1,123)
6,784
ประมาณการสินค้ารับคืน
11,400
(1,800)
9,600
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
63,569
70
63,639
					
84,983
591
(124)
85,450
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(194,230)
43,364 (150,866)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(5)
(5)
					
(194,230)
(5)
43,364 (150,871)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(109,247)
586
43,240
(65,421)

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตาม
ระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
จำ�นวนที่บันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
36,164,920 38,147,153 23,718,313 24,119,385
ต้นทุนดอกเบี้ย		
15,035,835 14,527,284 10,153,322 10,136,209
					
51,200,755 52,674,437 33,871,635 34,255,594
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
460,840,638 445,618,713 318,197,728 317,843,624
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
36,164,920 38,147,153 23,718,313 24,119,385
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
15,035,835 14,527,284 10,153,322 10,136,209
		 ปรับปรุงจากการรับโอนพนักงาน
989,132
989,132
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย
(38,786,387) (37,452,512) (32,021,907) (33,901,490)
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป
474,244,138 460,840,638 321,036,588 318,197,728
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณประมาณการหนี้สินภายใต้
โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานมีดังนี้
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด (ต่อปี)		
3.32% - 3.70%
3.32%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)
1.90% - 5.00%
1.90% - 5.00%
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)			
- พนักงานรายเดือน
1% - 22%
1% - 15%
- พนักงานรายวัน		
2% - 73%
3% - 38%

25. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้นำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำ�รองตาม
กฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำ�รองตามกฎหมายจะมีจำ�นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองนี้
จะนำ�มาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สำ�รองตามกฎหมายของบริษทั มีจ�ำ นวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

26. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอสำ�หรับใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น
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เฉพาะ

บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรกำ�ไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นสำ�รองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการ

สำ�หรับบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด ได้มีการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2557 และกันยายน 2557 เป็นจำ�นวน 42.60 ล้านบาท และจำ�นวน
14.20 ล้านบาท ตามลำ�ดับ นอกจากนั้น บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2557 และกรกฎาคม 2557 เป็นจำ�นวน 20 ล้านบาทและจำ�นวน
6 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2557 และ 2556 เป็นการจัดสรรกำ�ไรของปี 2556 และ 2555 และจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2557 และ 2556 ตามลำ�ดับ

				
ปี 2557
ปี 2556
			
ชื่อบริษัท
วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำ�นวนเงินรวม สำ�รอง สำ�รองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำ�นวนเงินรวม สำ�รอง สำ�รองทั่วไป
				
สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) ตามกฎหมาย สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
							
(ล้านบาท)					
(ล้านบาท)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
21 เม.ย. 2.25 270.00
13.52 22 เม.ย.
2.40 288.00
21.59
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
3 เม.ย. 284.00 56.80
2.10 3 เม.ย. 190.00 38.00
2.15
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
3 เม.ย. 50.00 25.00
1.22 3 เม.ย. 69.00 34.50
1.79
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
3 เม.ย. 52.00 26.00
1.22 3 เม.ย. 44.00 22.00
1.24
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
3 เม.ย. 177.00 35.40
1.68 3 เม.ย. 175.00 35.00
1.89
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
3 เม.ย.
3 เม.ย.
9.00
0.90
0.04
-

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำ�รองดังนี้

27. เงินปันผลและสำ�รอง

28. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบ
อีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจำ�นวน
17.89 ล้านบาท และ 19.44 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (บริษัท : 11.35 ล้านบาท และ 12.56 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)

29. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

						
					
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
3,563,470,299 3,592,167,465 3,885,220,967 3,894,643,978
37,862,820 37,344,550 11,279,549
6,649,929
3,601,333,119 3,629,512,015 3,896,500,516 3,901,293,907

30. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

						
					
ดอกเบี้ยรับ		
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กำ�ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
รายได้อื่น		
					

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
34,872,770 56,605,422 34,328,492 55,885,486
14,313,259 15,473,241 20,513,179 21,695,931
9,620,451 17,107,065
9,515,256 16,847,780
4,149,108
4,149,108
1,783,949
4,826,227
1,155,211
1,756,069
15,393,904
-		 15,393,904
34,262,612 30,962,429 33,340,512 30,391,366
110,246,945 129,123,492 114,246,554 130,725,740
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31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

						
					
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ค่าสินค้าสำ�เร็จรูปที่ซื้อ
วัตถุดิบที่ใช้ไป		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิทธิ์		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินรวม
2557
2556
(176,337,442) 37,797,577
126,747,441 120,029,215
1,581,681,875 1,487,611,058
1,287,559,263 1,273,634,596
89,992,752 82,617,911
57,204,225 52,571,181
39,949,042 40,259,552
54,764,071 52,065,877
64,172,153 69,513,350

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(194,368,223) 31,597,415
1,417,133,720 1,304,961,965
1,253,387,855 1,200,584,067
846,608,924 837,920,238
58,626,326 57,758,711
49,450,005 43,612,463
39,949,042 40,259,552
36,110,216 34,060,349
59,205,033 64,231,342

32. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

						
					

งบการเงินรวม
2557
2556

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

(33,398,144) (42,291,927) (28,337,976) (29,456,316)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
		 กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
(6,059,802)
954,513 (10,252,964)
586,285
				
รวม
(39,457,946) (41,337,414) (38,590,940) (28,870,031)
การกระทบยอดภาษีเงินได้และกำ�ไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดังนี้

หน่วย : บาท

					
งบการเงินรวม
					
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
					
2557
2556
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
316,187,762
295,701,520
อัตราภาษี			
20%
20%
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
(63,237,552)
(59,140,304)
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี			
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
23,779,606
17,802,890
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย		
(39,457,946)
(41,337,414)
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หน่วย : บาท
					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
					
