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Financial Overview

ป | Year
2558
2015

2557
2014

2556
2013

6,597
1,417
5,180
3,972
4,141
973
334

6,485
1,371
5,114
3,601
3,773
830
277

6,027
1,025
5,002
3,630
3,826
792
254

1.00
43.17
2.79
50.00
1.10*

1.00
42.62
2.31
49.25
2.40

1.00
41.68
2.12
50.00
2.25

Proﬁtability Ratio (%)
Return on Total Revenues
Return on Equity

8.08
6.50

7.33
5.47

6.65
4.98

สภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

Liquidity Ratio (Times)
Current Ratio
Quick Ratio
Liquidity of Cash Flow from Operation

2.75
1.18
0.33

2.87
1.27
0.21

4.44
2.40
0.29

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

Efﬁciency Ratio (%)
Return on Assets
Return on Fixed Assets

5.11
21.95

4.42
24.73

4.09
37.27

วิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราการจายเงินปนผล (%)

Financial Policy Ratio (Times)
Debt to Equity Ratio
Interest Coverage Ratio
Payout Ratio (%)

0.27
74.52
39.48*

0.27
375.90
104.09

0.20
3,577.28
106.16

งบการเงินรวม

CONSOLIDATED

ฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)

Financial Position and
Operating Results (Million Baht)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
กำไรขั้นตน
กำไรสุทธิ

Total Assets
Total Liabilities
Equity
Sales
Total Revenues
Gross Proﬁt
Net Proﬁt

ขอมูลตอหุน (บาท)

Per Share Data (Baht)

มูลคาที่ตราไว
มูลคาตามบัญชี
กำไรสุทธิ
ราคาตลาด
เงินปนผล

Par Value
Book Value
Net Earnings
Market Price
Dividend

อัตราสวนทางการเงิน

Financial Ratio

ความสามารถในการทำกำไร (%)
อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหจายเงินปนผลหุนละ 1.10 บาท แลวนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งกำหนดใหมี
ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 1.10 per share, for further proposal to the
shareholders’ general meeting for approval, on April 25, 2016.

wac
wac
wac
wac
wac
wac
wac
wac
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wac
wac

สารบัญ
2
3
4
6
10
18
25
26
28
32
34
35
36
37
38
49
50
86
87
115
119
124
125
195
206

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายงานคณะกรรมการสรรหา
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบริหาร
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 2558 นับเป็นปีทท่ี า้ ทายอย่างยิง่ ในการดำ�เนินธุรกิจจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดที เ่ี กิดขึน้ ทัว่ โลก รวมไปถึงเศรษฐกิจไทยซึง่
ชะลอตัวลงต่อเนือ่ งจากปีทผ่ี า่ นมา แต่ส�ำ หรับธุรกิจของไทยวาโก้ยงั เติบโตบรรลุเกินเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ โดยบริษทั ฯ ได้เริม่ สร้าง Platform
ใหม่ในระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Management) เพือ่ พัฒนาความแข็งแกร่งและสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร
ในระยะยาว ซึง่ ในปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ ได้อนุมตั โิ ครงการลงทุนในกิจการทีเ่ ป็น Supply Chain ด้านวัตถุดบิ สำ�หรับชุดชัน้ ในสตรีรว่ มกับ
Wacoal Corp. และบริษทั ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ชัน้ นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้ การขยายฐานการผลิตด้วยการจัดตัง้ โรงงานผลิตชุดชัน้ ในสตรี
ไปยังประเทศเมียนมาร์ ร่วมกับ Wacoal Corp. ประเทศญีป่ นุ่ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบงานทุกส่วนให้มปี ระสิทธิภาพดียง่ิ
ขึน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 ดังเห็นได้จากบริษทั ฯ
ได้รบั รางวัล “ASEAN Quality Goods and Services” ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพสินค้า และบริการของบริษทั ฯ เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับอาเซียน
ด้านผลประกอบการในรอบปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมียอดขาย 3,972.50 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 334.37 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.31 และร้อยละ 20.84 ตามลำ�ดับ ซึง่ จากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ ประกอบกับแผนการ
ลงทุนต่างๆ ในอนาคต คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.48 ของกำ�ไรสุทธิ โดยกำ�หนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ซึง่ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ติดต่อกันเป็นปีท่ี 43
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ
ในระดับ “ดีเลิศ” จากการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รบั มอบเกียรติบตั ร “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้เสือ้ ผ้าคูลโหมด ปี 2558” จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ รวมทัง้ ได้รบั รางวัล “สถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ระดับประเทศ ประจำ�ปี 2558” จากกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ภาพความสำ�เร็จทัง้ หมดนีเ้ กิดจากความมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ในนามคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้
พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ เป็นพลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ นให้บริษทั ฯ เติบโตไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั
แรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายในการนำ�พาองค์กรให้กา้ วต่อไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.กุลภัทรา  สิโรดม
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัตติ ามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต และนางศรัณยา จินดาวณิค เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 13 ครัง้ มีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในตามวาระทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปสาระสำ�คัญได้ดงั นี้
• สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ไตรมาสและประจำ�ปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการป้องกันการทุจริตและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ติดตาม
ผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำ�ปี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ ประเมินและดูแลให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
มีประสบการณ์ ความรูแ้ ละการอบรมทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าที่
• พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ และ/หรือ
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร และ/หรือ ดร.เกียรตินยิ ม คุณติสขุ แห่ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2559 มีคา่ ตอบแทนรวม 4.55 ล้านบาท
• สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย ขอ กาํ หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�กับดูแลให้ปฏิบตั ิ
ตามข้อกำ�หนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
• ติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
การทำ�รายการต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำ�นักงานตรวจสอบภายใน อีกทัง้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ ไม่มขี อ้ จำ�กัดในการรับข้อมูล
มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม การจัดทำ�งบการเงินถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อกำ�หนดและกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิง่ ผิดปกติทเ่ี ป็นสาระสำ�คัญ
(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต

นายมนู ลีลานุวัฒน์

กรรมการที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ

นายยูโซะ อิเดะ

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายบุญดี อำนวยสกุล

นายอะสึชิ ทะบะตะ

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการรองผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

นายอำนวย บ�ำรุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

นางศรัณยา จินดาวณิค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

นายมาซายะ วากาบายาชิ
กรรมการบริษัท

นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
กรรมการบริษัท

รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

07

ªØ´à´็¡

08

C h i l d re n w e a r

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ªØ´ªÑ้¹¹Í¡ÊµÃÕ

L a d i e s ’ O u terwear

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

09

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

		 บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษทั สหพัฒนพิบลู จำ�กัด และ Wacoal Corporation
ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และ
ในปี 2526 บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน
จำ�กัด
		 ในปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป ซึง่ ประกอบด้วย ชุดชัน้ ในสตรี ชุดชัน้ นอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ ชุดชัน้ ในสตรี
		 การจัดจำ�หน่ายภายในประเทศมี บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของบริษทั ฯ
สำ�หรับตลาดต่างประเทศได้จ�ำ หน่ายไปยังบริษทั ในกลุม่ ของ Wacoal Corporation ซึง่ ส่งออกไปประเทศญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา และ
อาเซียน เป็นหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

บริษัทฯ ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำ�ของโลก

พันธกิจ (Mission)

ไทยวาโก้จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เราจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความรวดเร็ว ทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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
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ทำ�งานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ ใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ
มุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ คิดบวก มั่นใจ เราทำ�ได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อลูกค้า
เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ทำ�งานและดำ�เนินชีวิตบนพื้นฐานความรักและความเชื่อมั่นต่อกัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ไทยวาโก้ ครบรอบก่อตั้ง 45 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาวิจยั พัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดบิ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สวมใส่สบาย
เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระ เพือ่ สร้างความงามและความมัน่ ใจให้กบั ผูห้ ญิงทุกช่วงวัย
• 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 ในสตรีทใ่ี ช้กลยุทธ์การตลาดและ
นวัตกรรมทัง้ ด้านสินค้าและบริการทีแ่ ปลกใหม่ เช่น การจัดให้มพี นักงานขายคอย
แนะนำ�การสวมใส่ชดุ ชัน้ ในสตรีทถ่ี กู ต้องตามสรีระให้แก่ลกู ค้าอย่างใกล้ชดิ และเป็น
ผูร้ เิ ริม่ ใช้ค�ำ เรียกเฉพาะพนักงานขาย ชุดชัน้ ในว่า “Proportion Consultant” หรือ
“PC” จนกลายมาเป็นคำ� ทีใ่ ช้แพร่หลายในวงการชุดชัน้ ในมาถึงปัจจุบนั การจัดให้
มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การนำ�ระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็น
ครัง้ แรก การกำ�หนดราคาชุดชัน้ ในแบบ Fixed Price และการส่งเสริมการตลาด
ด้วยการนำ�ภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผล
ให้สนิ ค้าเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและทัศนคติของ
สตรีไทยทีม่ ตี อ่ ชุดชัน้ ในได้อย่างสิน้ เชิง
• ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด
(พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)

ปี 2523 • เปลี่ ย นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ฯ จาก        มาเป็ น รู ป
				     เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเมื่อวันที่
				 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึง
				 ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และกำ�หนดสีประจำ�บริษัทฯ
				 คือ สีไวน์แดง และสีชมพู
			 • นำ�ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก
			 • ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่ง โดยทำ�การศึกษา
				 พัฒนาวัตถุดิบแปลกใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ
				 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
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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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 เพื่อสร้าง
ความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
• ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร
(พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)

ปี 2533 • นำ�เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์
				 โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครือ่ ง Sihouette Analyzer เครือ่ ง 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 และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
				 ของวัสดุสิ่งทอ ตามมาตรฐาน JIS (Japanese International
				 Standard) พร้อมทั้ง ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่
ปี 2535 • เพิ่มบริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical
				 Wear Service) เพื่อช่วยให้แผลแห้งเร็ว พร้อมทั้งรักษาและ
				 บรรเทาแผลเป็นอันเกิดจากไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก
ปี 2536 • ก่อตัง้ บริษทั ย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด บริษทั
				 วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุร จำ�กัด
				 ตามลำ�ดับ
ปี 2537 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็น
				 ลำ�ดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ปี 2540 • ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศ
				 รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มากขึน้ ด้วยการจัดงาน “Sahagroup
				 Export & Trade” ซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี มาจนถึง
				 ปัจจุบัน
ปี 2541 • จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ปี 2542 • บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจาก
				 ธนาคาร
ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบาย
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ทำ�ให้สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง
อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และนำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สินค้า ตลอดจนขยายกำ�ลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
การกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
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• ทศวรรษที่ 4 ล้ำ�หน้าด้วยนวัตกรรม
(พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)
ปี 2543 • ริเริ่มโครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้
				 ผูห้ ญิงไทยตระหนักถึงการดูแล ป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
ปี 2548 • นำ�ระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function
				 Deployment และ Kansei Engineering มาใช้ในการออกแบบ
				 ผลิตภัณฑ์
ปี 2549 • พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra
				 Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นในสำ�หรับสตรีท่ีสูญเสียเต้านม
				 และได้มอบ Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่
				 ขาดทุนทรัพย์อย่างสม่ำ�เสมอ
ปี 2551 • ปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมีย่ ม ฉีกเส้นกัน้
				 ระหว่างชุดชัน้ ในกับชุดชัน้ นอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond
				 Intimacy” ซึ่งนำ�คริสตัล Swarovski มาประดับบนชุดชั้นใน
				 เป็นครั้งแรก

ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ทำ�การตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิด
การบริหารกระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจำ�กัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี
(พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)

ปี 2553 • เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทได้จัดแสดง
				 แฟชั่นโชว์ผลงาน Princess Collection ในพระเจ้าหลานเธอ
				 พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั 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 และโลจิสติกส์ให้มี
				 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี 2557 • นำ�แนวคิดการตลาดแบบ Omni Channel เชื่อมโยงช่องทาง
				 การตลาดต่างๆ ให้ลกู ค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างหลากหลาย ได้แก่
				 Shop Interactive, Shopping Online, TV Home Shopping,
				 Call Center และ Social Media เป็นต้น
			 • ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside”
			 • ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย
				 มหิดล ดำ�เนินโครงการสำ�รวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทย
				 ทั่ ว ประเทศ และจั ด ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ รู ป ร่ า งและ
				 ผลิตภัณฑ์
			 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการและให้
				 คำ�ปรึกษากับลูกค้าที่ปัญหาทางสรีระ โดยมีนวัตกรรมเป็น
				 ผลิตภัณฑ์พเิ ศษต่างๆ เพือ่ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ปี 2558 • ขยายการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp.
				 ประเทศญีป่ นุ่ จัดตั้ง Myanmar Wacoal Co.,Ltd. เพื่อรองรับ
				 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
			 • ขยายสาขา Wacoal Body Clinic Shop ไปยังภูมิภาคต่างๆ
				 เพื่อให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการสั่งตัด
				 ผลิตภัณฑ์พิเศษ
			 • สร้างการรับรูแ้ ละเสริมภาพลักษณ์ Wacoal Sport และ ผลิตภัณฑ์
				 CW-X ในกลุม่ ลูกค้าทีร่ กั สุขภาพและรักการออกกำ�ลังกาย ให้แพร่
				 หลายมากขึ้น
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ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล 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
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิม่ เติมในปี 2552
ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบมาตรฐานสากล 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
สิง่ แวดล้อมไทย (สสท.) สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรี ในเรือ่ งความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือ ฉลากเขียว ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
ของชุดชั้นใน Wacoal
ได้รับเครื่องหมาย CoolMode สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็น
ผู้ผลิตเสื้อผ้าที่มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี CoolMode เช่น ยกทรง
(Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape)
ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ยูนิฟอร์มภายใต้แบรนด์ Race’
ได้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ซึ่งร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ขยายการรับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีและผ้าอ้อมเด็ก
ได้รบั การรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ซึง่ ร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสิง่ ทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (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�การผลิตสินค้า
ตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย
นอกเหนือไปจากการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทย่อย ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก บริษัทย่อย
สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ
บริษทั ร่วม เป็นบริษทั ทีร่ ว่ มลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยอาศัยความรู้
ความชำ�นาญของพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละฝ่าย อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน

โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการดำ�เนินงานในกลุ่มบริษัท
บมจ. ไทยวาโก้

บริษัทย่อย

99.94%
SR.W.

99.99%
WLC

บริษัทร่วม

99.99%

99.97%

WKC

TORA

40.00%
MW

20.00%
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
MW = Myanmar Wacoal Co., Ltd.
PM
= Pattaya Myanmar Co., Ltd.