2557
2556
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
334,253,790
299,183,413
อัตราภาษี			
20%
20%
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
(66,850,758)
(59,836,683)
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี			
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
28,259,818
30,966,652
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย		
(38,590,940)
(28,870,031)

33. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการดำ�เนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบส่วนใหญ่
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำ�หน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่
พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2557
2556
2557 2556
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 405
341
405
341
จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
13
8
13
8
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
43
41
43
41
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6
6
6
6
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
89
111
89
111
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
41
33
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
19
28
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
21
14
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
34
20
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
บริษัทย่อย
12
อื่นๆ					
21
21
19
13
รวมลูกหนี้การค้า		
577
528
690
627
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หน่วย : ล้านบาท
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2557
2556
2557 2556
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
99
99
99
99
(ดูหมายเหตุข้อ 6)						
								
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)
794
713
782
701
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)		
379
326
379
326
								
เจ้าหนี้การค้า							
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 127
92
77
61
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%			
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8
6
6
4
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
15
12
15
12
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จำ�กัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7
7
7
7
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท มังกร.1 2 จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
28
18
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
38
1
26
1
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8
3
8
3
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
74
57
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
36
27
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
29
24
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
41
33
อื่นๆ					
17
5
14
5
รวมเจ้าหนี้การค้า		
220
154
333
252
								
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย						
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
39
40
39
40
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รายการค้าที่สำ�คัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2557
2556
2557 2556
ขายวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป						
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 1,983
2,024
1,983 2,024
จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ 332
272
332
272
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
28
26
28
26
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 742
724
742
724
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
39
29
38
29
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 111
179
111
179
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
23
30
23
30
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
122
102
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
72
77
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
68
65
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
101
88
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
บริษัทย่อย
24
51
อื่นๆ					
65
77
36
25
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป		
3,323
3,361
3,680 3,692
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หน่วย : ล้านบาท
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2557
2556
2557 2556
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป						
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 337
301
209
200
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 133
146
133
146
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จำ�กัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 120
128
120
128
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
46
46
30
30
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท มังกร.1 2 จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 204
200
128
131
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
51
9
32
9
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
75
64
75
64
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
515
425
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
253
240
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
251
238
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
300
297
อื่นๆ					
50
45
44
40
รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป		
1,016
939
2,090 1,948
								
รายได้รับจ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ						
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4
6
4
5
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%			
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7
11
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
7
7
อื่นๆ					
14
12
14
13
รวมรายได้รับจ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ		
25
29
25
25
								
ค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย						
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
30
19
30
19
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
19
24
19
24
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
7
26
อื่นๆ					
3
2
5
4
รวมค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย		
52
45
61
73

174

รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
					
ความสัมพันธ์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2557
2556
2557 2556
ค่าลิขสิทธิ							
์
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
39
40
39
40
								
ดอกเบี้ยรับ							
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4
4
4
4
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%					
								
ค่าตอบแทนผู้บริหาร						
ผลประโยชน์ระยะสั้น		
63
68
59
63
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
1
2
1
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร		
64
70
59
64
บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสำ�เร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำ�ไรตามที่ได้ตกลงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำ�นวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 34)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

34. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทำ�สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับวาโก้ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดย
บริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

35. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
35.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

		 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้า
ของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
		 ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่ง
บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
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35.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

		 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสำ�คัญต่อ
บริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระสำ�คัญ

35.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
		 บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นโดยกำ�หนด
อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำ�ระ จำ�นวนเงินของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายชำ�ระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		

มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
				
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
				
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
						
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
- สัญญาขาย		 USD 18,058
593,743
(3,465)
- สัญญาขาย		JPY 143,355,522
39,602,377
142,148
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
				
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
				
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
						
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
- สัญญาขาย		USD 1,159,064
37,744,666
(465,660)
- สัญญาขาย		JPY 91,444,368
28,637,695
(104,918)
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35.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

		

บริษทั และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน

		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับราคาตามบัญชีโดยประมาณ
		 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุตธิ รรมถือตามราคาทีซ่ อ้ื ขายกันในตลาด สำ�หรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตรและหุ้นกู้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน
เสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
		

เจ้าหนี้การค้า ราคาตามบัญชีมีจำ�นวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทที่แตกต่างไปจากมูลค่า
ยุติธรรม มีดังนี้
หน่วย : บาท
			
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหุ้นกู้			
2557			
280,000,000
287,064,300
2556			
370,000,000
374,028,738

36. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2557
2556
2557
2556
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำ�ประกันให้				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)
6.31
6.28
6.31
6.28
การให้ธนาคารค้ำ�ประกันแทนบริษัท
20.94
18.17
18.84
16.06

Annual Report 2014 | Thai Wacoal Public Company Limited 177

37. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานจำ�แนกตามส่วนงาน

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี
ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงาน โดยแยกเป็น
ส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก
กำ�ไรขาดทุนตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกำ�ไรขาดทุนตามส่วนงานกับ
กำ�ไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
				
งบการเงินรวม		
				
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2557
2556
2557
2556
2557
2556
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการตามส่วนงาน
2,444.28 2,540.66 1,157.05 1,088.85 3,601.33 3,629.51
กำ�ไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
163.86
172.39
(24.43)
(56.78)
139.43
115.61
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน					
5.37
(16.33)
เงินปันผลรับ						
61.30
67.64
รายได้อื่น						 110.09
128.78
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้					 316.19
295.70
อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ร่วมกัน
ในการผลิตสินค้าดังกล่าว
นอกจากนี้ลูกค้าหลักของบริษัทก็คือ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โดยถือหุ้นเกินกว่า 10% (ดูหมายเหตุข้อ 33)

38. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

รายการ			
ชื่อบริษัท
					
เอสอาร์.ดับบลิว.
วาโก้ลำ�พูน
วาโก้กบินทร์บุรี
ภัทยากบินทร์บุรี
					
การ์เมนท์
โครงการที่ 2				
- บัตรส่งเสริม เลขที่
2876(2)/2555
1075/2544
1074/2544
1649(1)/2544
- วันที่ออกบัตร
14 ธ.ค. 2555
24 ม.ค. 2544
24 ม.ค. 2544
11 ต.ค. 2544
- ยกเว้นภาษีเงินได้
1 ก.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2544 - 30 มิ.ย. 2552 1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552 1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%				
ของอัตราปกติ 5 ปี
1 ก.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2557 1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2557 1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 24 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546 24 ต.ค. 2544 - 11 ต.ค. 2547
โครงการที่ 3				
- บัตรส่งเสริม เลขที่
2904(2)/2555
2877(2)/2555
2878(2)/2555
- วันที่ออกบัตร
20 ธ.ค. 2555
14 ธ.ค. 2555
14 ธ.ค. 2555
- ยกเว้นภาษีเงินได้
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%				
ของอัตราปกติ 5 ปี
1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558
				
ทั้งนี้บริษัททั้งสี่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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หน่วย : บาท
		 งบการเงินรวม		
2557			
2556
			
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้
รวม
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้
รวม
			
การส่งเสริม
รับการส่งเสริม		
การส่งเสริม
รับการส่งเสริม
รายได้									
รายได้จากการส่งออก
1,157,046,394 1,157,046,394
1,088,852,295 1,088,852,295
รายได้จากการขายในประเทศ
2,444,286,725 2,444,286,725
29,159
2,540,630,561 2,540,659,720
รวมรายได้จากการขาย
3,601,333,119 3,601,333,119
29,159
3,629,482,856 3,629,512,015
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
9,620,451
9,620,451
17,107,065
17,107,065
เงินปันผลรับ		
61,304,139
61,304,139
67,636,264
67,636,264
รายได้อื่น		
198,323
100,428,171
100,626,494
110,681
111,905,746
112,016,427
รวมรายได้		
198,323
3,772,685,880 3,772,884,203
139,840
3,826,131,931 3,826,271,771

ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรื่องกำ�หนดวิธีการรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้จากการจำ�หน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทั้งแยกเป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริม และไม่ได้รับการส่งเสริม
รายการดังกล่าวสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

39. การรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริม
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เงื่อนไขการรับ/
จ่ายชำ�ระ
วัน ดอลลาร์สหรัฐ
เยน

งบการเงินรวม
จำ�นวนเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร
หยวน

บาท

ดอลลาร์สหรัฐ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนเงิน
เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร

หยวน

บาท

2,495 16,973 414,709
6,281,550
- 64,652,163
2,495 16,973 71,348,422
4,029
- 30,414,630

1,707 509,822
1,500,000
405,692 121,569,870 1,834,380
407,399 122,079,692 3,334,380
641,119 28,817,058
1,200

2,495 16,973 414,709
- 6,281,550
- 58,493,577
2,495 16,973 65,189,836
4,029
- 30,414,630

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

42. การอนุมัติงบการเงิน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดารายหนึ่งฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาเรียกทรัพย์มรดกคืน เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินซึ่งบริษัทซื้อที่ดิน
ดังกล่าวมาในราคา 233.56 ล้านบาท โดยเจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายให้บริษัททราบในวันที่ 2 กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมาย
ของบริษัทเห็นว่า บริษัทเป็นกิจการภายนอกที่ได้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต (ดูหมายเหตุข้อ 18) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทจึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน

41. คดีฟ้องร้อง

												

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,707
509,822
เงินลงทุนชั่วคราว
1,500,000
ลูกหนี้การค้า
30 - 180 405,692 141,445,350 1,834,380
				 407,399 141,955,172 3,334,380
เจ้าหนี้การค้า
30 641,119 28,817,058
1,200

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557													
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,359 2,241,129
2,285 14,409 881,644
3,359 2,241,129
2,285 14,409 881,644
เงินลงทุนชั่วคราว
1,500,000
6,305,550
1,500,000
- 6,305,550
ลูกหนี้การค้า
30 - 180 624,741 141,639,880 2,261,397
- 68,244,206 624,741 141,639,880 2,261,397
- 68,244,206
				 628,100 143,881,009 3,761,397 2,285 14,409 75,431,400 628,100 143,881,009 3,761,397 2,285 14,409 75,431,400
เจ้าหนี้การค้า
30 554,323 57,209,061
4,089 1,448
- 34,250,486 554,323 57,209,061
4,089 1,448
- 34,250,486

		
รายการ

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนำ�เงินรับชำ�ระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชำ�ระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

40. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์การดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ภาพรวมของการดำ�เนินงาน

ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ค่อยฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ในขณะที่เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกากำ�ลังเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะชะลอการเติบโต สำ�หรับเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัว
ประมาณร้อยละ 0.70 และจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อในช่วง 5 เดือนแรกของปี ส่งผลกระทบต่อการบริโภค การลงทุน
การส่งออก และการท่องเที่ยว ซึ่งทำ�ให้กำ�ลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
นอกจากนี้ภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรีภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีสินค้า Brand จากต่างประเทศ
เข้ามามากขึ้น บริษัทฯ ยังคงมีงบประมาณค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายร่วมกับผู้จัดจำ�หน่ายของบริษัทฯ เพื่อรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด และยังร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจำ�หน่ายในการปรับปรุงระบบขนส่ง และกระจายสินค้าให้รวดเร็วทันต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,772.88 ล้านบาท ลดลง 1.40% มีกำ�ไรสุทธิ 276.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.79% และ
สินทรัพย์รวม 6,485.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.61% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.47% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.42% โดย
บริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านการขาย วัตถุดิบ และค่าใช้จ่าย
ด้านการขาย บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจำ�หน่ายในการผลิตสินค้า เพื่อรองรับการจัดจำ�หน่าย ทั้งช่องทางการจัดจำ�หน่าย
เดิมและช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่ เช่น Retail Shops, E-Commerce, TV Shopping, Catalog และ Modern Trade ด้านวัตถุดิบ
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Supplier ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ส่วนด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จำ�กัด เพื่อศึกษาการลงทุน
ในกลุ่มประเทศ AEC เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีต้นทุนแรงงานที่สูง

2. การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการขายปี 2557

รายได้จากการขายปี 2556

ต่างประเทศ
32%
ในประเทศ
68%

ต่างประเทศ
30%
ในประเทศ
70%

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,601.33 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 3,629.51 ล้านบาท ลดลง 28.18 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 0.78% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงจากปีก่อน 96.38 ล้านบาทหรือเท่ากับ 3.79% เนื่องจาก
ลูกค้าทีเ่ ป็นผูแ้ ทนจำ�หน่ายมีการปรับปรุงระบบบริหารสินค้าคงคลัง ทำ�ให้มปี ริมาณคำ�สัง่ ซือ้ ลดลง และจากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองในประเทศกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การบริโภคลดลง สำ�หรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 68.20 ล้านบาท เท่ากับ 6.26% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น
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รายได้จากการขาย
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3,630
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รายได้อื่น

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 110.25 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 129.12 ล้านบาท ลดลง 18.87 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 34.87 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 14.31 ล้านบาท และกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.62 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่น
ลดลงสาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยรับลดลง 21.73 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 76.96% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 78.17% ลดลง 1.21%
เนื่องจากบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น และมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นของยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงิน
บาทเฉลี่ยทั้งปี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 102.55 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 96.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.73 ล้านบาท
คิดเป็น 5.93% เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นสำ�หรับการทำ�ตลาดสินค้า Brand ใหม่ และ
ขายผ่านช่องทาง Modern Trade
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 523.22 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 510.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.54% ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การปรับค่าจ้างเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2557 เท่ากับ 39.46 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ 41.34 ล้านบาท ลดลง 1.88 ล้านบาท
ในขณะที่มีกำ�ไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการ BOI

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 276.70 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 254.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.36 ล้านบาท เท่ากับ
8.79% โดยมีกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 2.31 บาท อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม 7.33% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.47% และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.42% ทั้งนี้ กำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และขายต่างประเทศมีกำ�ไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท
บริษัทฯ มีคุณภาพของกำ�ไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำ�เนินงาน 139.04 ล้านบาท จาก
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บชำ�ระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำ�หนดเวลา
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กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2557 เท่ากับ 5.47% ปีก่อนเท่ากับ 4.98% เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำ�เสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานและ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 41 นับ
จากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2557 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินรวม 276.70 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 2.31 บาท
และกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 295.66 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 2.46 บาท และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผล
การดำ�เนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำ�ไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 97.41% และมีกำ�หนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

เงินปันผลต่อหุ้น
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หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.40 บาท และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่ง
				 กำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,485.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 458.69 ล้านบาท เท่ากับ 7.61%
โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.65% เงินลงทุน
ชั่วคราว 5.92% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9.74% สินค้าคงเหลือ 17.47% เงินลงทุนเผื่อขาย 22.85% เงินลงทุนระยะยาวอื่น
9.74% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10.58% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19.57% และอื่นๆ 3.48%
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สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,359.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 37.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จากการจัดเตรียมสินค้าสำ�หรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน
		 ชั่วคราวเท่ากับ 425.81 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 663.95 ล้านบาท ลดลง 238.14 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มี
		 การนำ�ไปลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมทั้งสิ้น 631.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
		 19.73 ล้านบาท เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระจากการขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 140.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.80 ล้านบาท
		 เนื่องจากบริษัทฯ ให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
• สินค้าคงเหลือ บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 1,133.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 220.18 ล้านบาท เนื่องจาก
		 บริษัทฯ ผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่ เช่น TV Shopping และ E-Commerce

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,125.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 421.64 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
การลงทุนในที่ดิน
• เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอื่น บริษัทฯ มีเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอื่นจำ�นวน
		 2,113.22 ล้านบาท ปีก่อน 2,443.54 ล้านบาท ลดลง 330.32 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นกู้ลดลง
		 336.11 ล้านบาท โอนย้ายหุ้นกู้ที่จะครบกำ�หนดภายใน 1 ปี ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 222.30 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุน
		 ในหุ้นสามัญสุทธิ 85.75 ล้านบาท มีกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย 132.90
		 ล้านบาท และโอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน 9.44 ล้านบาท
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำ�นวน 686.31 ล้านบาท ปีก่อน 75.55
		 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 610.76 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการซื้อที่ดินเพื่อถือครองไว้ใช้หาประโยชน์ในอนาคต
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ เท่ากับ 1,268.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
		 380.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อที่ดิน 381.62 ล้านบาท ปรับปรุงอาคาร ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ
		 เพิ่มขึ้น 79.76 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 80.40 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,370.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 346.24 ล้านบาท เท่ากับ 33.79% ซึ่งสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 128.95 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากการเตรียม
การผลิตเพื่อรองรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 32.49 ล้านบาท ซึ่งเป็น
การตั้งภาษีรอตัดบัญชีจากกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เงินเพิ่มในการลงทุนในที่ดิน และยังมี
เงินฝากและเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำ�หนดซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกู้ยืม