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ชื่อบริษัท
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%		
		 1. Myanmar Wacoal Co., Ltd.
40.00

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 ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

-

-

0.68
3.82
0.83
0.01
17.90
14.67

21.26
5.09
1.39
3.90
0.79
0.21

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษทั ฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “Wacoal” ซึง่ ได้รบั อนุญาตจาก Wacoal Corporation
ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยการจัดจำ�หน่ายสินค้าชุดชัน้ ในสตรีไปยังต่างประเทศ บริษทั ฯ ต้องดำ�เนินการ
ผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation เพื่อจัดจำ�หน่ายในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทำ�ธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ อีกรายหนึง่ โดยการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป็นการบูรณา
การโครงข่ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปอย่างครบวงจร ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบและให้จัดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
1. ชุดชั้นในสตรี		
2. ชุดชั้นนอกสตรี 		
3. ชุดเด็ก		
				

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

โครงสร้างรายได้
ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 73 และ
ร้อยละ 27 ตามลำ�ดับ

โครงสร้างรายได้จำ�แนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ /
บริการ

ดำ�เนินการโดย

% การถือหุ้น
2558
ของบริษัทฯ รายได้
%

2557
รายได้
%

หน่วย : ล้านบาท
2556
รายได้ %

รายได้ในประเทศ								
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
2,549.01 64.18 2,083.27 57.85 2,162.55 59.58
			
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ 99.94
47.83 1.20
58.14
1.61
52.83 1.46
			
บจก. วาโก้ลำ�พูน
99.99
0.95 0.02
0.20
0.01
0.40 0.01
			
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
99.99
0.42 0.01
0.06
0.00
0.34 0.01
			
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
99.93
5.35 0.13
7.37
0.20
10.08 0.28
			
บจก. โทรา 1010
99.97
0.12 0.00
0.10
0.00
0.16 0.00
ชุดชั้นนอกสตรี บมจ. ไทยวาโก้
76.08 1.92
70.84
1.97
85.44 2.35
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
212.82 5.36 224.30
6.23 228.86 6.31
				 รวม		 2,892.58 72.82 2,444.28 67.87 2,540.66 70.00
รายได้ต่างประเทศ								
ชุดชั้นในสตรี บมจ. ไทยวาโก้
1,047.47 26.37 1,123.83 31.21 1,033.11 28.46
			
บจก. โทรา 1010
99.97
17.18 0.43
25.38
0.70
47.77 1.32
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
15.27 0.38
7.84
0.22
7.97 0.22
				 รวม		 1,079.92 27.18 1,157.05 32.13 1,088.85 30.00
			
รายได้รวม							
				 ชุดชั้นในสตรี		 3,668.33 92.34 3,298.35 91.59 3,307.24 91.12
				 ชุดชั้นนอกสตรี		
76.08 1.92
70.84
1.97
85.44 2.35
				 ชุดเด็ก		 228.09 5.74 232.14
6.44 236.83 6.53
			
รวมรายได้จากการขายและบริการ		3,972.50 100.00 3,601.33 100.00 3,629.51 100.00
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านการวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับ
ความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังนี้

BODY SEAMLESS เนียนเรียบไร้รอยต่อ
นวัตกรรมการถักผ้าพิเศษให้มีแพทเทิร์นในตัว ไร้รอยตะเข็บ (Body seamless) ท�ำให้สัมผัสเนียนเรียบไร้รอยต่อ และใช้
เส้นใยไนลอนที่มีความละเอียดระดับไมโครไฟเบอร์ โดยเส้นใยมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 100 เท่า จึงให้ผิวสัมผัสเนียนนุ่มเป็น
พิเศษ อีกทั้งผสมเส้นใยยืด (Spandex) ช่วยให้กระชับ ยืดหยุ่นและคืนรูปทรงได้ดี แห้งเร็ว ซึ่งสามารถสัมผัสความเนียนนุ่ม ไร้รอย
ตะเข็บได้ในผลิตภัณฑ์ Wacoal Seamless Bra
FREE CUT FABRIC บางเบาไร้ขอบ ไม่ลุ่ย ไม่รัน ไม่ม้วน
นวัตกรรมผ้าไนลอนบางเบาไร้ขอบ ด้วยเทคนิคการละลายเส้นใยล็อคโครงสร้างผ้าให้ไม่ลุ่ย ไม่รัน ไม่ม้วน ช่วยลดขั้นตอน
การตัดเย็บสินค้า ลดการตัดต่อแนวตะเข็บ (Free Cut) เพื่อลดการระคายเคืองจากการกดทับของรอยตะเข็บ อีกทั้งผสมเส้นใย
ยืด (Spandex) ช่วยให้กระชับ ยืดหยุ่น เนียนเรียบ บางเบา อิสระทุกการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถสัมผัสความเนียนเรียบได้ใน
ผลิตภัณฑ์ Wacoal feel free Bra
SUPER SOFT FABRIC ที่สุดของความละเอียดอ่อนนุ่ม
ผ้าที่ท�ำจากเส้นใยไนลอนซุปเปอร์ไมโครไฟเบอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม 150 เท่า ผสมกับเส้นใยยืด (Spandex) ที่ให้
ความยืดหยุน่ สปริงตัวและคืนรูปได้ดี จึงเป็นผ้าทีส่ วมใส่สบาย มีผวิ สัมผัสอ่อนนุม่ เป็นพิเศษ แห้งเร็ว ซึง่ สามารถสัมผัสความละเอียด
เนียนนุ่มได้ในผลิตภัณฑ์ยกทรงไร้โครง Super Soft Bra
GAUZE FABRIC (Double Cotton Gauze)
ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์บางเบาดุจปุยฝ้าย ซึ่งได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน โดยพันเกลียวเส้นด้ายอย่างหลวมๆ
แล้วน�ำมาทอเป็นผ้าเนื้อโปร่งบางเบาซ้อนกัน 2 ชั้น จึงได้ผ้าที่ให้คุณสมบัติพิเศษสามารถดูดซับความชื้นและระบายอากาศได้ดี
สวมใส่เย็นสบายและแห้งเร็ว “Easy feel Easy comfort” ซึ่งสามารถสัมผัสความนุ่ม เบาสบายได้ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน
SENSITIVE® SHEER II
นวัตกรรมเนื้อผ้าทูเวย์ (Two way) ที่เนียนเรียบบางเบา ยืดหยุ่นได้ทุกทิศทางด้วยเส้นใยไนลอน ไมโครไฟเบอร์ขนาด
เล็กกว่าเส้นผม 100 เท่า ผสมกับคุณสมบัติความยืดหยุ่น ความกระชับของเส้นใย Lycra® Extra Fine ช่วยเพิ่มผิวสัมผัสด้าน
ในของผ้า ให้ความรู้สึกนุ่มเหมือนผิวของลูกพีช ท�ำให้ผ้ามีสัมผัสเนียน นุ่ม ลื่น มีน�้ำหนักเบา ยืดหยุ่นสปริงตัวได้ดี รวมทั้งช่วย
ดูดซับความชื้น และระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว สามารถปล่อยขอบให้เป็นอิสระโดยไม่รัน ไม่ลุ่ย ไม่ม้วน (Free Cut) ซึ่งสามารถ
สัมผัสความเนียนเรียบและความกระชับได้ในผลิตภัณฑ์ Wacoal body base
LYCRA® BEAUTY FABRIC The Science of Shaping™
นวัตกรรมผ้าเพือ่ ความกระชับสัดส่วนและควบคุมสรีระโดยไม่อดึ อัด อิสระทุกการเคลือ่ นไหวด้วยเส้นใย LYCRA® BEAUTY
มากถึง 46% โครงสร้างผ้าทูเวย์ทริคอท ยืดหยุ่นสปริงตัวได้ทุกทิศทาง สวมใส่สบายและคงรูปทรงตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งสามารถ
สัมผัสความกระชับสบายได้ในผลิตภัณฑ์กระชับสัดส่วน Wacoal Shape Beautifier (I-Firm)

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

19

JUTE CELL® VISCOSE FIBER
นวัตกรรมเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จากการแปรรูปเส้นใยธรรมชาติจากต้นปอกระเจา (Jute Cell®) ท�ำให้
เส้นใยนุ่มเหมือนฝ้าย เงาเหมือนไหม คล้ายกับเส้นใยเรยอน ผสมเส้นใยฝ้ายบริสุทธิ์ จึงปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ระคายเคือง และ
ให้ผิวสัมผัสที่ละเอียด มันเงา รวมทั้งช่วยดูดซับความชื้น ระบายอากาศได้ดี สวมใส่เย็นสบาย อ่อนนุ่ม ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่ง
สามารถสัมผัสได้ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก ENFANT® Cotton Plus
COOL MODE FABRIC
นวัตกรรมผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับความชื้นและระบายความร้อนได้ดี ท�ำให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อน สามารถสวมใส่
ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ≥ 25 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน CoolMode
จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยทางบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองเนื้อผ้า 3 โครงสร้าง ดังนี้
1) 100% POLYESTER PLAIN (TWC 02)
2) 100% POLYESTER TWILL (TWC 03)
3) 100% POLYESTER DOBBY STRIPE (TWC 04)
เนือ้ ผ้าทัง้ หมดเป็นเนือ้ ผ้าทีส่ วมใส่สบาย ช่วยลดการใช้เครือ่ งปรับอากาศ หรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ท�ำให้ชว่ ยลดโลกร้อน
ในทางอ้อม ซึ่งสามารถสัมผัสความสบายได้ในผลิตภัณฑ์ยูนิฟอร์มลดโลกร้อน ภายใต้แบรนด์ Race’
ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมี
ที่เป็นอันตราย รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 การรับรองคุณภาพมาตรฐานการทดสอบ
Wacoal corp. การรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.2346:2550) การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์
ลดโลกร้อน (CoolMode) ผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint)
นอกจากนี้ในปี 2558 ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับค�ำชมเชยด้านการจัดท�ำฉลากสินค้าได้ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีระบบประมวลผลร่วมของฉลากแสดงส่วนผสมสินค้า และวิธีการดูแลรักษาและป้ายส่งเสริมการขาย (COMPOSITION &
LABELING INTEGRATED SYSTEM) อย่างเป็นระบบ ซึง่ ได้รบั รางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ�ำปี 2558
ด้านระบบและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารท�ำงาน อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั มอบประกาศนียบัตรด้านองค์กรทีม่ สี ว่ นช่วยลดโลกร้อน
ในผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) ภายใต้แบรนด์ Race’ ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ CoolMode ภายในงาน “ร้อยดวงใจ
ร่วมใจลดโลกร้อน” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชุดชั้นในสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 92 ของมูลค่า
การจ�ำหน่ายทั้งหมด และมีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของสตรีทุกวัย
รวมไปถึงสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Wacoal Balancing Bra โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่ส�ำคัญ ดังนี้

Wacoal COOL 2015
นวัตกรรมแห่งความเย็นสบาย ด้วย Mold ฟองน�้ำเจาะรู และ 3D-Fiber Fill เป็น Mold นวัตกรรมใหม่ที่มีน�้ำหนักเบา
ระบายอากาศได้ดี ไม่เหลือง ไม่ย่น ไม่ยับ ท�ำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ไม่อับชื้น อีกทั้งเป็นการต่อยอดความส�ำเร็จของ Campaign
ด้วยการน�ำเทรนด์แฟชั่นเข้ามาผสมผสานภายใต้แนวคิด “Fashion Innovation” เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า โดยการออก
Collection ต่างๆ ดังนี้
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• Animal Print การน�ำลวดลายพิมพ์ของสัตว์ มาแปลงโฉมให้ผู้หญิงกลับมามีชีวิตชีวา
• Color Block การจับคู่สีที่ตัดกันมาใส่คู่กันให้เกิดสีที่มีความโดดเด่น สดใส และมีเอกลักษณ์
• Bio Graphic การสร้างสรรค์ผลงานด้วยลายเส้นต่างๆ ในสไตล์โมเดิร์นกราฟฟิกให้ความรู้สึกที่แตกต่าง

Super Soft Bra
Bra แบบไร้โครงลวด ไร้ตะขอ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่มีความละเอียดสูง เนียนนุ่มเป็นพิเศษ มีความยืดหยุ่นและ
ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบายโอบกระชับ อกสวยได้รูปเหมือนมีโครงลวด สายบ่ากว้าง ลดความตึงของบ่าและไม่กดเจ็บ ไร้ตะขอ
ท�ำให้หลังดูสวยเนียนเรียบ Mold ฟองน�้ำด้านในฉาบผ้าแบบพิเศษ มีรูช่วยให้ดูดซึมความชื้นและเหงื่อ ท�ำให้แห้งเร็ว
Seamless Bra
Bra ทอแบบไร้ตะเข็บ ผลิตจากเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่มีความละเอียด เนียนนุ่มเป็นพิเศษ ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย
กระชับ มีความยืดหยุ่นดี สามารถใส่ได้ตั้งแต่คัพ A - F มี Wireless Support รองรับทรวงอกได้อย่างลงตัว ไร้ตะขอด้านหลัง
เนียนเรียบ เก็บเนื้อส่วนเกินด้านข้าง ด้านในมีช่องใส่ Pad (ฟองน�้ำ) ช่วยยกกระชับทรวงอก เพิ่มเสน่ห์ร่องอกด้วย Pad (ฟองน�้ำ)
ที่เป็นรูปทรงกลม เจาะรู มีน�้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี หมุนได้ 360 องศา ดูแลรักษาง่าย และแห้งเร็ว
feel free Bra
Bra มิติใหม่ ด้วยนวัตกรรมการผลิตเนื้อผ้าพิเศษ พร้อมดีไซน์รอบคอ แขน และขอบล่างแบบ Free Cut ริมผ้าไม่ม้วน
ไม่รุ่ย สวมใส่สบาย เนียนเรียบไร้ริ้วรอย และเทคนิคพิเศษการ Bonding แทนการเย็บ จึงลดการเสียดสีบริเวณใต้อก รอบคอและ
แขน Pad (ฟองน�้ำ) เป็นรูปทรงกลม มีน�้ำหนักเบานุ่ม หมุนได้ 360 องศา ดูแลรักษาง่าย แห้งเร็ว และพกพาสะดวก
FIRST bra x Hello Kitty
บริษัทฯ ได้ซื้อลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน Hello Kitty ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนชื่อดังระดับโลกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เพื่อน�ำมา
ออกแบบและผลิตสินค้าชุดชั้นในส�ำหรับวัยเด็ก เพื่อสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าให้เกิดความน่ารัก น่าสวมใส่ โดยมีการน�ำ
ตัวการ์ตูนมาออกแบบให้เข้ากับสินค้าแต่ละแบบ
Glam De Fleur
Collection ใหม่ในกลุ่มสินค้า Wacoal Glam โดยมีแรงบันดาลใจจากสีสันของดอกไม้ มหัศจรรย์ความงามของป่าไม้
นางไม้ และเทพในจินตนาการ ผนวกกับรูปร่างเย้ายวนของหญิงสาวกรีกโบราณ ซึ่งให้ความรู้สึกอิสระและสดชื่นเหมือนล่องลอยอยู่
ในความฝัน โดยถ่ายทอดแนวความคิดทัง้ หมดผ่านการออกแบบทีเ่ ยีย่ มยอด ผสานกับลูกไม้ทลี่ ะเอียดอ่อน และโครงสร้างการตัดเย็บ
ที่ซับซ้อน เพิ่มความหลากหลายด้วยโทนสีที่ร้อนแรงและอ่อนหวาน เพื่อสร้างสมดุลและเสน่ห์อันเรียบหรูให้กับเรือนร่าง
Shape Beautifier
นวัตกรรมใหม่ชุดกระชับสัดส่วนที่ปรับสรีระ โดยช่วยกระชับส่วนเกินทันทีที่สวมใส่ เพิ่มความมั่นใจด้วยเทคนิคพิเศษของ
เนื้อผ้าที่เนียนเรียบและมีความยืดหยุ่นสูง ท�ำให้ผู้สวมใส่มีรูปร่างที่กระชับ เข้ารูป ได้สัดส่วนทันทีเมื่อสวมใส่
bamboo
กางเกงในใช้เนือ้ ผ้าท�ำมาจากเยือ่ ไผ่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ แบคทีเรีย ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังช่วยลดอุณหภูมไิ ด้
2 - 3 องศาเซลเซียส ท�ำให้ใส่แล้วรูส้ กึ เย็นสบาย ช่วยป้องกันรังสี UV และไม่ระคายเคืองต่อผิวสัมผัส เนือ่ งจากเส้นใยไผ่มลี กั ษณะกลมมน
U-FIT SHORT
กางเกงในนวัตกรรมใหม่จาก Wacoal พิเศษด้วยโครงสร้าง 3-D และเทคนิคตัดต่อรูปตัว U ท�ำให้การโอบอุม้ กระชับ BOTTOM
สมบูรณ์แบบจากขอบขาจนถึงขอบเอว หมดปัญหาเรือ่ งการเหนีย่ วรัง้ และการขยับเคลือ่ นขณะสวมใส่ ด้วยขอบขาแนบกระชับเนียนเรียบ
ตลอดเวลา
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดชุดชัน้ ในสตรีอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันกันสูง แต่ในขณะเดียวกันเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้
สูงมาก เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตชุดชัน้ ในสตรีขนาดใหญ่ของโลก เพราะมีโครงข่ายอุตสาหกรรมทีค่ รบวงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึง
ปลายน�ำ้ ส่งผลให้สามารถพัฒนาวัตถุดบิ และนวัตกรรมการตัดเย็บได้อย่างหลากหลาย แต่ดว้ ยต้นทุนค่าแรงทีป่ รับตัวสูงขึน้ ผูผ้ ลิตชุด
ชัน้ ในจึงมีความท้าทายในเรือ่ งของต้นทุนการผลิตทีต่ อ้ งบริหารจัดการ รวมทัง้ การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท�ำให้
สินค้าราคาถูกจากประเทศเพือ่ นบ้านสามารถเข้ามาท�ำตลาดภายในประเทศได้มากขึน้ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกทีห่ ลากหลายและ
มีสนิ ค้าทดแทนในราคาทีต่ ำ�่ กว่า ซึง่ จะกระทบกับตลาดชุดชัน้ ในระดับล่างอย่างมาก เนือ่ งจากตลาดดังกล่าวมุง่ เน้นทีก่ ารแข่งขันด้านราคา
เป็นหลัก ในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในส�ำหรับตลาดระดับกลางถึงบนจะยังคงแข่งขันกันด้วยดีไซน์รปู แบบ นวัตกรรมสินค้าและการบริการ
เป็นหลัก ซึง่ เป็นการแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายเดิมในประเทศ
ส�ำหรับในปี 2558 ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรียงั คงมีความรุนแรง อันเป็นผลมาจากการท�ำตลาดอย่าง
หนักของผูป้ ระกอบการรายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของราคาสินค้า เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ฟน้ื
ตัวมากเท่าทีค่ วร ท�ำให้ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคอยูใ่ นระดับตำ�่ ส่งผลต่อการจับจ่ายซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยังมีคแู่ ข่งรายใหม่และสินค้า
น�ำเข้าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้มกี ารปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โดยใช้กลยุทธ์การ
จัดการ ดังนี้
1. ปรับระบบบริหารจัดการในภาพรวมให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ โดยการน�ำเทคโนโลยีระบบการกระจายสินค้าอัตโนมัตแิ ละ
การดูแลสินค้าคงคลังเข้ามาช่วย ส่งผลให้ความสามารถในการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้าเกิด
ความรวดเร็ว แม่นย�ำและทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้
2. การเพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ให้หลากหลายและครอบคลุม เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้
ดียงิ่ ขึน้ โดยมุง่ เน้นไปทีช่ อ่ งทาง E-Commerce, TV Shopping และร้านค้าย่อยต่างๆ ในส่วนภูมภิ าค
3. การท�ำตลาดและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์วาโก้อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ คงไว้ซงื่ ความเป็นผูน้ �ำตลาดชุดชัน้ ในสตรี โดยการเน้นการ
สือ่ สารและการจัดกิจกรรมไปยังผูบ้ ริโภคโดยตรง เพือ่ ให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ดยี งิ่ ขึน้
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นการสร้างคุณค่าและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า ไม่วา่ จะเป็นในด้านการบริการลูกค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ การน�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สูต่ ลาดในฐานะผูน้ �ำอย่างต่อเนือ่ ง การผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
มีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดได้อย่างยัง่ ยืน
ชุดชั้นนอกสตรี