ส่วนของเจ้าของ

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 5,114.45 ล้านบาท ปีก่อน 5,002.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.44 ล้านบาท
เท่ากับ 2.25% เนื่องจากบริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานในปี 2557 จำ�นวน 276.70 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับ
ผลการดำ�เนินงานปี 2556 จำ�นวน 270 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 105.75 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 42.62 บาท ปีก่อนเท่ากับ 41.68 บาท เพิ่มขึ้น 0.94 บาทต่อหุ้น
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มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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4. คุณภาพของสินทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 631.71 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 620.63 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 11.08 ล้านบาท
โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ 517.14 ล้านบาท คิดเป็น 83.33% ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกิน
กำ�หนดชำ�ระภายใน 3 เดือน จำ�นวน 80.76 ล้านบาท คิดเป็น 13.01% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการชำ�ระเงินของลูกค้าที่
ไม่ตรงรอบการชำ�ระเงิน และลูกหนี้ค้างชำ�ระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำ�นวน 22.73 ล้านบาท คิดเป็น 3.66% ของลูกหนี้รวม ซึ่งลูกหนี้
การค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการชำ�ระครบถ้วน และตรงตามกำ�หนดเวลา

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ 1,133.27 ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 299.31 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 178.13 ล้านบาท และ
สินค้าสำ�เร็จรูป 655.83 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำ�กว่า ซึ่งหากมี
สินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี

เงินลงทุน

บริษัทฯ มีกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจำ�นวน 710.69 ล้านบาท แสดงใน
ส่วนของเจ้าของ มีการโอนกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจำ�นวนเงิน 9.44 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.32
ต่อปี และมีการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม่ำ�เสมอ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารสำ�นักงานและอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน สำ�หรับเครื่องจักร
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม
และมีการบำ�รุงรักษาอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจำ�หน่ายออกจากบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำ�เสมอ
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่าราคาทุนทีแ่ สดงไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน

5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำ�เนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและกำ�ไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2557
มีเงินลงทุนจากการกู้ยืมเงิน 190 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากและเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ยัง
ไม่ครบกำ�หนด และมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกู้ยืม
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รายจ่ายลงทุน

		 บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งสิ้น 877.66 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ในการดำ�เนินงาน และบางส่วนถือครองไว้ใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการขายทำ�กำ�ไรในอนาคต โดยใช้แหล่งเงินทุน
จากเงินทุนหมุนเวียนและจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557 เท่ากับ 2.87 เท่า ปี 2556 เท่ากับ 4.44 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี 2557 เท่ากับ 1.27 เท่า ปี 2556 เท่ากับ 2.40 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจาก
บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และมีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ในอัตราที่ต่ำ�มาก โดยในปี 2557 เท่ากับ 0.27 เท่า และปี 2556 เท่ากับ 0.20 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอ
ของสภาพคล่องของบริษัทฯ

กระแสเงินสด

ในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 41.86 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 105.50 ล้านบาท ลดลง
63.64 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมกับการดำ�เนินงาน
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 139.04 ล้านบาท ปีก่อน 175.27 ล้านบาท ลดลง 36.23 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 120.46 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมีรายจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จำ�นวนเงิน 877.66 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญ 60.87 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ฝากไว้ครบกำ�หนดสุทธิ 385.91
ล้านบาท เงินสดรับจากเงินลงทุนสุทธิ 331.78 ล้านบาท เงินปันผลรับ 61.30 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 39.83 ล้านบาท และรายได้
จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.74 ล้านบาท
บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 80.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จำ�นวนเงิน 270 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงิน 190 ล้านบาท

6. ภาระหนี้สินและภาระผูกพันด้านหนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำ�นวน 1,370.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จำ�นวน 1,024.73
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 346.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 190 ล้านบาท เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 128.95 ล้านบาท
รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย
		
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
1.46
72.36
474.24

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานอย่างมีนยั สำ�คัญ ซึง่ รายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
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รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำ�เนินงานในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายในการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่ และมุ่งการทำ�ตลาดอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผล
การดำ�เนินงานในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยภายนอก
•
•
•
		

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีย่ งั ไม่มแี นวโน้มดีขน้ึ และความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำ�ให้ผบู้ ริโภคระมัดระวังในการใช้จา่ ย
การแข่งขันมีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขายที่ตอบสนอง
ความสะดวกในการซื้อสินค้า

ปัจจัยภายใน

• ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งผลักดันให้บริษัทฯ ต้อง
		 ขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม AEC ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จำ�กัด
		 ซึง่ ถือเป็นบริษัทร่วม มีสัดส่วนการถือหุ้น 20% เป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต่ำ�กว่า

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำ�หรับปี 2557 2556 และ 2555
				

หน่วย

2557

2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำ�ระหนี้
Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.87
1.27
0.21
5.93
60.71
4.66
77.25
8.40
42.86
95.10

4.44
2.40
0.29
6.02
59.80
5.40
66.67
9.55
37.70
88.77

2555
4.60
2.92
0.35
7.04
51.14
6.61
54.46
9.70
37.11
68.49

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Profitability Ratio)				
1. อัตรากำ�ไรขั้นต้น
2. อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%
%

23.04
7.33
5.47

21.83
6.65
4.98

24.04
9.76
8.25

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)				
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์

%
เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2. อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
%

4.42
0.60

4.09
0.62

6.73
0.69

			

0.27
375.90
104.09 *

0.20
3,577.28
106.16

0.23
700,826.04
69.01

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 2.40 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กำ�หนด
				 ให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2558
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		
และหลักสูตรอบรม
การถือหุ้น*
1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต 66 ปริญญาตรี คณะ Education
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
		กรรมการที่ปรึกษา		 วิชาเอก Industrial Education		 - President and Representative Director :
		วันที่ 21 เมษายน 2529		 Ashiya University, Japan				 Wacoal Holdings Corp.
							 - Director :
									 Shinyoung Wacoal Inc.
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
							 - Representative Director and Chairman :
									 Wacoal Corp.
							 - Chairman :
									 Wacoal America, Inc.
2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
69 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.67% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
		ประธานกรรมการบริษัท		 วิชาเอก เครื่องกล		 - ประธานกรรมการ :
		ประธานกรรมการสรรหา		 Chiba University, Japan				 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 				 - กรรมการ :		
		และประธานกรรมการบริหาร		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
		วันที่ 30 เมษายน 2516		 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003				 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
				 - Director Certification Program (DCP) 68/2005		 		 บมจ. โอซีซี
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 24 แห่ง
							 - ประธานกรรมการ :
			