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทั้งหมด
ในปี 2558 สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
• สินค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE ได้ท�ำการ Re-branding ใหม่เพื่อปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบสนองลูกค้า
กลุ่มเดิมและเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ให้มากขึ้น
• สินค้าชุดเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) ได้พัฒนาวัตถุดิบใหม่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode จาก องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ผลิตเป็น Uniform ที่ช่วยลดโลกร้อน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่ในระดับต�่ำ จึงเกิดการ
แข่งขันสูงทั้งในเรื่องรูปแบบสินค้า ราคา และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ท�ำให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์เพือ่ ให้สามารถรองรับการแข่งขันได้ โดยมุง่ เน้นการบริหารงานด้านต้นทุน และการบริหารสินค้าคงคลัง เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าและการจัดจ�ำหน่ายซึ่งมีคุณภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
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ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE โดยการปรับปรุงภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมทัง้ บริหารต้นทุนสินค้า และราคาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ เดิมและขยายฐานลูกค้า
กลุ่มใหม่ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการท�ำตลาดชุดเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) ในช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ตรงให้กับลูกค้าองค์กร โดยอาศัยจุดแข็งในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ามายาวนานกว่า 40
ปีของบริษัทฯ ในการขยายเพิ่มฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
ชุดเด็ก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทั้งหมด ในปี 2558 สินค้าชุดเด็ก
ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กยังคงสานต่อแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก คือ
เสือ้ ผ้าเด็กให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะแก่การสวมใส่ทงั้ ในสภาพภูมอิ ากาศร้อนและหนาว บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า
เด็กที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label โดยได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากเส้นใยปอกระเจา (Jute) ส�ำหรับกลุ่มเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 2 – 6 ปี) จากเดิมที่มีแต่เฉพาะ
กลุ่มเด็กอ่อน (อายุแรกเกิด – 2 ปี)
• ผลิตภัณฑ์ชดุ เด็ก ENFANT ได้เพิม่ ตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นในภูมภิ าคเอเชีย และประเทศในกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มตลาดส่งออกชุดเด็กในประเทศศรีลังกา

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเสื้อผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำมีการน�ำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทั้งระดับกลาง-บนเข้ามาจัดจ�ำหน่ายภายใน
ประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ด้านของประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบที่ทันสมัย รวมทั้งสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
ภาวะอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรียังคงมีศักยภาพที่ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีของประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ
การมีแรงงานฝีมอื ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อปุ ทานทีค่ รบวงจร แม้วา่ ในปีทผี่ า่ นมามูลค่าการส่งออกชุดชัน้ ในสตรีและ
อุปสงค์ภายในประเทศจะยังมีความผันผวน แต่บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนการจัดการ
ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และการบริหารระบบโลจิสติกส์ ประกอบกับบริษัทฯ มีการวิจัยและ
พัฒนาสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ รวมไปถึงการขยายช่องทางการขาย เช่น E-Commerce, TV Shopping ซึ่งก�ำลังได้รับความนิยม และ
มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
ภาพรวมในปี 2559 แนวโน้มของอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรียงั คงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยการเติบโตจะมีปจั จัยหลัก
จากอุปสงค์ภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และการเติบโตของภาคการท่องเทีย่ ว ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน และการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมไปถึงการส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) นับเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่เกื้อหนุนการเติบโตของบริษัทฯ เนื่องจากตลาดอาเซียนมีขนาดใหญ่ มีการส่งเสริมการค้าขายสินค้าและบริการ การลงทุนระหว่าง
ประเทศสมาชิก การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งล้วนส่งเสริมเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนการเปิดเสรีสินค้า
ประเภทสิ่งทอ จึงเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าที่สามารถกระตุ้นให้ยอดขายและการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สามารถเติบโตและ
พัฒนาได้ต่อไป
ส�ำหรับในอนาคตประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีในระดับนานาชาติ ที่ครบวงจรตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน�้ำ กลางน�้ำ ปลายน�้ำ และความพร้อมของ Supply Chain System : From Concepts to Customers โดยบริษัทฯ
ได้ลงทุนร่วมกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชุดชั้นในอย่างครบวงจร โดยการพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบหลักของชุดชั้นใน ด้วยการลงทุนในเครื่องจักร เทคโนโลยี และองค์ความรู้สมัยใหม่ รวมถึงฐาน
การผลิตชุดชั้นในที่ทันสมัย เพื่อน�ำพาประเทศไทยให้บรรลุผลแห่งความเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีในอนาคต
รายงานประจำ�ปี 2558
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สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ถือว่าอยูใ่ นระดับสูง เนือ่ งจาก
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมีกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่าง
ครบวงจร การลงทุนวิจยั และพัฒนาฐานข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับสรีระของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนือ่ ง การมีระบบควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล การมีเครื่องหมายการค้า Wacoal ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสตรีไทยมาตลอด 40 ปี ทั้งในด้านคุณภาพและ
บริการที่ดี รวมทั้งการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ
ในการสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้ขยายกำ�ลัง
การผลิตไปยังบริษทั ย่อย 4 บริษทั คือ บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ต่อมาในปี 2554 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 1 แห่ง เพือ่ จัดจำ�หน่ายสินค้าไปต่างประเทศ คือ บริษทั โทรา 1010 จำ�กัด
โดยมีจ�ำ นวนโรงงานและทีต่ ง้ั ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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)

อาคาร
(หลัง)

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)

2,642
886
420
315
449
1
4,713

7
1
2
2
2
14

43,306
6,060
10,152
6,840
6,656
12
73,026

กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม				

กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามผลิตภัณฑ์

2558

2557

หน่วย : ชิ้น
2556

กำ�ลังการผลิตเต็มที			
่
ชุดชั้นในสตรี		20,000,000
ชุดชั้นนอกสตรี		 100,000
ชุดเด็ก			2,200,000
			
รวม		22,300,000

20,000,000
100,000
2,500,000
22,600,000

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

ปริมาณการผลิตจริง
		
ชุดชั้นในสตรี		 18,119,177
ชุดชั้นนอกสตรี		 100,109
ชุดเด็ก			 1,857,480
		
รวม		20,076,766

17,825,861
82,338
2,241,451
20,149,650

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

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต		 90.03%
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน		 99.64%

89.16%
97.33%

90.01%
87.37%
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย นายกฤช ฟอลเล็ต เป็นประธานกรรมการ รศ.นเรศร์ เกษะประกร และ
นายมนัส องค์สรณะคม เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมตามความเหมาะสม สรุปได้ดงั นี้
1. แผนการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดให้มกี ารประชุมกับทุกฝ่ายงานของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเสนอแผนการบริหารความเสีย่ ง
ประจ�ำปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาก่อนอนุมตั แิ ผนจัดการความเสีย่ ง
2. การประเมินความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก และมีการบริหารจัดการความเสีย่ งตามกรอบความเสีย่ ง รวมทัง้ ก�ำหนดการจัดระดับความเสีย่ ง
เป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง กลาง และต�ำ่
3. การบริหารจัดการความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริต
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำและพิจารณาแผนการจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้
4. การติดตามก�ำกับดูแล
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามการจัดการความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ตามทีก่ �ำหนด โดยจัดให้มกี ารประชุม
กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
การบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ ให้ครอบคลุมการปฏิบตั หิ น้าที่ อีกทัง้ มีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างครบถ้วน และมีความเห็นสรุปว่า
บริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

(นายกฤช  ฟอลเล็ต)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการบริหารอย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐาน
2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็วโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึง ความส�ำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. 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 และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ห้างสรรพสินค้า อีกทัง้ มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั บริษทั ฯ ทำ�ให้บริษทั ฯ มีความมัน่ ใจในความมัน่ คง
ของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจำ�หน่ายสินค้าของบริษทั ฯ ถือได้วา่ เป็นรายได้หลักของผูจ้ ดั จำ�หน่าย
อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลให้บริษทั ฯ
มียอดจำ�หน่ายสินค้าลดลง บริษทั ฯ ได้เพิม่ ช่องทางการจำ�หน่ายอืน่ ๆ เช่น ทาง E-Commerce, TV Shopping ซึง่ ช่วยสร้างยอดขาย
ให้แก่บริษทั ฯ ได้เป็นอย่างดี
ต่างประเทศ
การจำ�หน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการผ่านบริษทั ในกลุม่ Wacoal Corporation ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่
สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษทั ฯ อาจจะมีความเสีย่ งจากการบอกเลิกสัญญาของกลุม่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายดังกล่าว แต่เนือ่ งจาก
กลุม่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายนีเ้ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีเช่นกันและมีเครือข่ายช่องทางการ
จัดจำ�หน่ายไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดต่างประเทศ ฉะนัน้ การจัดจำ�หน่ายสินค้าผ่านกลุม่ Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั ทัง้ 2 ฝ่าย
ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษทั ฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลัก ถึงกว่าร้อยละ 80
ของยอดขายทัง้ หมด หากบริษทั ฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 33.61 ของหุน้ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว การมีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงาน
ที่ดี ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจึงไม่น่า
จะเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมคราวละ 5 ปี เป็น 10 ปี
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ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สินค้าชุดชัน้ ในสตรีมกี ารแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทงั้ ทางด้านราคา รูปแบบ และการส่งเสริมการขาย เพือ่ ช่วงชิงและขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน
และแรงงานฝีมอื สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทัง้ หมดสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุนการ
ผลิตที่ต�่ำกว่า ท�ำให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ในฐานะผูผ้ ลิตทีม่ ปี ระสบการณ์มานาน และมีเป้าหมายมุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญการค้าธุรกิจชุด
ชัน้ ในสตรีครบวงจรระดับชัน้ น�ำของโลก จึงได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดบิ และสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลกู ค้า การร่วมลงทุนเพือ่ สร้าง
โครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทัง้ ประโยชน์
จากภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต�่ำลง
ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ปัจจุบันผู้บริโภคลดความส�ำคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความส�ำคัญกับ Product Value มากขึ้น บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเกีย่ วกับพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภคอยูส่ ม�ำ่ เสมอ เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle
ของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ฉะนัน้ สินค้าของบริษทั ฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีการน�ำเข้าวัตถุดบิ และส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นได้ระดับหนึง่ โดยจัดโครงสร้างการช�ำระเงินให้มสี ดั ส่วนสมดุลกับรายได้ (Natural Hedge)
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพือ่ บริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรา และติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คา่ เงินอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยน�้ำท่วม อัคคีภัย และแผ่นดินไหว ด้านอัคคีภัยมีแผนการฝึกอบรม
และรณรงค์ป้องกัน ฝึกซ้อมการระงับและอพยพหนีไฟ ติดตั้งระบบแจ้งและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์
ป้องกันให้อยู่ในสภาพใช้งาน รวมทั้งจัดท�ำแผนการโยกย้ายพนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการท�ำประกันวินาศภัยทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เพื่อลดและกระจายความเสี่ยง ส�ำหรับด้านอุทกภัยมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานด�ำเนินมาตรการป้องกัน ดูแล และแก้ไข
สถานการณ์น�้ำท่วม จัดท�ำแผนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ การติดตามข่าวสารของทางราชการ การปฏิรูปพื้นฟู
สถานที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถด�ำเนินไปได้โดยเร็ว
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และมีหน่วยงาน Compliance Unit ท�ำหน้าที่
ก�ำกับและติดตามข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และ
ท�ำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร
ความเสี่ยงด้านอื่น
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้ต้องมี
การเตรียมพร้อมในการก�ำหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมือ่ ปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษทั ฯ
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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, 0-2689-8300
0-2291-1788
www.wacoal.co.th

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

E-mail Address
secretariat@wacoal.co.th
invest@wacoal.co.th
services@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 การลงทุนในบริษทั อืน่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

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

บริษัทย่อยทางตรง					
1. บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป หุ้นสามัญ 500,000
		 99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง
		 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน
		 โทร. 0-5353-7652-3 โทรสาร 0-5358-4082

499,993

99.99

2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
		 121-121/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
		 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5140-4 โทรสาร 0-3720-5144

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

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

หุ้นสามัญ

100,000

99,970

99.97

4. บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด (SR.W.) ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
		 173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง
		 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
		 โทร. 0-3848-0666 โทรสาร 0-3848-0606

หุ้นสามัญ

200,000

199,870

99.94

หุ้นสามัญ

200,000

199,860

99.93

หุ้นสามัญ

40,000

16,000

40.00

หุ้นสามัญ

8,000

1,600

20.00

หุ้นสามัญ

200,000

38,000

19.00

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดย SR.W. = 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. Myanmar Wacoal Co., Ltd.
		 Lot no. B2, Thilawa SEZ Zone A,
		 Yangon, Myanmar

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

2. Pattaya Myanmar Co., Ltd.
ผลิตและจำ�หน่าย
		 16 Panchatun U Shwe Owe Road,
เสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
		 Hlaing Tharyar Industrial Zone 2,
		 Hlaing Tharyar Township, Yangon, Myanmar

บริษัทอื่นๆ

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

ทอและพิมพ์แถบ
ตราสิ่งทอ
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

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

2. 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 6,065,570

18.72

3. บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จำ�กัด
การเช่าและ
หุ้นสามัญ 37,567,000 6,950,000
		 729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก บางโพงพาง
การดำ�เนินการเกี่ยวกับ
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
อสังหาริมทรัพย์
		 โทร. 0-2689-9885 โทรสาร 0-2689-9886

18.50

ผลิตและ
จำ�หน่ายสิ่งทอ

หุ้นสามัญ 108,000,000 19,598,850

18.15

ผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภค

หุ้นสามัญ

20,000

3,600

18.00

6. 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

8. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ปั่นด้าย ทอผ้า และ
		 49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
และผลิตชิ้นส่วน
		 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ที่เป็นส่วนประกอบ
		 โทร. 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916 ของเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ 6,214,634

1,008,703

16.23

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

หุ้นสามัญ 3,000,000

440,000

14.67

4. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน)
		 704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-2386
5. 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

7. 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
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตถุงเท้า

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

10. 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

หุ้นสามัญ

25,000

3,250

13.00

11. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
เลทเธอร์แฟชั่น จำ�กัด
		 129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2295-0911 โทรสาร 0-2294-5101

ผลิตเครื่องหนัง

หุ้นสามัญ

500,000

60,000

12.00

ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า หุ้นสามัญ
และเครื่องแต่งกาย

400,000

48,000

12.00

หุ้นสามัญ 1,600,000

172,000

10.75

400,000

40,000

10.00

12. บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว
(ประเทศไทย) จำ�กัด
		 129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2295-1730 โทรสาร 0-2295-1757
13. 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

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

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

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

หุ้นสามัญ

1.3 บุคคลอ้างอิง

			 นายทะเบียนหลักทรัพย์

		บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
		
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
		
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 		 Call Center : 0-2009-9999
		
โทรสาร : 0-2009-9991

			 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 รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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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 มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558*

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
9,584,750
6,113,020
4,679,400
4,492,000
3,907,800
2,418,940
1,698,300
1,670,200
100,408,160
120,000,000

33.61
21.26
7.99
5.09
3.90
3.74
3.26
2.02
1.42
1.39
83.67
100.00

หมายเหตุ : * ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อ
นักลงทุนสัมพันธ์ : โครงสร้างการถือหุน้ ) ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 47
		 ** บริษทั ในกลุม่ สหพัฒน์
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

การกระจายการถือหุ้นจำ�แนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
		 สัญชาติไทย		
		 สัญชาติต่างด้าว		
			
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
		 สัญชาติไทย		
		 สัญชาติต่างด้าว		
			
รวมบุคคลธรรมดา
			
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

%

38
6
44

60,940,380
40,517,050
101,457,430

50.79
33.76
84.55

1,007
3
1,010
1,054

18,505,950
36,620
18,542,570
120,000,000

15.42
0.03
15.45
100.00

การกระจายการถือหุ้นจำ�แนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%		
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต�่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
ถือหุ้นต�่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
			
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%		
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต�่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
ถือหุ้นต�่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
			
รวมบุคคลธรรมดา
			
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

%

11
32
1
44

98,220,230
3,237,190
10
101,457,430

81.85
2.70
0.00
84.55

5
863
142
1,010
1,054

8,045,890
10,494,973
1,707
18,542,570
120,000,000

6.71
8.74
0.00
15.45
100.00

ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม�่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสม ตามสัดส่วนของก�ำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
		
บมจ. ไทยวาโก้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ

(บาท)
(บาท)
(%)

2558*

2557

2556

2555

2554

2.65
1.10
41.50

2.46
2.40
97.41

2.25
2.25
99.88

3.57
2.40
67.26

3.47
2.10
60.59

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.10 บาท และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
			 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งก�ำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559
บริษทั ย่อย บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนทีเ่ กินความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงานตามปกติ หรือ
ส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการสรรหา

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการจำ�นวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายมนู
2. นางสาวศิริกุล
3. นายอำ�นวย

ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
บำ�รุงวงศ์ทอง

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง กำ � หนดไว้ ใ นกฎบั ต รของ
คณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม มีความรูแ้ ละเชีย่ วชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ�
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำ�งานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฎว่าในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ โดยคณะกรรมการ
สรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 รวม 5 คน คือ นายอะสึชิ ทะบะตะ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
นางศรัณยา จินดาวณิค และ รศ.นเรศร์ เกษะประกร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและ
เสนอชื่อ นายมาซาอาคิ ยาจิมะ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทแทน นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา กรรมการบริษัทที่ลาออก รวมทั้ง
ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

โชควัฒนา		
ลีลานุวัฒน์		
ธนสารศิลป์		

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กำ�หนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าทีก่ �ำ หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และผลการปฎิบตั งิ าน รวมถึงการเติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ
ปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวธิ ดี �ำ เนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง
รวมทัง้ ได้มกี ารพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำ�ทุกปี และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

(นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

นายบุญดี อำ�นวยสกุล
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารซึง่ มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการ
กิจการของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. นำ�เสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำ�ปีของบริษัทฯ เพื่อขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถ
แข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะยาว
3. ดูแลให้มีการจัดทำ�รายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำ�การตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่อ
งบการเงินดังกล่าวก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ ตลอดจนติดตาม
การดำ�เนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำ�ทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. พิจารณาการทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผูถ้ อื หุน้ เป็นทีต่ ง้ั โดยกรรมการบริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำ�คัญ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนหรือต่ออายุอนุสิทธิบัตรและ
เครือ่ งหมายการค้าทีส่ �ำ คัญ รวมทัง้ ผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
จากสถาบันชั้นนำ�ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
รวมทัง้ ได้อนุมตั วิ ธิ ปี ฏิบตั ใิ นการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นแนวทางให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการบริหารมีความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธรุ กิจ
ของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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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
กรรมการ
3. นายยูโซะ
อิเดะ
รองประธาน
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
รองประธาน
กรรมการ กรรมการ
รองประธาน
5. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
กรรมการ
ประธานและ
										
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. นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
กรรมการ
11. 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
* นางศรัณยา จินดาวณิค ได้แจ้งลาออกจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

		

กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ
ตราสำ�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 2558 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ
คน ดังนี้		
หน่วย : ครั้ง
				 การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
กำ�กับ
บริหาร ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง ดูแลกิจการ
รวม 8 ครัง้ /ปี รวม 13 ครัง้ /ปี รวม 2 ครัง้ /ปี รวม 2 ครัง้ /ปี รวม 12 ครัง้ /ปี รวม 2 ครัง้ /ปี รวม 12 ครัง้ /ปี รวม 1 ครัง้ /ปี

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

2/2
2/2
2/2
-

-

-

11/12
11/12
12/12
11/12
12/12
-

1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
0/1

-

-

-

-

-

-

12/12
12/12
12/12
-

2/2
2/2
2/2
-

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

1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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		 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วย จำ�นวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
1.4 ผู้มีอำ�นาจควบคุม
		 บริษทั ฯ ไม่มผี มู้ อี �ำ นาจควบคุมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการ หรือดำ�เนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สำ�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 2558

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 และผูอ้ �ำ 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 2558

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 (รายละเอียด
ประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การท�ำงานของเลขานุการบริษทั อยูใ่ นหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร”)
โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.1 หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และได้
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาก�ำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ซึง่ พิจารณาจากบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่
เพิม่ ขึน้ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนประจ�ำปี แล้วน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
ส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณา
จากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ
4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณา
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ี
		
1.  ค่าตอบแทนประจำ�ปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นำ�ไปพิจารณาจัดสรร
2.  ค่าเบี้ยประชุม
: จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

		

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
  ปี  2558

ปี  2557

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
60,000 บาท/ ครั้ง
60,000 บาท/ ครั้ง
				 - กรรมการ
30,000 บาท/ ครั้ง
30,000 บาท/ ครั้ง
		 ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,922,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ�ปี 11,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น
12,922,000 บาท

		 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
รวม

ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
906,000
11,000,000
680,000
52,000
32,000
216,000
36,000
1,922,000
11,000,000

หน่วย : บาท

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

รายงานประจำ�ปี 2558
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ทัง้ นีก้ รรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน บริษทั ฯ จึงไม่มกี าร
จ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการอิสระ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำ�นวน 5 คน และผู้บริหาร

ตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำ�นวน 9 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 14 คน โดยได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยประชุม		
รวม

ปี 2558
ปี 2557
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท) จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
14
49,423,702
14
46,034,896
14
1,063,000
14
1,023,000
50,486,702		47,057,896

4.3 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

		

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

		

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2558
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
14

ปี 2557
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)

131,241
14
96,466
131,241		96,466

5. บุคลากร
5.1 จำ�นวนพนักงานทั้งหมด จำ�แนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ข้อมูล
2558
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค. (คน)		 4,713
- ฝ่ายผลิต (คน)		
2,816
- ฝ่ายสำ�นักงานและสนับสนุนการผลิต (คน)		
1,897
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ล้านบาท)		
1,302
ข้อพิพาทแรงงานที่สำ�คัญ		
- ไม่มี -

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

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

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ
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5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
		

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรอย่างต่อ
เนื่องให้มีความสามารถในระดับสูง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการปลูกฝัง
Core Value ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมการทำ�งานเป็นทีมมุ่งสู่ High Performance Organization
ในปี 2558 บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดยเฉพาะความรู้ด้านสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่น การบริหารจัดการสินค้า การตลาดและการขาย ภายใต้รูปแบบการพัฒนาที่หลาก
หลาย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2559
		

การฝึกอบรม
บริษัทฯ ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และกำ�หนดแผนการฝึกอบรมภายในประจำ�ปี
ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ี

ระดับบริหาร
มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป

ระดับจัดการ
พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงาน
และทรั พ ยากรให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
สอดคล้องกับนโยบายองค์กร รวมทั้ง
เสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งาน
เป็นทีมทีด่ ี

ระดับปฏิบัติการ
เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความ
ต้องการของลูกค้าโดยเน้นการฝึกอบรม
ภายในและ On the Job Training
ตามตำ�แหน่งงาน
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ปี 2558 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำ�นวน 2,471 คน (คิดเป็น 93.53% ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด)
โดยแบ่งออกเป็นระดับบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการ ดังนี้

1. ระดับบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรม “Young Management Development Program” สำ�หรับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการก้าวขึน้ สูต่ �ำ แหน่งบังคับบัญชา โดยเน้นความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรและธุรกิจ ภาวะผูน้ �ำ ทักษะการบริหารจัดการ
การคิดเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งเรียนรู้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ได้จัดหลักสูตร “บริหารการผลิตชั้นต้น” อย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 7 สำ�หรับกลุ่มผู้บังคับบัญชาทีม ซึ่ง
ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำ�คัญในการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ แก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพในงาน รวมทั้ง ใกล้ชิดกับ
พนักงานฝ่ายผลิตมากที่สุด โดยเป็นหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) และมหาวิทยาลัยซันโน ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมกันพัฒนาขึน้ เพือ่ ให้พนักงานมีความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารการผลิต รวมทัง้ เสริมประสบการณ์ดว้ ยการทัศนศึกษาดูงานบริษทั คูค่ า้
เพื่อให้เข้าใจที่มาและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย

2. ระดับปฏิบัติการ

นอกจากการจัดทำ�แผนการอบรมภายในประจำ�ปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ ครอบคลุมประเภท
หลักสูตรที่จำ�เป็น และบุคลากรทุกกลุ่มแล้ว บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดทำ� “HR Matrixs” ซึ่งเป็นแผนการฝึกอบรมสำ�หรับแต่ละกลุ่ม
วิชาชีพ เช่น ดีไซเนอร์ แพทเทิร์น จัดซื้อ ธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน โดยได้ร่วมกับสถาบันบุนกะแฟชั่น
และได้รับการสนับสนุนจาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ส่งผู้เชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ มาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอายุงาน ระหว่าง 0 - 3 ปี ถือเป็นกลุ่มที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญสำ�หรับองค์กรในอนาคต บริษัทฯ จึงได้
จัดให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการปฐมนิเทศ การอบรมในงาน การอบรมความรู้พื้นฐาน การเข้าร่วมโครงการ
Wacoal Spirit และการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม Refreshment ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกเดือน
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โครงการอบรม Women’s Innerwear Business 2015
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้มีความ
รู้ ความเชี่ยวชาญครอบคลุมทั้งด้านสิ่งทอ การตลาด และการ
บริหารจัดการสินค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณค่า
ให้กบั สินค้า เพือ่ รองรับการเติบโตของบริษทั ฯ ปัจจุบนั มีพนักงาน
ที่ผ่านการอบรมแล้ว จำ�นวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 86 คน
โครงการอบรม ภาษาต่างประเทศ
บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านภาษา
ต่างประเทศ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน
และเตรียมความพร้อมสูก่ ารเปิดประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. หลักสูตร “Business English”
สำ�หรับกลุ่มผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา เป็นประจำ�
ทุกสัปดาห์
2. หลักสูตร “ภาษาพม่าเพือ่ การสือ่ สารขัน้ พืน้ ฐาน”
สำ�หรับผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ไปปฏิบตั งิ าน ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
โครงการแลกเปลีย
่ นเรียนรู้ระบบการทำ�งานกับ Wacoal
Corporation
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ Supply Chain ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Wacoal
Corporation ประเทศญี่ป่นุ มาถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการ
บริหารจัดการ Supply Chain ให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้น�ำ ไปประยุกต์
ใช้และยกระดับการทำ�งาน
โครงการนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานและสนั บ สนุ น บุ ค ลากร
ด้านการศึกษา
บริษทั ฯ ได้จดั โปรแกรมการเรียน ให้การสนับสนุน การ
ฝึกงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ในการ
ทำ�งานจริง และนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้ผ่านการจัดทำ�โครงการ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เข้า
มาเรียนรู้กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมตามโครงการ
ของสำ�นักงานอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของอาจารย์
ผู้ ส อน ให้ ส ามารถถ่ า ยทอดความรู้ ไ ปยั ง นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