					 บจก. ไทยแน็กซิส
									 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
3. นายยูโซะ อิเดะ
60 ปริญญาตรี คณะ Economics
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
		รองประธานกรรมการบริษัท		 วิชาเอก Economics		 - Managing Director :
		วันที่ 13 พฤษภาคม 2553		 Kobe University of Commerce, Japan				 Wacoal Holdings Corp.
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 15 แห่ง
							 - Director, Vice President and
								 Corporate Officer :
									 Wacoal Corp.
							 - Director :			
							 Wacoal America, Inc.
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ 67 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0.64% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
		รองประธานกรรมการบริษัท		 วิชาเอก บริหารธุรกิจ		 - กรรมการ :
กรรมการสรรหา		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 				 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		และรองประธานกรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 20 แห่ง
		วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2515		 - Board and CEO Assessment 2/2003		 - ประธานกรรมการ :
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003				 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
				 - Director Certification Program (DCP) 68/2005				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
									 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
									 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
									 บจก. โทรา 1010
							 - กรรมการผู้จัดการ :		
									 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		
และหลักสูตรอบรม
การถือหุ้น*		
5. นายบุญดี อำ�นวยสกุล
59 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.03% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริษัท และ		 วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ		
		กรรมการผู้จัดการ		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
		วันที่ 23 เมษายน 2533					 - กรรมการผู้จัดการ :
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
				 - Understanding the Fundamental of Financial 				 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
					 Statements (UFS) 2/2006				 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
				 - Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006 			 บจก. โทรา 1010
				 - DCP Refresher Course in Directors’ Legal 		 - กรรมการ :		
					 Liabilities (RE DCP) 1/2008				 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
6.		นายอะสึชิ ทะบะตะ
47 ปริญญาตรี คณะ Social Studies
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
		กรรมการบริษัท และ		 วิชาเอก Sociology		 - กรรมการ :
		กรรมการรองผู้จัดการ		 Doshisha University, Japan				 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
		วันที่ 1 เมษายน 2556		
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
							 - กรรมการรองผู้จัดการ :
							 บจก. โทรา 1010
							 - กรรมการ :
									 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
							 บจก. วาโก้ลำ�พูน
							 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
							 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
7. นายอำ�นวย บำ�รุงวงศ์ทอง 64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
0.44 % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริษัท		 โรงเรียนสยามธุรกิจ
		กรรมการสรรหา และ					 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง
		กรรมการบริหาร		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
		วันที่ 12 มีนาคม 2524		 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003		 - กรรมการ :
				 - Director Certification Program (DCP) 68/2005				 บจก. ไทยแน็กซิส
				 - DCP Refresher Course in Directors’ Legal 				 บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
					 Liabilities (RE DCP) 1/2008		
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา 45 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
0.06% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
		กรรมการบริษัท 		 วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ		 - กรรมการ :
		วันที่ 23 เมษายน 2544		 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ				 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
				
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 33 แห่ง
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003		 - กรรมการ :
				 - Director Certification Program (DCP) 68/2005				 บจก. วาโก้ลำ�พูน
									 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
									 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
9. นายมาซายะ วากาบายาชิ 58 ปริญญาตรี คณะ Business Administration
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
		กรรมการบริษัท		 วิชาเอก Business Administration 		 - Managing Director :
		วันที่ 15 กันยายน 2557		 Konan University, Japan				 Wacoal Holdings Corp.
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 15 แห่ง
							 - Director and Managing Corporate Officer :
							 Wacoal Corp.
							 - Director :
									 Wacoal China Co., Ltd.
10.นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา 56 ปริญญาตรี คณะ Fiber
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริษัท		 วิชาเอก Fiber Engineering		
		วันที่ 10 พฤษภาคม 2555		 Kyoto Craft Fiber University, Japan		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 10 แห่ง
							 - Director :
									 Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
									 Vietnam Wacoal Corp.
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		
และหลักสูตรอบรม
การถือหุ้น*		
11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม 58 ปริญญาเอก
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
		กรรมการอิสระ		 วิชาเอก การเงิน		 - กรรมการอิสระ และ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ		 University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA 			 ประธานกรรมการตรวจสอบ :
		และประธานกรรมการกำ�กับ		
				 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
		ดูแลกิจการ		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
		วันที่ 26 เมษายน 2553		 - Director Certification Program (DCP) 0/2000				 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
				 - Audit Committee Program (ACP) 29/2009
			 บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 62 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- % - กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร :
		กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก การบัญชี					สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		กรรมการตรวจสอบ		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 - กรรมการตรวจสอบ :
		วันที่ 26 เมษายน 2553							 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
			
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์		 - กรรมการภาษีอากร :
				 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960				 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
				
				 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)		 กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
				 - Certified Professional Internal Auditor (CPIA)		 - กรรมการอิสระ
				 - Qualified Internal Auditor (QIA)			 และประธานกรรมการตรวจสอบ :
									 บมจ. โมโน เทคโนโลยี
				 The Institute of Internal Auditors (IIA)		 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
			 - Certified Internal Auditor (CIA)			 ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
							 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน :
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
				 - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003		 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
			 - Director Certification Program (DCP) 38/2003			 กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหา
				 - Audit Committee Program (ACP) 2/2004			 และพิจารณาผลตอบแทน :
				 - Improving the Quality of Financial Reporting 				 บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดนิ
					 (QFR) 1/2006			
				 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
				 - Monitoring the Quality of Financial Reporting
					 (MFR) 5/2007
				 - Monitoring the System of Internal Control
					 and Risk Management (MIR) 2/2008
				 - Chartered Director Class (CDC) 3/2008
				 - Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008
				 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009
				 - DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009
				 - 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
13. นางศรัณยา จินดาวณิค 51 ปริญญาโท
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการอิสระ		 วิชาเอก การเงิน			
		กรรมการตรวจสอบ และ		 Eastern Michigan University, USA		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
		กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ					
		วันที่ 23 เมษายน 2555		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			
			