47

ทุนการศึกษาพนักงาน
ปี 2558 บริษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กบั พนักงาน
เพือ่ เข้าศึกษาสาขา Fashion Creation and Fashion Professional
สถาบันบุนกะแฟชัน่ รวม 3 ทุน
การศึกษาดูงาน
เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มมี มุ มองทีท่ นั สมัย เข้าใจแนวโน้ม
แฟชัน่ ของตลาดในกลุม่ สินค้าเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย ตลอด
จนเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการตัดเย็บชุดชั้นใน
ทีท่ นั สมัย บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรัง่ เศส อิตาลี ญีป่ นุ่ จีน ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน
การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มความคิ ด
สร้างสรรค์
การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้แ ละการมี ส่ว นร่ ว มความคิ ด
สร้างสรรค์ บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการ Kaizen & Suggestion
เพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร และ
ได้คัดเลือกผลงาน Kaizen & Suggestion ที่มีความโดดเด่น
มาจัดแสดงในนิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge”
เพื่อ สร้ า งบรรยากาศการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ร ะหว่ า งพนั ก งาน
นอกจากนี้ ยั ง ได้ พิ จ ารณาส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม Saha Group
Innovation Award อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี
โดยใน ปี 2558 มีผลงานโดดเด่นทีไ่ ด้รบั รางวัล อาทิ
“CSR เพื่อความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ” : รางวัล ดีเด่นอันดับ
1 ประเภท Corporate Social Responsibility (CSR) , “Re-Energy
Bra”: รางวัล ดีเด่นอันดับ 3 ประเภท Energy Saving & Global
Warming & Environment และ “ซองมหัศจรรย์กบั เครือ่ งส่งกำ�ลัง
สอง” : รางวัล ดีเด่น ประเภท Petty
การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญ และบริหารจัดการความรู้
ด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งความรู้
การจัดเก็บความรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเข้าถึง และการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงการถ่ายทอดไปยังพนักงานผูป้ ฏิบตั ิ
งานเพื่อให้เกิดทักษะการทำ�งานที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้สร้าง Web Page “NokHook” เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้จากทุกหน่วยงาน รวมทั้ง
ความรู้ ข่าวสารเกีย่ วกับธรุรกิจ นวัตกรรม การตลาด การขายต่างๆ
เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงาน
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รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ดร.กุลภัทรา สิโรดม
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.กุลภัทรา
2. นางศรัณยา
3. นางอรอนงค์

สิโรดม
จินดาวณิค
แสงพุ่มพงษ์

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และมีการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
ในปี 2558 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการมีการประชุมเพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้
1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
2. ทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้เป็น
ไปตามแนวทาง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนให้ความเห็นชอบกำ�หนดนโยบายให้กรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนทำ�การซือ้ ขาย
3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลประเมินการกำ�กับดูแล
กิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2558 และได้รบั การจัด
อันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับ Top Quartile ของบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีท่ี 4
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ได้ตดิ ตามการปฏิบตั งิ านของคณะทำ�งาน
ด้านต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีจ่ ะไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ มีการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ นับสนุนการดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษทั ฯ
ได้รบั ความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว

(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
รายงานประจำ�ปี 2558
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำ�นาจ
และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ แี ละสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำ�เนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวน
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่น
ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นทีต่ งั้
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้กบั พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และบุคคลทัว่ ไปได้รบั ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์
: เกี่ยวกับเรา (การกำ�กับดูแลกิจการ)”
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละ
ด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจดำ�เนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำ�หน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำ�นวน 		 15 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 		 10 คน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
		 5 คน

ประกอบด้วย
(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 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
นายมาซาอาคิ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร์

		 นางอรอนงค์

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

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

แสงพุ่มพงษ์

เลขานุการบริษัท

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวน
กรรมการบริษทั ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยทีก่ รรมการ
บริษัทซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาด
คุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติถอดถอนให้พน้ จากตำ�แหน่ง หรือ
ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
บริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่
หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รายงานประจำ�ปี 2558
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อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำ�นาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
ผู้จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมตั กิ ารเข้าค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ ี
การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและ/หรือหลักทรัพย์อน่ื ใด ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจำ�หน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ การทำ�ลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำ�รุด
สูญหาย ถูกทำ�ลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่
เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ
การดำ�เนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สำ�หรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่
เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าทำ�ธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิม่ ทุน หรือลดทุน หรือการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ การแก้ไข เปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
15. มอบอำ�นาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทำ�การแทนได้
16. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กำ�หนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี รวมทั้งกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย
นโยบาย และแผนงานที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำ�รายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำ�นาจ
มีการสอบทานและจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ
ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำ�รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
ให้ถูกต้อง
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6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบ
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) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่
เกิน 2 เดือน และกำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ 1 วันในวันทำ�การถัดจากวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำ� “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็น
ไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำ�นาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมจำ�นวน 8 ครัง้ โดยมีการกำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำ�หนด จำ�นวน 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2559 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
		

ชื่อ - สกุล
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นางนวลจันทร์

สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ตวงเจริญทิพย์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบ		
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบ		
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ (รายละเอียดประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำ�หนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีจ�ำ เป็นด้วย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
3. มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ระดับขององค์กร
4. มีอ�ำ นาจในการตรวจสอบผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องภายในขอบเขตของอำ�นาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2558
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีทส่ี �ำ คัญของบริษทั ฯ
รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
รวมทัง้ ดูแลให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรมทีเ่ หมาะสมเพียง
พอกับการปฏิบตั หิ น้าที่
4. พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตรของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
8. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
9. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
		 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือสิง่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ �ำ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ �ำ หนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษทั ฯ มีชอ่ งทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกีย่ วกับรายการในงบการเงินทีไ่ ม่เหมาะสมหรือ
ประเด็นอืน่ โดยทำ�ให้ผแู้ จ้งเบาะแสมัน่ ใจได้วา่ มีกระบวนการสอบสวนทีเ่ ป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการในการติดตาม
ทีเ่ หมาะสม
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13.
14.
15.
16.

ดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
จัดให้มกี ารประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
3. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการบริษทั จ�ำนวน 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ซึง่ กรรมการสรรหา
ทุกคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ - สกุล
1. นายมนู
2. นางสาวศิริกุล
3. นายอ�ำนวย

ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
บ�ำรุงวงศ์ทอง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�ำเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม
ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
โดยค�ำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบก�ำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดท�ำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวัน
เวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการก�ำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั จำ�นวน 2 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตัง้ แต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

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

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณากำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และสามารถ
ทำ�ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ได้ เพือ่ ให้การจัดสรรค่าตอบแทน
มีความเหมาะสม
2. พิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การเติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำ�นวน
เงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำ�เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบตั งิ านภายในวงเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ (ที่มิได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ งและกรรมการบริหารความเสีย่ ง และมีตวั แทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2558
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�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ในกรณีจำ�เป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำ�นาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำ�นาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร
3. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง
เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำ�คัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริต โดย
ให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยในปี 2558 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 ตัง้ แต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

1.
2.
3.
		

รายชื่อของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ชื่อ - สกุล
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางศรัณยา
จินดาวณิค
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นางสาวชมา
สังข์รังสรรค์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เลขานุการคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอด
จนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
1. กำ�หนดกรอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ พร้อมทัง้ ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนด
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. เสนอแนะข้อกำ�หนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
3. ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
4. กำ�หนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กำ�กับ ดูแล และสนับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าว
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2558 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
ตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการได้มีการกำ�หนดไว้ล่วงหน้า
7. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำ�นวน 14 คน ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกปีหลังจากมี
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตัง้ แต่พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559
ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้มกี ารประชุมจำ�นวน 12 ครัง้ โดยได้ก�ำ หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็น
ทางการล่วงหน้าตลอดปี

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

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

อำ�นวยสกุล
ธนสารศิลป์
ทะบะตะ
ลีลานุวัฒน์
บำ�รุงวงศ์ทอง
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม
แสงพุ่มพงษ์
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ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท�ำงานอื่นใดเพื่อด�ำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�ำเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�ำนวน 200 ล้านบาท
6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
7. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบ
ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมตั กิ ารเข้าค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและ/หรือหลักทรัพย์อนื่ ใด ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 30 ล้านบาท
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการจ�ำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�ำนวน 30 ล้านบาท
12. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ การท�ำลาย การตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ช�ำรุด สูญหาย
ถูกท�ำลาย เสือ่ มสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินครัง้ ละ 5 ล้านบาท
13. อนุมัติการปรับสภาพราคา การท�ำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะท�ำให้
มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
14. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ
การด�ำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ ส�ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์
ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�ำนวน 5 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละครั้ง
ไม่เกินจ�ำนวน 20 ล้านบาท
15. อนุมัติการเข้าท�ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�ำนวน 20 ล้านบาท
16. มอบอ�ำนาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดกระท�ำการแทนได้
17. มีอ�ำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
19. บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ และการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
4. รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท�ำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
7. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตนดูแลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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8. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การไว้ชดั เจน
เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ �ำของคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียง
เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนินการแทน
4. เป็นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ว่าด้วยการประชุม ด�ำเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ �ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทปี่ ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นล�ำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
5. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือด�ำเนินการใดๆ ที่จ�ำเป็นและสมควร เพื่อให้การด�ำเนินการตามข้อ 1. ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหาก
เป็นเรื่องส�ำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย
ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การด�ำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอ�ำนาจของ
คณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่งและ
มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอ�ำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรม
อันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท�ำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อ�ำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามก�ำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
โดยน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า
2 เดือน ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ ลือกบุคคลทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ด้วยคะแนน
เสียงไม่ต�่ำกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
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ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่
ต้องการสรรหาให้มคี วามหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงได้ โดยไม่มกี ารกีดกันทางเพศ รวมทัง้ มีภาวะผูน้ �ำ มีวสิ ยั ทัศน์
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารท�ำงานทีโ่ ปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่
ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งมีการวิเคราะห์ทักษะ
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพือ่ เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหา
ใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือก
กรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ รรมการและมีความจ�ำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการทีย่ งั ขาดอยู่ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาบุคคล
ทีจ่ ะเสนอชือ่ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเพิม่ เติมจากกรรมการอาชีพในท�ำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระ 1 คนทีไ่ ด้สรรหามาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐาน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ มื คำ�้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็น
ผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของ
บริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นีก้ ารค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ น
วันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นีห้ ากคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ได้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีไ่ ด้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกิน
กว่าหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

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

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วง
หน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ กำ�หนด ซึง่ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 20 กำ�หนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ท่มี ีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้า
มาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน ซึง่ พนักงานทีไ่ ด้รบั การประเมินว่ามีศกั ยภาพในการทำ�งานดี จะได้รบั มอบหมายงานทีท่ า้ ทายและมีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีส่ งู ขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือ่ ทดแทนในกรณีทม่ี ตี �ำ แหน่งงานว่างลง
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร
ปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหาร
งานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดไว้ ตลอดจนไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็นตัวแทนของบริษทั ฯ โดยจ�ำนวนบุคคล
ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ
โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมมีหน้าทีด่ �ำเนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมทีต่ นไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรือ่ งทีเ่ ป็นนโยบายส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ก�ำหนดให้บคุ คลทีไ่ ด้
รับการแต่งตัง้ ดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารก่อนทีจ่ ะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน
บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีเ่ ป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและ
เพียงพอ โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เป็นผูต้ ดิ ตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทั ย่อยเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั ฯ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีการปฏิบตั แิ ละเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญ
ตามหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ปฏิบตั ิ อาทิเช่น การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ๆ รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทนั ก�ำหนด
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อย เนือ่ งจากบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และไม่มบี คุ คลอืน่ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อย นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไม่มขี อ้ ตกลง
ระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติในบริษทั ร่วม
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยสรุปนโยบายที่ส�ำคัญได้ดังนี้
1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระท�ำการ
เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนจากข้อมูลภายในทีต่ นล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยสูส่ าธารณะ หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�ำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้ามท�ำการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ
โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระท�ำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่
อย่างใด
2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้ง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้บริษัทฯ ก�ำหนดให้
มีการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
อีกทั้งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�ำการก่อนการซื้อขาย
ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก�ำหนดระดับการเข้า
ถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)		
บริษัทย่อย 5 บริษัท			
		 รวม			

2558
1,830,000
2,650,000
4,480,000

2557
1,775,000
2,615,000
4,390,000

2. ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้มีการปรับปรุง
และจัดท�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ :
เกี่ยวกับเรา (การก�ำกับดูแลกิจการ)”
จากการพัฒนาหลักการก�ำกับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์การส�ำรวจที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
(Excellent CG) และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการด�ำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระท�ำใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน
เพื่อก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ ดังนี้
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1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

		 ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�ำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิใน
การรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการทีเ่ พียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ

		 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิรบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ
ได้มากขึ้น เช่น ผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจ
ควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

		 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยว
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มี
การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้
		
• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 (1) เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยมี สิ ท ธิ เ สนอวาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
			 (2) แจ้งมติก�ำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 55 วัน คือ ในวันที่ 3 มีนาคม 2558
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
			 (3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจ�ำปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน โดยเปิดเผยตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2558
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
			 (4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2558 ก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้
			 (5) ประกาศค�ำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม
19 วัน คือ ในวันที่ 8 - 10 เมษายน 2558
			 (6) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามเกีย่ วข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 - วันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และน�ำส่ง
ขั้นตอนการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาที่
บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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			 (7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมทีใ่ ช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจ�ำปี ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องน�ำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ใิ นการประชุม ขัน้ ตอนการส่งคาํ ถามล่วงหน้าเกีย่ วกับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่
ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
				 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจ�ำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม)
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (วันที่ 26 มีนาคม 2558) และจัดส่งรายงานประจ�ำปีให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ (วันที่ 3 เมษายน 2558)

		
• วันประชุมผู้ถือหุ้น
			 (1) ก�ำหนดวัน เวลา และสถานทีใ่ นการจัดประชุมทีส่ ะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2558 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์
			 (2) เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
และสามารถลงทะเบียนได้ตอ่ เนือ่ งจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอส�ำหรับการลงทะเบียน
เข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทัง้ มีการ
แจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
			 (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส�ำคัญหรือเจ็บป่วย
				 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชี
ของบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้ และบริษทั ฯ ได้จดั ให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทน
จากส�ำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
			 (4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้า
มาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา
และลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
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			 (5) ในการประชุมประธานที่ประชุมด�ำเนินการประชุมเรียงตามล�ำดับวาระที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ส�ำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม
			 (6) น�ำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติ
ดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

		
• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 (1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในวันท�ำการถัดไป
			 (2) จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่ส�ำคัญและค�ำชี้แจงไว้โดยสรุป
และได้น�ำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และน�ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
			 (3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
			 จากการให้ความส�ำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

		 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีใ้ นช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
		 (2) การก�ำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ
หนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		 (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ พร้อมทัง้ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ ได้น�ำขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษา
ไทย
		 (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ
บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีใ่ ห้ผถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนน
ในแต่ละเรื่องได้
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นจ�ำนวน 175,200 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
		 (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระท�ำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ
และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีเ่ ข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษทั ฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดง
ผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน   

		 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยก�ำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน
คู่มือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานไม่น�ำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท�ำงาน
		 นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งก�ำหนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2558 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่
ปรากฏกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

2.3 การก�ำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

		 (1) บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงาน
ที่รับทราบข้อมูลภายในท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส พร้อมแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดดังกล่าว
			 ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย
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		 (2) บริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรับทราบว่ามีหน้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้ แรกและรายงาน
การเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ต่ อ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นวาระประจ�ำในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
		 (3) คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ต่อเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วันท�ำการก่อนการซื้อขาย ซี่งในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
โดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 วันก่อนท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์

2.4 การด�ำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		 บริษัทฯ ด�ำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยก�ำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ในการท�ำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีการน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการก�ำหนดราคา มูลค่า
ของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปใน
การท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ กับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เป็นประจ�ำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำทุก
ไตรมาส

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

		 บริษทั ฯ ดูแลการซือ้ ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรือ่ งการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ โดยในการท�ำรายการดังกล่าว กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ธรรม
หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้
ในคู่มือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

		 บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ อีก
ทัง้ ยังมีกลไกทีท่ �ำให้ผถู้ อื หุน้ มีความเชือ่ มัน่ ว่าจะได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง มีการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอ
		 ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผลร้อยละ 97.41 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 42
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระส�ำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารใน
หลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และเปิด
เผยการท�ำรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันในเงือ่ นไขทีเ่ สมือนท�ำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
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3.2 พนักงาน

		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่ส�ำคัญที่จะน�ำพา
องค์กรมุ่งไปสู่ความส�ำเร็จ จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
อย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงาน
มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและพัฒนา ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนโดยให้
ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
ซึง่ สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอยูใ่ นหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องบุคลากร)
		 บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน
โครงการเงินกูย้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ศูนย์รบั ฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทัง้ ยังได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจ�ำปี การจัด
กิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางในการสือ่ สาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรือ่ งต่างๆ ในการท�ำงาน
ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ
		 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน พร้ อ มจั ด ตั้ ง คณะกรรมการและหน่ ว ยงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานขึน้ เพือ่ ดูแลงานด้านนีโ้ ดยเฉพาะ รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีการติดป้าย
แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น
หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย” หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น”
หลักสูตร “การท�ำงานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้
เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานประจ�ำปี เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัย และจัดท�ำโครงการ “สุ่มตรวจสารเสพติดในโรงงาน (โรงงานสีขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด
นอกจากนีไ้ ด้มกี ารรณรงค์และเผยแพร่ขา่ วสารความรูด้ า้ นความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต
และเสียงตามสายของบริษทั ฯ เช่น ลดอุบตั เิ หตุชว่ งเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรีใ่ นวันงดสูบบุหรีโ่ ลก
และรณรงค์ปอ้ งกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอยูใ่ นหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”)
		 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน คิดเป็นอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานร้อยละ 0 จากจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
		 จากการทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงานส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ ประจ�ำปี 2558

3.3 ลูกค้า

		 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดย
ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยค�ำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการ
เอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ พัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพ
ที่ว่า “สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”) รวม
ทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
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		 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited
Production) ขึ้น เพื่อด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรักษา และการจัดส่ง
สินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านแรงงาน สภาพการท�ำงาน สิทธิมนุษยชน
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก�ำหนด ตลอดจนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ส่งมอบ
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือ
จากสิ่งที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้จัดให้
มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือ
ส่งผ่านจุดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
		 ส�ำหรับปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้น�ำมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คู่แข่ง

		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
จึงได้ก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

		 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
โดยปฏิบตั ติ ามข้อตกลง เงือ่ นไขทางการค้า และให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน รวมถึงการแลก
เปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มี
การด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้จัดท�ำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอยูใ่ นหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรือ่ งสรุปการเปลีย่ นแปลง
ที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
		 ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้

		 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่
มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
		 ส�ำหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็ค
ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
		 ในปี 2558 บริษทั ฯ จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีท้ กุ รายตรงตามเงือ่ นไขการช�ำระเงินทีไ่ ด้ตกลงไว้ลว่ งหน้า โดยไม่มกี ารผิดนัด
ช�ำระแต่อย่างใด

3.7 ชุมชนและสังคม

		 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ชุมชนและสังคม จึงก�ำหนดนโยบายให้มกี ารปลูกฝังจิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
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		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีไ่ ด้เคยได้รบั เกียรติบตั ร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประกวดรางวัล SET Awards
2014 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้าน
บาท จ�ำนวน 3 รางวัล ดังนี้
		 1. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม (Best Corporate Social Responsibility Awards)
		 2. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards)
		 3. รางวัล CSR Recognition ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานการประกวดรางวัล SET Awards 2014
		 ทั้งนี้รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับ
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

3.8 สิ่งแวดล้อม

		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของ
บริษัทฯ และได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็น
รายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
สตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน “Green Label” หรือ
ฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน “CoolMode” ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night)
ชุดชั้นในสตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) รวมทั้งในผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงาน (Uniform)
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และการได้รบั รองผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก 1 รุ่น ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วย
ฉลากสิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด รวมถึงการได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
		 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ผ่านการ
รับรองการดูดกลับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutral Certificate) จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม (EIA Approved) ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ถึง
14.7 ton Co2eq. เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกลุ่มทั่วไป และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน...
ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด ปี 2558” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ต�่ำกว่า 2% ต่อหน่วยผลผลิต” ซึ่งตลอดระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้มกี ารฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับแนวทางการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล
ISO 50001 : 2011 ซึ่งได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
		 ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานเพิม่ ขึน้ ในหลายด้าน เช่น การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พลังงานมาประยุกต์ใช้ควบคุมระบบท�ำความเย็นในอาคาร หรือ Chiller Plant Management System : CPMS และการเปลี่ยน
หลอดไฟ LED ในโรงงาน จ�ำนวน 1,300 หลอด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้
212,781.56 kWh./ปี (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเพิม่ เติมอยูใ่ นหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม”)

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

		 คณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารเผยแพร่
ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงาน
เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
		 ในปี 2558 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ส�ำคัญ เช่น หลักสูตร “Environmental &
Safety Law” และหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร” เป็นต้น

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
สม�่ำเสมอ
		 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		 - โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และส�ำนักงาน
เขตบางคอแหลม จัดรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีในชุมชนสวนหลวง 2 และชุมชนบุญประทานพร เขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม รวมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ให้กับสตรีในชุมชน
		 - โครงการ “Wacoal Spirit for Society” บริษทั ฯ ปลูกฝังให้พนักงานใหม่ได้รว่ มกันจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชน
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างรอยยิ้มและความสุข ผ่านกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เยาวชนในสมาคมสงเคราะห์
เด็กก�ำพร้าแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี และผู้สูงอายุบ้านพักคนชราบางแค เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้
จัดกิจกรรม “การออกก�ำลังกายด้วยแถบยางยืด” เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงให้กบั แม่บา้ นและผูส้ งู อายุในชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร
		 - กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” บริษทั ฯ มอบเงินและสิง่ ของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กบั โรงเรียนและชุมชน
โดยรอบบริษทั ฯ และร่วมออกบูธกิจกรรมกับสโมสรโรตารีบางคอแหลม จัดงานวันเด็กให้กบั ชุมชนในเขตบางคอแหลม ณ เอเชียทีค
		 - สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ในโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” ของ
วัดเรืองยศสุทธาราม และโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ของวัดไทร

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

		 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการ
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานท�ำ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงาน
ในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติ
ต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้
ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำไปเป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ใน
หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

		 บริษทั ฯ ยึดมัน่ นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ด้วยการลอกเลียน
แบบหรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ
ใหม่อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถน�ำไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์
ของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต
การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจ�ำทุกปี และได้น�ำส่ง
ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจ�ำทุกปี
		 ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

		 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจยังได้ก�ำหนดไม่ให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการท�ำงานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือ
ละเว้นการกระท�ำที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดโทษทางวินัยไว้ส�ำหรับผู้ที่ละเมิด
		 บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดท�ำแผน
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ โดยใน
ปี 2558 บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”)
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมใน
เรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานในการปฐมนิเทศ

3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

		 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อให้
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง
อันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
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		 บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีส่ ามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�ำผิดกฎหมาย
และผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่
หน่วยงาน
กรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
คณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เลขานุการบริษทั

เบอร์โทรศัพท์
0-2289-3100-9 ต่อ 415
0-2289-3100-9 ต่อ 207 หรือ 422
0-2289-3100-9 ต่อ 303
0-2689-8324

E-mail Address
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secretariat@wacoal.co.th

		 หรือส่งไปรษณียล์ งทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือ ผูอ้ �ำนวย
การส�ำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือ เลขานุการบริษัท
			 บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
			 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
			 กรุงเทพมหานคร 10120
		 บริษัทฯ จะด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
		 นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
เกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการกระท�ำผิด หรือเรือ่ งทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยก�ำหนดให้พนักงานสามารถยืน่ เรือ่ งร้องเรียนได้ตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับ
บัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้ง
เบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสที่มีเจตนาสุจริตจะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน
หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
		 ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนีย้ งั มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญในเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใส
ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พร้อมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการก�ำกับดูแล

กิจการและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4.4 โครงสร้างการถือหุน้ มีการเปิดเผยรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประชุมสามัญ

ประจ�ำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึง

ความส�ำคัญของการจัดท�ำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้
ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี นอกจากนี้ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชี และน�ำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4.6 การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม จ�ำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
ในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น

บริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวม

ทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท

และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยใน
ปี 2558 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระส�ำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7)

4.11 การท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการท�ำรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ ถึงแม้ว่าจ�ำนวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอ�ำนาจที่
กรรมการบริหารที่ก�ำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และ/หรืออนุมตั แิ ล้วแต่กรณี หลังจากนัน้ จะน�ำเรือ่ งทีม่ ขี นาดรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ ระชุม
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล�ำดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และท�ำให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะด�ำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียด
ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบ

การเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
		 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส จ�ำนวน 1 ครั้ง

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาส

ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับ
ข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการ
ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
		 บริษัทฯ จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและ
ยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและ

เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ �ำคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้
เพื่อให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
		
		
		
		

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์			
หรือ
เลขานุการบริษัท					
โทร. 0-2689-8324 				
E-mail : secretariat@wacoal.co.th			

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

		 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์
และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทใน
กลุ่มสหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการ
ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทหน้าทีส่ �ำคัญในการชีแ้ นะทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ การติดตามดูแลการท�ำงานของ
ฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
		
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน
15 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10 คน
			 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 คน

ประกอบด้วย
(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)

		 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตมิ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ทมี่ คี วามหลากหลาย
ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดยจ�ำนวนกรรมการ
ของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 4 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำอยู่ใน
ต่างประเทศ แต่ได้มีการให้ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
		 นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
มีจ�ำนวน 5 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายยูโซะ อิเดะ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมาซายะ วากาบายาชิ และ
นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
		 โดยบริษัทฯ มีจ�ำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท

(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

				 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการ
อิสระคนใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
				 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จ�ำนวน 1 คน
เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
				 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
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(3) กระบวนการสรรหากรรมการ

			 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้เป็น
ไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรือ่ งการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)
		
(4) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ
			 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และเมือ่ ครบวาระแล้วอาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อกี โดยในปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่ได้ก�ำหนดนโยบายจ�ำกัด
จ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็น
อิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระ 1 คน จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เกินกว่า 9 ปีแล้วก็ตาม
		
(5) จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่ง
			 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 แห่ง
			 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน
นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง แต่คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอและได้
แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด
			 อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับของบริษัทฯ

(6) การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

			 ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่
การก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัด
ท�ำกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
แยกออกจากกัน
			 อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
		
(7) เลขานุการบริษัท
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องเลขานุการบริษัท)
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน และมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจด�ำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง
คณะกรรมการบริษัท)
		 ถึงแม้ว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่
ทุกคนเป็นกรรมการทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ ในการท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และไม่ออกเสียงในวาระทีต่ นมีสว่ นได้เสีย แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ มีประธานเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
		 นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

			 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
มีภาวะผู้น�ำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
ก�ำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
			 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยใน
ปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก�ำกับ
ติดตาม ดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

			 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดท�ำทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�ำทุกปี และ
มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และก�ำหนดให้ทุกคน
ต้องปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มีการน�ำจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดท�ำเป็นการ์ตนู แอนิเมชันเพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น
			 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั ฯ
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตาม
ความเหมาะสม และอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค�ำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
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(3) การจัดท�ำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

			 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญในการดูแลรายการทีอ่ าจจะเกิดความขัดแย้งของผล ประโยชน์ให้เป็นไปอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต จึงได้ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึง่ ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส�ำหรับ
ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
		
(4) การก�ำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกล่าว ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ
สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
			 คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท�ำหน้าทีส่ อบทานว่าบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายในอย่างเพียง
พอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียง
ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
(รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
			 ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการประเมิ น แต่ ง ตั้ ง
โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
		
(5) การบริหารความเสี่ยง  
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
			 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ �ำกับดูแลให้การบริหารความเสีย่ ง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยก�ำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งก�ำหนดการประชุมให้กรรมการ
แต่ละคนรับทราบ ส�ำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้
โดยประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันพิจารณาเรือ่ งทีจ่ ะน�ำเข้าสูท่ ปี่ ระชุม หลังจากนัน้ เลขานุการบริษทั ได้จดั
ส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
		 กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจส�ำคัญหรือเจ็บป่วย
ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรือ่ งทีก่ �ำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียง และเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
		 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการ บริหารอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่อน�ำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

81

		 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
		 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้มกี ารประชุมระหว่าง
กันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2558 ซึ่งได้จัดเป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้กรรมการแต่ละคนได้รว่ มกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในภาพรวม และประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท�ำงานของคณะ
กรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 ในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ
ในการท�ำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อท�ำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
		

ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้
เกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดี
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คะแนน
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป
น้อยกว่าร้อยละ 50

		
• การประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
			 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ โดยแบ่งการประเมิน
เป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
			 2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
			 3. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหารและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
			 ในปี 2558 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 80
		
• การประเมินผลงานประจำ�ปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
			 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมิน
เป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั
			 2. การทำ�หน้าทีข่ องกรรมการบริษทั
			 3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษทั
			 ในปี 2558 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 83
		• การประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการชุดย่อย
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำ�ปี 2558
โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นดำ�รงตำ�แหน่งในภาพรวม ซึง่ ผลการประเมินสรุปได้ดงั นี้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร

ผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
97%
75%
71%
100%
95%
84%

		
• การประเมินผลงานประจำ�ปีของกรรมการผู้จัดการ
			 คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจ้ ดั การเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ นำ�ไปใช้ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ แบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่
			 1. ผลการดำ�เนินงาน
			 2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบตั ติ ามแผน
			 3. ความเป็นผูน้ �ำ
			 4. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
			 ซึง่ ผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้
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5.6 ค่าตอบแทน

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
• การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

			 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้างทักษะความรูค้ วามเข้าใจอันเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทั้งพบปะแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ
			 กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำ�คัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น
การเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง และได้น�ำ ความรูด้ งั กล่าวมาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน โดยในปี 2558
กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำ�คัญ เช่น หลักสูตร “Anti-Corruption :
The Practical Guide (ACPG)” หลักสูตร “Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)” เป็นต้น
		
การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2558
รายชือ่ กรรมการ
1. นางสาวศิรกิ ลุ 		 ธนสารศิลป์
2. นายบุญดี			 อ�ำนวยสกุล

3. นายอะสึช			
ิ
ทะบะตะ
4. นายอ�ำนวย			 บ�ำรุงวงศ์ทอง
5. ดร.กุลภัทรา			 สิโรดม
6. นางพรรณี			 วรวุฒจิ งสถิต
7. นางศรัณยา			 จินดาวณิค

8. นายกฤช			 ฟอลเล็ต

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชือ่ หลักสูตรอบรม / สัมมนา
Japanese for Business Communication
ทิศทางธุรกิจ
แนวทางการประเมินตนเองส�ำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ
ทิศทางธุรกิจ
Thai for Japanese Executive
ทิศทางธุรกิจ
CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
ในการควบคุมภายใน
Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End
Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
แนวทางการประเมินตนเองส�ำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End
Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015
CG Forum 1/2015 : CG in Substance : วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
ในการควบคุมภายใน

		 นอกจากนี้ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้เยีย่ มชมการปฏิบตั ิงานของ
บริษทั ย่อย (Company Visit) เพือ่ ให้เข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ และนำ�ความรู้ ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
มากยิ่งขึ้น
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• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

			 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งใหม่ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการ โดยมีการนำ�พาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนำ�เสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ
ดังกล่าวได้รบั ทราบ พร้อมส่งมอบคูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียนซึง่ ประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษทั ฯ พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำ�กัด และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
นโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน

		 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานในตำ�แหน่งงานบริหารที่สำ�คัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำ� มีความเป็นมืออาชีพ และ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทำ�ให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
		 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุด
โดยมีหลักการดังนี้
1. กำ�หนดคำ�อธิบายตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทำ�แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
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รายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายบุญดี อำ�นวยสกุล
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ของการดำ�เนินธุรกิจ ไทยวาโก้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมุง่ มัน่ รักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้า ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับการลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากทุกกระบวนการในห่วงโซ่ธรุ กิจ
อย่างครบวงจร ซึ่งไทยวาโก้ นับเป็นผู้ผลิตชุดชั้นในรายแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ
ภายใต้โครงการ “Bra Day” ปี 2558 จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้รับเกียรติบัตร ESG 100 จากสถาบันไทย
พัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำ�เนินงานโดดเด่นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมมาภิบาล และรางวัล “ASEAN Quality
Goods and Services 2015” จาก Asian Network for Quality (ANQ)
บริ ษั ท ฯ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ดำ � เนิ น โครงการ “วาโก้ โ บว์ ช มพู สู้ ม ะเร็ ง เต้ า นม” อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเน้ น กิ จ กรรมเชิ ง รุ ก
ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการตรวจแมมโมแกรมมาก
ขึ้นทั้งในระดับสังคมโดยรวมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop หลายแห่งในต่างจังหวัด
เพือ่ ให้สตรีทสี่ ญ
ู เสียเต้านมจากการผ่าตัดมะเร็งเต้านม สามารถเข้าถึงและรับบริการผลิตภัณฑ์ Balancing Bra ได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นนโยบายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ โดยได้กำ�หนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และจัดให้มี
การควบคุม ตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนสื่อสารไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงาน ให้ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการทำ�งาน นอกจากนี้ ยังมีการนำ�กฏหมาย ข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจมาทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่ามี
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฏหมายอย่างครบถ้วนอีกด้วย
ไทยวาโก้ จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไป สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิด ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดไป

(นายบุญดี   อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ ได้นำ�หลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development)
มาเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่า
ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ใน 3 มิ ติ คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
การจัดจำ�หน่ายให้กับผู้บริโภค และ การจัดการผลิตภัณฑ์ หลังการขาย
วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ไทยวาโก้ เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางต่างๆ และนำ�ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียมาดำ�เนินการ ดังนี้

ผู้มีส่วน
ได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น
		 นักลงทุน
			
			
			

ช่องทาง
การมีส่วนร่วม
•
•
•
•
•

ความคาดหวัง

การดำ�เนินงาน

การประชุมประจำ�ปี
• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นักลงทุนสัมพันธ์
• มีการเปิดเผยข้อมูล บริหารงานด้วย • การพัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
Website / e-mail		 ความโปร่งใส ตรวจสอบได้		 นักลงทุน
การเยี่ยมชมบริษัทฯ
Opportunity Day 		

2. ลูกค้า
• การสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้า
		 ผู้บริโภค • Website / e-mail
				 และ Social Media
			
• ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center

• ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
• ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ
• ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• การสื่อสาร ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน
• การจัดการข้อร้องเรียน จากลูกค้า
• การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ		 อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

3. พนักงาน • การสานเสวนากับพนักงาน
			
• ระบบ Intranet
			
• การสำ�รวจความพึงพอใจ
					

• ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม
• คุณภาพชีวิตที่ดี
• ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิต
• การพัฒนาความรู้ ความสามารถ

• ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม
• สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
• สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8

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
• การประชุม / การเยีย่ มชมโรงงาน • สุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย		 พัฒนาชุมชน
• การร่วมกิจกรรม CSR ตามแผน • การสนับสนุนทรัพยากร
• โครงการ วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม
		
เพื่อชุมชน
		
• โครงการ Wacoal Spirit

6. สังคม
• Website / Social Media
• การดำ�เนินงาน CSR อย่างเป็นระบบ • นำ�จุดแข็งและความเชี่ยวชาญขององค์กรมา
		 และ
• การสำ�รวจและประเมิน		 ต่อเนื่องและยั่งยืน		 ช่วยเหลือสังคม และสอดคล้องกับธุรกิจ
		 สิ่งแวดล้อม		 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า • บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
					
• การลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม		 ISO 14001, Carbon Footprint
							
• การใช้วัสดุทดแทน
7. ภาครัฐ • รายงาน / จดหมาย
		 และองค์กร • การเข้าร่วมประชุม / กิจกรรม
		 การกุศล
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• ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมาย
• การประเมินความเสี่ยงทางกฎหมาย
• การสนับสนุนเงินและร่วมกิจกรรมต่างๆ • ความร่วมมือในด้าน CSR

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและเคารพใน
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
1.		 เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้ ดูแล
ผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ผ่าน www.wacoal.co.th และรายงานประจ�ำปี การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีซึ่งจัดในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อ
ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
2.		 ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานฉลากเขียว ก�ำหนดราคาสินค้า
เป็นไปตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญา และ
ข้อตกลงในการขายสินค้า ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบาย
รับประกันความพอใจ ด�ำเนินการปรับแก้ไขสินค้าให้ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้
มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
3.		 เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่น�ำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน ในขณะเดียวกันได้ด�ำเนินการตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่ยนิ ยอมให้ถกู ละเมิด หรือให้บคุ คลอืน่ น�ำไปใช้โดยมิได้รบั อนุญาต นอกจากนีย้ งั ได้ด�ำเนินการจดสิทธิบตั ร
ผลงานนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใช้สินค้า บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้า
หรือการกระท�ำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4.		 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5.		 ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน ส่งเสริมความเท่า
เทียมกันในการจ้างแรงงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ
การแข่งขันที่เป็นธรรม
1.		 มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ยึดหลักความพึงพอใจทั้ง
สองฝ่ายในการเจรจาต่อรองธุรกิจ โดยด�ำเนินการภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ระบบการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า การเสนอ เปรียบเทียบราคา
2.		 ก�ำหนดแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ ให้อยู่ในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่เหมาะสม
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเอาเปรียบ การเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
3.		 ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ หรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
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การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
ไทยวาโก้ ได้พัฒนาและยกระดับการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยท�ำ CSR in Process ให้ความส�ำคัญ
และรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้งระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
และ ระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) : มุง่ เน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิการผลิต
• ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) : มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า

1. การจัดการทรัพยากร
ด้านวัตถุดิบ : มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในวาโก้ได้รับฉลากเขียว
และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก.2346:
2550 ได้รับฉลากผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) นอกจากนี้ยังได้พัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบกับคู่ค้าทดแทน
การใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า : ได้ดำ�เนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม
ISO 50001:2011 พร้อมกับรักษามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ
ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่างต่อเนื่อง
ด้านคู่ค้า : ได้ยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค โดยจัดทำ�นโยบาย และระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ให้ความสำ�คัญกับการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง มีระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ดูแลด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการทำ�งาน ด้วยแนวคิด Wacoal
Happy 8 ปฎิบัติตามข้อกำ�หนดมาตรฐาน WRAP พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ส่งเสริม
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม คำ�นึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำ�งาน
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2. กระบวนการผลิต
ผลิตสินค้าภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001:2004 และระบบมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 ในทุกกระบวนการ
ผลิต มีการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
ในสถานประกอบการ ISO 14064-1 มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ โดยผ่านการประเมิน
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และผ่านการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ จนถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์
หลังการใช้งาน เพือ่ ให้ทราบถึงประเด็นด้านทรัพยากร การใช้พลังงาน และค่าผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

3. การบริหารคลังสินค้า ร้านค้าและการขนส่ง
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้า ให้ตอบสนองลูกค้า และผู้จัดจำ�หน่าย โดยได้พัฒนา
ระบบต่างๆ ดังนี้
1. ใช้ระบบการคัดแยกและลำ�เลียงสินค้าด้วยเครื่อง Sorter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง
ลดต้นทุน ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลา และจำ�นวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
2. ใช้ระบบ Barcode ในการนับสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้ทรัพยกร
3. ใช้ระบบ RFID : Radio Frequency Identifications เพื่อการเก็บและรายงานข้อมูลการ
ขายสินค้าแบบ Real Time
4. ลดจำ�นวนเที่ยวในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนค่าขนส่ง

4. ผู้บริโภค
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน
พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า

5. การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีรายแรกของไทยทีร่ บั คืนผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช้แล้ว โดยร่วมกับ
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) รับบริจาคบราเก่าใน โครงการ “Wacoal Bra Day”
เพือ่ นำ�ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ส่วนบราเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทน เพื่อลดขยะในชุมชน โดยใช้หลักการ 3R ดังนี้
1. Reuse : นำ�บราเก่าสภาพดีมาใช้ซ้ำ� โดยการมอบบราและวัตถุดิบให้กับสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีฯ เพื่อนำ�วัสดุไปทำ�เป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
2. Reduce : นำ�บราเก่าทีเ่ สือ่ มสภาพ แปลงเป็นพลังงานเชือ้ เพลิง เผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์
ร่วมกับ จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน) เป็น
การลดขยะชุมชน ลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
3. Recycle : นำ�เศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
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2. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�ำเร็จ
ของงานด้วยวิธีการทุจริต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร “บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน ห้ามกระท�ำ  หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึง
ทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” และได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไม่กระท�ำ และ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง
รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจ บริษัทฯ จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจง และตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท�ำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระท�ำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์
ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพือ่ จูงใจหรือกระท�ำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ และ/หรือน�ำข้อมูล
ของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
การคอร์รัปชั่น
5. ก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่า
ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติระเบียบปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับ
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระท�ำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระท�ำผิด
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในด�ำเนิน
การตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตาม
ผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีทมี่ กี ารทุจริตส�ำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
บริษัทฯ ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้ด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. จัดตั้งคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะ
ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
2. จัดท�ำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจ�ำทุกปี
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3. จัดท�ำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นจ�ำนวน 5 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ได้แก่
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การช่วยเหลือทางการเมือง
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศล
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอก
และบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต จดหมายเวียน เป็นต้น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมถึงการอบรมและท�ำความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ และผู้ที่ได้รับ
การเลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในโครงการอบรม “Young Management Development Program”
หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- การทุจริตและแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ
- Anti - Corruption The Practical Guide (ACPG)
- แนวทางการประเมินตนเองส�ำหรับมาตรการต่อต้าน
การทุจริต คอร์รัปชั่น
- แนวทางการต้านทุจริตส�ำหรับองค์กรธุรกิจ
- Introducing the New Certification Process (CAC)
- Verifying CAC Checklist
- การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ในการต่อต้านทุจริต (Workshop)
- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่น)
6. ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้ง
ก�ำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ที่รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดี
ในการด�ำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
7. สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้คู่ค้าทางธุรกิจทราบและสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
8. ก�ำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกับการทุจริต คอร์รัปชั่น พร้อมทั้งมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ และเรื่องที่ได้รับแจ้ง
เบาะแสจะน�ำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการด�ำเนินงาน
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
สังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชน ไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ดังนี้
1. ไม่กระท�ำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จ�ำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทาง
ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด
ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ พ นั ก งานหรื อ ผู ้ ที่ เ ชื่ อ ว่ า สิ ท ธิ ข องตนถู ก ละเมิ ด หรื อ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และค�ำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจา ให้ข้อ
เสนอแนะในเรื่องสวัสดิการ สภาพการท�ำงาน และในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ และ คณะ
กรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้พิการ ทุพลภาพ
ซึง่ บริษทั ฯ ส่งเสริมอาชีพผูพ้ กิ ารให้มงี านท�ำ ในปี 2558 ได้จา้ งผูพ้ กิ ารท�ำงาน จ�ำนวน 30 คน มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด (กฎหมาย
ก�ำหนดรับผู้พิการ 1 คน ต่อ จ�ำนวนพนักงาน 100 คน ซึ่งใน ปี 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน 2,642 คน)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าว่าด�ำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
พนักงานและลูกจ้างของคูค่ า้ โดยได้ก�ำหนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และใน
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้กับคู่ค้าทราบ
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อพนักงาน สร้างความสุขในการท�ำงาน ภายใต้การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน
และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือกและ
จ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ทัง้ ในด้านเพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา ถิน่ ก�ำเนิด ในปี 2558 บริษทั ฯ มีพนักงาน จ�ำนวน
2,642 คน เป็น ชาย 501 คน และ หญิง 2,141 คน และ
ในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะมีการประเมินผลงาน ปรับค่าจ้าง
และปรับต�ำแหน่งงานตามผลงาน ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจและความ
ก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน
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ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์

1. จัดสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกำ�หนด เช่น
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำ�งานให้กับพนักงาน
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มคี ณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการ เพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอ
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ
เช่น กระดานสนทนาในระบบอินทราเน็ต กล่องรับความคิดเห็น เพื่อ
นำ�มาปรับปรุงและพัฒนา
3. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศกึ ษาต่อ โดยยืดหยุน่ เวลาทำ�งาน
ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของพนักงาน และจัด
ให้มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับพนักงานที่สนใจศึกษาต่อใน
สาขาต่างๆ อีกด้วย
4. จัดตั้งศูนย์รับฝากบุตร หลังเลิกเรียน และวันเสาร์ เพื่อ
ดูแลบุตรของพนักงานในช่วงทำ�งานล่วงเวลา และวันเสาร์เพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่วิตกกังวล
5. ดูแลพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดโดยจัดสภาพ
การทำ�งานและลักษณะงานให้เหมาะสม มีการอบรมให้ความรู้ในการ
ดูแลครรภ์และการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ
6. จ้างงานหลังเกษียณสำ�หรับพนักงานที่มีความรู้ ความ
สามารถและมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะ
ตามความเหมาะสม
7. จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่
ทำ�งาน ครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ในโอกาสทีค่ รบรอบก่อตัง้ บริษทั ฯ
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ และสร้างความรัก
ความผูกพันในองค์กร
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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท�ำงานด้วย

Wacoal Happy 8

ไทยวาโก้เปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่ องของพนักงาน จึงมุง่ หวังจะสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” เพือ่ ให้พนักงานอยูท่ บี่ า้ นใหญ่
หลังนี้มีความสุข โดยได้น�ำแนวคิด Happy 8 Workplace ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาปรับใช้
ในองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานให้มีความสุขในที่ท�ำงาน ดังนี้
1. Happy Health (สุขภาพที่ดี) : บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการป้องกัน รักษา และ
ส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้
การป้องกันและรักษา
- จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
- การตรวจเอกซเรย์เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก
- จัดให้มหี อ้ งพยาบาลพร้อมแพทย์ และพยาบาลประจ�ำ
- จัดให้ โครงการ “วาโก้ รูท้ นั มะเร็งเต้านม” โดยอบรมให้
ความรู้ สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และ
หากพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งพนักงานตรวจ
Digital Mammogram อีกครัง้
- จัดให้มมี าตรการเฝ้าระวังโรคระบาดภายในบริษทั ฯ
การส่งเสริมสุขภาพ
- จัดแข่งขันกีฬาภายในบริษทั ฯ เพือ่ ส่งเสริมการออกก�ำลัง
กายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- ส่งเสริมให้มีการออกก�ำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิค
และเล่นโยคะเพื่อสุขภาพ
- จัดอบรมให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ และเผยแพร่ให้พนักงานได้
รูเ้ ท่าทันและป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ

2. Happy Heart (นำ�้ ใจงาม) : ส่งเสริมให้พนักงาน

ให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน มีความรัก ความห่วงใย
เห็นอกเห็นใจกัน โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา
ดังนี้
- จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”
เป็นประจ�ำ ปีละ 3 ครั้ง ในปี 2558 รับบริจาคโลหิต
ได้ 179,550 ซี.ซี.
- กิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวัน
สงกรานต์

3. Happy Soul (จิตใจสงบ)

- ส่งเสริมผูบ้ ริหาร พนักงาน ได้รว่ มกันท�ำบุญ ตักบาตร
เป็นประจ�ำทุกเดือน
- จัดให้มกี ารเวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
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4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) : เพื่อให้พนักงาน