- Director Certification Program (DCP) 40/2004			
14. นายกฤช ฟอลเล็ต
65 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4 แห่ง
		กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก บริหารธุรกิจ		 - กรรมการอิสระ และ
		ประธานกรรมการ		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			 ประธานกรรมการตรวจสอบ :
		บริหารความเสี่ยง							 บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
		วันที่ 23 เมษายน 2555		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
				 - Director Certification Program (DCP) 149/2011		 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
								 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง :
							 		 บมจ. ธนูลักษณ์
							 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
									 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
190

รายงานประจำ�ปี 2557 | บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
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ประสบการณ์การทำ�งาน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		
และหลักสูตรอบรม
การถือหุ้น*		
15. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
55 ปริญญาโท
- % - กรรมการตรวจสอบ :
		กรรมการอิสระ และ		 วิชาเอก กฎหมายหลักทรัพย์					หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
		กรรมการบริหารความเสี่ยง		 University of Georgia, USA		 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการอุทธรณ์คำ�สั่ง
		วันที่ 24 เมษายน 2549						 ทางปกครอง :
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
				 - Director Accreditation Program (DAP) 52/2006			 และตลาดหลักทรัพย์
				 - Director Certification Program (DCP) 77/2006 - อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
				 - Audit Committee Program (ACP) 12/2006			 ด้านการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ :
				 - Understanding the Fundamental of Financial				สำ�นักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
					 Statements (UFS) 1/2006		 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ :
				 - Finance for Non-Finance Director (FND) 28/2006			 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
				 - Monitoring the System of Internal Control and				
					 Risk Management (MIR) 2/2008		 กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
				 - Chartered Director Class (CDC) 5/2009		 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
				 - The Board’s Role on Fraud Prevention and 			 บมจ. ธนูลักษณ์
					 Detection 1/2010 				
							 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
16. นายมนัส องค์สรณะคม
61 ปริญญาตรี คณะบัญชี
0.14% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหารความเสี่ยง		 วิชาเอก การบัญชี		
		กรรมการบริหาร และ		 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 23 แห่ง
		ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี					 - กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ :
		และการเงิน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			 บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
		วันที่ 9 พฤษภาคม 2543		 - Director Certification Program (DCP) 27/2003 - กรรมการ :
									 บจก. วาโก้ลำ�พูน
									 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
									 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
							 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
17. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
0.05% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม		
		ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
		Children Wear		 วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ		 - ประธานกรรมการ :
		วันที่ 9 พฤษภาคม 2543							 บจก. รอยัล การ์เมนท์
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 - กรรมการผู้จัดการ :		
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003			 บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
									
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
18. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
60 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหาร		 วิชาเอก สื่อสารมวลชน
		วันที่ 9 พฤษภาคม 2543		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
							 - กรรมการผู้จัดการ :
				 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ				 บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
				 วิชาเอก การตลาด				 บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
				 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง			
									
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		
				 Director Accreditation Program (DAP) 42/2005
19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 62 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
0.04% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก รัฐศาสตร์
		ผู้อำ�นวยการ Human Science		 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
		Research Center 					 - กรรมการ :
		วันที่ 9 พฤษภาคม 2543		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003			 บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
สัดส่วน
ประสบการณ์การทำ�งาน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		
และหลักสูตรอบรม
การถือหุ้น*		
20. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ 60 ปริญญาโท
0.12% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก บริหารธุรกิจ		
		ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์		 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง
		Wienna		 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 - กรรมการผู้จัดการ :
		วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552							 บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - กรรมการ :
				 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003			 บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
									 บจก. ภัทยาลำ�พูน
21. นางสาวการุณี สุหร่าย
59 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
0.005% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหาร และ		 วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
		ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
		และธุรการ					 - กรรมการ :
		วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552		 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		 บจก. รอยัล การ์เมนท์
- Board and CEO Assessment 2/2003			 บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
									 โคออร์ดิเนชั่น
				
22. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
52 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
0.0004% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ		 การบัญชี
		กรรมการบริหาร		 วิชาเอก การบัญชี		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
		ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		 - กรรมการ :
		และเลขานุการบริษัท							 บจก. วาโก้ลำ�พูน
		วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552		 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี				 บจก. รอยัลการ์เมนท์
				 วิชาเอก การบัญชี
				 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		
				 - Company Secretary Program (CSP) 9/2005			
				 - Effective Minute Taking (EMT) 2/2006
23. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม
53 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
0.0001% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหาร และ 		 วิชาเอก การจัดการคุณภาพ
		ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์		 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
		ชุดชั้นใน					 - กรรมการ :
		วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 							 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
									 บจก. โทรา 1010
									 บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
24. นายวรเทพ อัศวเกษม
47 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
		กรรมการบริหาร 		 วิชาเอก ไฟฟ้า		
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 		 Hosei University, Japan		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
							 - กรรมการ :
								 บจก. ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย)
									 บจก. ไทยกุลแซ่
หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำ�ความผิดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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หมายเหตุ : * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

							
จำ�นวนหุ้น 					
		 ณ 31 ธ.ค. 57			 ณ 31 ธ.ค. 56			 เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
รายชื
อ
่
กรรมการและผู
บ
้
ริ
ห
าร
			
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม
												
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
800,970
800,970
800,970
800,970
3. นายยูโซะ
อิเดะ
4. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
772,840
772,840
772,840
772,840
5. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
33,350
33,350
30,350
30,350
3,000
3,000
6. นายอะสึชิ
ทะบะตะ
7. นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง
503,230 20,630 523,860
503,230 20,630 523,860
8. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
75,000
2,000 77,000
75,000 2,000
77,000
9. นายมาซายะ
วากาบายาชิ
10. นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
12. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
13. นางศรัณยา
จินดาวณิค
14. นายกฤช
ฟอลเล็ต
15. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
16. นายมนัส
องค์สรณะคม
164,130
5,020 169,150
161,130 5,020 166,150
3,000
3,000
17. นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
55,900
1,500 57,400
55,900 1,500
57,400
18. นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
53,290
53,290
53,290
53,290
20. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์ 120,850 28,120 148,970
120,850 28,120 148,970
21. นางสาวการุณี
สุหร่าย
6,000
6,000
6,000
6,000
22. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
500
500
500
500
23. นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
100
100
100
100
24. นายวรเทพ
อัศวเกษม
		
รวม		
2,586,160 57,270 2,643,430 2,580,160 57,270 2,637,430 6,000
6,000

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
ปี 2557
0.6675
0.6440
0.0278
0.4366
0.0642
0.1410
0.0478
0.0444
0.1241
0.0050
0.0004
0.0001
2.2029
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XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

					 บริษัทย่อย			
บริษัทร่วม			 บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		
บมจ.
บจก.
บจก. บจก.
บจก.
บจก. Pattaya Wacoal Wacoal บจก.
บจก.
กรรมการและผู้บริหาร
ไทยวาโก้ เอสอาร์. วาโก้
วาโก้
ภัทยา
โทรา Myanmar Holdings Corporation วีน
ภัทยา
			
ดับบลิว. ลำ�พูน กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี 1010 Co., Ltd. Corp.		
อินเตอร์ อุตสาหกิจ		
			
การ์เมนท์								
เนชั่นแนล
นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
/							
XXX
XXX		
XXX									
XXX
XXX
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นายยูโซะ
อิเดะ
XX							
/
XX		
นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX			
/
/
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
/
/
/
/
/
/
/			
/
/
นายอะสึชิ
ทะบะตะ
/
/
/
/
/
/				
/			
นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง
/									
/
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
/		
/
/
/						
นายมาซายะ
วากาบายาชิ
/							
/
/		
/										
นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
/										
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
/										
นางศรัณยา
จินดาวณิค
/										
นายกฤช
ฟอลเล็ต
/										
รศ.นเรศร์
เกษะประกร
/										
นายมนัส
องค์สรณะคม		
/
/
/
/					
/
/
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร											
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก											
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา										
/
/
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
									
/
/
นางสาวการุณี
สุหร่าย											
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
/								
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม				
/		
/					
นายวรเทพ
อัศวเกษม

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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XXX ประธาน, XX รองประธาน, / กรรมการบริษัท

						 บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
กรรมการและผู้บริหาร
คอมเมอร์เชียล
มิตรพัฒนา ไทย บุนกะ วาเซดะ
เอราวัณ เอสอาร์พี เซเลเบรท บางกอก
		
โคออร์ดิเนชั่น
โฮมช้อปปิ้ง แฟชั่น
เอ็ดดูเคชั่น สิ่งทอ นานาไซ
เว็ลธ
โตเกียว
		
(ฮ่องกง)			
(ไทยแลนด์)				
ซ็อคส์
นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต								
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
XXX			
/				
XXX
นายยูโซะ
อิเดะ								
นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
/		
/
/		
XXX		
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล								
นายอะสึชิ
ทะบะตะ								
นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง					
/		
XXX
/
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา		
/						
นายมาซายะ
วากาบายาชิ								
นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา								
รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม								
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต								
นางศรัณยา
จินดาวณิค								
นายกฤช
ฟอลเล็ต								
รศ.นเรศร์
เกษะประกร								
นายมนัส
องค์สรณะคม					
/
/		
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
/							
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก		
/				
/		
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา								
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์			
/					
นางสาวการุณี
สุหร่าย								
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์								
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม								
นายวรเทพ
อัศวเกษม								

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
			
ชื่อ-สกุล		 บจก. เอสอาร์.
บจก. วาโก้ บจก. วาโก้ บจก. ภัทยา
					 ดับบลิว.การ์เมนท์
ลำ�พูน
กบินทร์บุรี
กบินทร์บุรี
1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์		
ประธาน
ประธาน
ประธาน
ประธาน
2. นายบุญดี		
อำ�นวยสกุล		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
						
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
3. นายอะสึชิ		
ทะบะตะ		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
										
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
5. นายมนัส		
องค์สรณะคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
						 ผู้ช่วยผู้จัดการ
6. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์		
กรรมการ
7. นายสมพงษ์
รัศมีธรรม		
กรรมการ
8. นายชัยวิชิต
สุทธิพงศ์วรากุล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
9. นายพีรทัศ
อุทัยวิวัฒนา		
กรรมการ
10. นางสาวอรุณี
สหกิจภิญโญ		
กรรมการ
11. นายวัฒนา
ทองเอี่ยม		
กรรมการ
12. นางรุ่งทิพย์
โชคชัยธรรม		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
13. นายโชติพัฒน์ แสงสุวรรณเลิศ
กรรมการ
							
ผู้ช่วยผู้จัดการ
14. นางสาวสินีนุช วุฒิเจริญชัยพร
กรรมการ
15. นายเมธา		
สุภากร		
กรรมการ
16. นายนิวัฒน์
เดชอำ�ไพ		
กรรมการ
17. นางสาวดลยา ชินะศิริกุล		
กรรมการ
18. นายปริญญา
ชาดี		
กรรมการ
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บจก.
โทรา 1010
ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
-