ได้ผ่อนคลายจากการท�ำงาน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้ที่ท�ำงานสนุกสนาน คลายเครียดจากการท�ำงาน
เช่น กิจกรรมรื่นเริงเนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่

5. Happy Brain (ใฝ่เรียนรู)้ : ส่งเสริมให้พนักงาน

ได้พัฒนาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
- ส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ และภาษาพม่า เพือ่
รองรับการขยายงานไปต่างประเทศ
- กิจกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตุ้นให้
พนั ก งานได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานที่ ท�ำอยู ่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตั้งแต่ ปี 2551 - 2558
มีพนักงานส่งผลงานทัง้ สิน้ 1,033 ผลงาน ลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ได้ 1,788,490 บาท

6. Happy Money (การเงินมั่นคง) : ส่งเสริมให้

พนักงานรู้จักการออมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังนี้
- จัดให้มสี วัสดิการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และสหกรณ์
ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
- ส่ ง เสริ ม ให้ ธ นาคาร สถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ จาก
ภายนอก มารับฝากเงิน ท�ำประกันภัยและประกันชีวติ
- จัดอบรมหลักสูตร “ออมเพือ่ อนาคต” ให้กบั พนักงาน

7. Happy Family (ครอบครัวมีสขุ ) : เพือ่ ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-

จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จัดกิจกรรม “เพื่อแม่ด้วยดวงใจ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่-ลูก
จัดกิจกรรม “Bike with Mom : ปั่นกับแม่@บางกระเจ้า”
อบรม หัวข้อ “แม่ลูก สัมผัสรัก อันอบอุ่น” ให้กับพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
สนับสนุนบุตรหลานพนักงานที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ท�ำงานเพื่อหารายได้ในช่วงปิดเทอม
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8. Happy Society (สร้างสังคมดี) : บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างสังคมดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-- กิจกรรม “Wacoal Spirit for Society” ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ อาสาและทำ�ประโยชน์ให้กบั สังคมและชุมชนโดยรอบ
-- กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี”

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำ�งาน
ความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงานเป็นสิ่งสำ�คัญ บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตสำ�นึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในองค์กร ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ มีสถิติเกิดอุบัติเหตุรวม
จำ�นวน 32 คน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากพนักงานทั้งหมด 2,642 คน

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ด้านความปลอดภัย ดังนี้
1. หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในองค์กร”
2. หลั ก สู ต ร “เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ใน
การทำ�งานระดับหัวหน้างาน ”
3. หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพ
หนีไฟ”
4. หลักสูตร “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น”
5. หลั ก สู ต ร “การทำ � งานกั บ สารเคมี แ ละ
การโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล”
6. หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำ�งานเกี่ยว
กับไฟฟ้า”
7. หลักสูตร “ขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย”
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การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกัน
ภัยต่างๆ เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง สายส่งน�ำ้ ดับเพลิง ระบบ
สัญญาณเตือนภัยเมือ่ เกิดเพลิงไหม้ ส�ำรวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟ
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้ทราบถึงแหล่งทีก่ อ่ ให้เกิด
มลพิษ ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูล
พื้นฐานส�ำหรับเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
และหาแนวทางป้องกันต่อไป

การส่งเสริมความปลอดภัย

บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment – Quality Day) เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง
ความส�ำคัญของความปลอดภัยในองค์กร และในเทศกาลสงกรานต์รณรงค์ให้พนักงานขับขี่อย่างปลอดภัย เมาไม่ขับ
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย
การบริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซ่งึ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีท่เี ป็น
อันตราย รวมถึงการให้ความสำ�คัญต่อการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานและระบบ
ต่างๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า ดังนี้
1. ได้รบั การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2008 ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบจัดหาวัตถุดบิ การตัด
เย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. มีระบบห้องปฏิบตั กิ ารตรวจทดสอบคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ JIS
และ Wacoal Corporation ประเทศญีป่ นุ่ ผลิตภัณฑ์มคี วามคงรูปทรงต่อการซักล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมี
ความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทัว่ ไป
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอนั ตราย มอก.2346:2550 ผูบ้ ริโภคมัน่ ใจได้วา่ สีและ
สารเคมีทใ่ี ช้ในกระบวนการฟอกย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง รับรองกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยชุดชัน้ ในวาโก้เป็นรายแรกและรายเดียวในปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั มอก.2346:2550
4. พัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิง่ แวดล้อมให้กบั ผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินธุรกิจ เช่น Wacoal Sports ECO, Wacoal COOL
5. มาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004 ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน
(CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์หรือ
บนบรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์
ของสำ�นักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ตลอดจนได้แสดงเครือ่ งหมายให้ผบู้ ริโภค
ได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีระบบประมวลผล
ร่วมของฉลากแสดงส่วนผสมและสินค้า-วิธีการดูแลรักษา
และป้ายส่งเสริมการขาย (COMPOSITION & LABELING
INTEGRATED SYSTEM) อย่างเป็นระบบ
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การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ เพือ่ รับและติดตาม
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมสื่อสารและประสานงานด้านข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ด้านการสื่อสารกับลูกค้า ดังนี้ี
1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพือ่ ให้ทราบเกีย่ วกับสินค้าและบริการ โดยไม่มี
การกล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และ
เป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการร้อง
เรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
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 “วาโก้บราเดย์ ปี 2015”
ไทยวาโก้ เป็นผู้ผลิตรายแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของประเทศไทยที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อม
สภาพอย่างมีระบบ ได้มาตรฐานระดับสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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REUSE

บริจาควัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ผ้า ลูกไม้ ยางสายบ่า ฟองน�้ำ
เต้าทรง ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อสตรี
ผู้ด้อยโอกาสน�ำไปสร้างสรรค์งานฝีมือ เพื่อสร้างรายได้ และ
อาชีพให้กับสตรีที่อยู่ในสมาคมฯ

REDUCE
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเสื่อมสภาพหรือต้องการท�ำลาย เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง ให้พลังงานความร้อน
ทดแทนการใช้ถ่านหินลิกไนต์ ในกระบวนการเผาหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ โดยใช้อุณหภูมิกว่า 1,800 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา
หมุนเวียน 10 วินาที ท�ำให้เกิดการเผาท�ำลายกากของเสียได้อย่างสมบูรณ์ จึงไม่มีสิ่งตกค้างจากการเผา ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และลดความต้องการหลุมฝังกลบ เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ

RECYCLE

การน�ำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะ หลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในปี 2558 ได้รับบริจาคบราจากลูกค้า ประชาชนทั่วไป ประมาณ 100,000 ตัว มีผลท�ำให้ช่วยลดขยะชุมชน ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ทดแทนถ่านหิน ซึ่งนับเป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการชุดชั้นในที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจร ได้
ประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การจัดการผลิตภัณฑ์ และองค์กร เพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทัง้
องค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ซึ่งในปี 2558
บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร และดำ�เนินกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2015

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “การขยายผลการส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม”
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
โดยส่งเสริมให้มกี ารค�ำนวณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพือ่ หาแนวทางในการบริหารจัดการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงด�ำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้
ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน
หลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้
Scope I : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น
การเผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบ�ำบัด
น�้ำเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น
Scope II : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซื้อ
พลังงานมาใช้ในองค์กร เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน�้ำ เป็นต้น
Scope III : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ทางอ้อมด้านอืน่ ๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะทีไ่ ม่ใช่ขององค์กร
การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

ผลการประเมิน
Total Greenhouse Gas Emission (Scope I&II):
Direct GHG emissions:				
Energy Indirect GHG emissions:			
Other Indirect GHG emissions:			

5,178.71		
584.11		
4,594.60		
132.33		

ton Co2e/year.
ton Co2e/year.
ton Co2e/year.
ton Co2e/year.
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ลดโลกร้ อ นโดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สื้ อ ผ้ า CoolMode เป็ น
ชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “องค์กรลดโลกร้อน โดยการ
ใช้เสือ้ ผ้า CoolMode” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์ ก ารมหาชน) และ สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ
โดยสนับสนุนการใช้เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน
เพื่อตอบสนองกิจกรรมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผ้า CoolMode มีคุณสมบัติสวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าวสามารถอยู่
ในอาคารหรือห้องที่ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่อึดอัด
ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ (การปรับเพิ่มอุณหภูมิ
1 องศาเซลเซียส ประหยัดพลังงานได้ 10%
การบริหารจัดการพลังงาน

ใน ปี 2558 ได้พัฒนาการใช้พลังงาน เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน บริหารจัดการ
พลังงาน ISO 50001:2011 เป็นแนวทางปฏิบัติ และนโยบาย
ของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ลดต้ น ทุ น ในกระบวนการผลิ ต และผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมในการใช้พลังงาน
บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary Source )
ในกระบวนการผลิต เป็นพลังงานทางอ้อม (Indirect Energy)
จากการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2558 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
7,904,000 kWh. เปรียบเทียบการใช้พลังงานโดยรวมกับ
ปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.48% เนื่องจากยอดผลิตเพิ่มขึ้น 4.68%
และเมื่อเทียบกับดัชนีการใช้พลังงาน เมกะจูล/ชิ้น ใช้พลังงาน
ลดลง 2.13% ซึ่งลดลงจากการจัดท�ำมาตรการประหยัด
พลังงาน รวมถึงการควบคุมการใช้งานให้เกินประสิทธิภาพ
สูงสุด
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเฝ้าระวังและให้มีการควบคุม
การใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีนัยส�ำคัญ แยกตาม
สัดส่วนของการใช้พลังงาน ได้แก่ ระบบปรับอากาศ 61.64%
กระบวนการผลิต 21.85% และ ระบบแสงสว่าง 12.45%
ตามล�ำดับ
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บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงานภายใน
องค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
เพิ่มขึ้น ประกอบไปด้วยมาตรการที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน เช่น มาตรการบริหารจัดการระบบเครื่องท�ำน�้ำเย็น โดยใช้โปรแกรม
Chiller Plant Management System ควบคุมการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาวะโหลดของระบบปรับอากาศในอาคาร โดยการสลับ
เครื่อง Chiller ขนาด 230 TR มาใช้ Chiller ขนาด 130 TR ในช่วง On Peak และมาตรการควบคุมประสิทธิภาพหรือค่าสมรรถนะ
ของเครื่องจักรที่มีนัยส�ำคัญ ก�ำหนดให้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกเลือกใช้งานก่อน ส่วนมาตรการที่ต้องใช้เงินลงทุน เช่น
การเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี LED มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและระบบเครื่องขับลิฟต์ ได้แก่ มาตรการการเปลี่ยนฟลูออเรสเซ็นต์
36 Watt. เป็นหลอด LED 18 Watt. มาตรการเปลี่ยนป้ายทางหนีไฟแบบ LED มาตรการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
ในระบบท�ำความเย็น และมาตรการเปลีย่ นเครือ่ งขับลิฟต์ขนส่งสินค้า เป็นแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF)
จากผลการด�ำเนินมาตรการที่ใช้เงินลงทุน และไม่ใช้เงินลงทุน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงานได้ 212,781.56 kWh./ปี คิดเป็นเงิน ประหยัดได้ 957,517.02 บาท/ปี ใช้เงินลงทุนรวม 1,063,000 บาท คืนทุนภายใน
ระยะเวลา 1.20 ปี และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 154.59 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า

นอกจากนี้คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานได้ก�ำหนดแผนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการฝึกอบรม
ในด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ การอบรมหลักสูตร ISO 50001 : Energy planning and significant
อบรมหลักสูตรจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน SHE-Q Day 2015 เพื่อกระตุ้น
ให้พนักงานใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงาน
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ทั้งนี้ การด�ำเนินงานอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทฯ เป็นแบบอย่างกรณีศึกษาดูงานทั้งบริษัทในเครือสหพัฒน์
และหน่วยงานราชการ เช่น คณะท�ำงานสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน(สพบ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
จากผลการด�ำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยในปี 2558 ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงาน
ไม่ต�่ำกว่า 2% ของดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ค่าเป้าหมายต้องไม่เกิน 2.764 MJ/ชิ้น ท�ำได้เฉลี่ย 2.760 MJ/ชิ้น
ต�่ำกว่าเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้ากับปีฐาน คือ ปี 2556 สถิติสะสม
การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ประหยัดถึง 515,489.80 kWh. คิดเป็นเงินผลประหยัดถึง 2,319,704.10 บาท ลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกถึง 374.51 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
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7. การพัฒนาสังคมและชุมชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลและร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในสังคม
โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยน�ำขีดความสามารถ และศักยภาพที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กร
ไปส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน

โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม”

บริษัทฯ จัดโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม” อย่างต่อเนื่องมานานมากกว่า 16 ปี โดยได้ริเริ่มโครงการต่างๆ
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาส
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งหากตรวจพบแต่เนิ่นๆสามารถรักษาให้หายได้ ในปี 2558 ได้มุ่งเน้นด้านการป้องกัน รักษา และ
สร้างสมดุลอย่างครบวงจร และมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ มุ่งการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรม แมมโมแกรมการกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจาก
แม่สู่ลูก”

เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วาโก้ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
จัดกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมให้กบั ลูกสาวของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม รวมทัง้ สิน้
184 ราย รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการตรวจเต้านม
ด้วยตัวเองเพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคลรอบข้างได้

กิจกรรม Wacoal Cares For Your Breasts. Mammogram
Saves Your Life.

วาโก้ ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็ง
ภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศ(ยกเว้นสาขาสมุย)
โรงพยาบาลสมิติเวช (เฉพาะสาขาศรีนครินทร์และสาขาธนบุรี)
และสถานพยาบาลชัน้ น�ำทีร่ ว่ มโครงการ 25 แห่งทัว่ ประเทศ สนับสนุน
ให้สตรีไทยได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม
และอัลตร้าซาว์ด โดยมอบสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้าทีเ่ ป็นสมาชิก HIS&HER
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ สะสมครบ 12,000 บาท ได้สิทธิเข้ารับ
การตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมการกุศล เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วาโก้ ได้รบั เกียรติจาก “ครูโต“ หม่อมหลวงจิราธรจิรประวัติ
ออกแบบของที่ ร ะลึ ก การกุ ศ ลเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ประชาชนทั่ ว ไปได้
มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้และตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งเต้านม
โดยน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายของที่ระลึก ร่วมสมทบทุนจัดซื้อ
เครือ่ งมือแพทย์ทที่ นั สมัยและเพือ่ การรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมยากไร้
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กิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้..ไม่สิ้นสุด : Power of Women”  

จัดให้มีการเสวนา พูดคุยกับคุณหมอ ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านม” และการถ่ายทอด
ให้ความรู้ เกี่ยวกับ Balancing Bra และมอบชุดชั้นในพร้อมเต้านมเทียม จ�ำนวน 100 ชุด มูลค่า 155,000 บาท ให้กับสตรี
ผู้สูญเสียเต้านมที่มาร่วมในกิจกรรมอีกด้วย

โครงการ “Balancing Bra Donation”

เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่สูญเสียเต้านม ไทยวาโก้ มอบชุดชั้นในและเต้านมเทียมให้กับผู้หญิงที่สูญเสีย
เต้านมทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ ปี 2551-ปัจจุบัน

กิจกรรม “Wacoal Balancing Bra Society”  

บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ การดูแลตนเองหลังจากผ่าตัดเต้านม และการออกก�ำลังกายด้วยแถบยางยืดส�ำหรับผู้ที่ผ่าตัด
เต้านม โดยมีพนักงานในเครือสหพัฒน์ และสตรีในชุมชนโดยรอบ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มากกว่า 40 คน
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กิจกรรม “พัฒนาสตรีไทย จังหวัดเลย ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม เหล่ากาชาดจังหวัดเลย”

บริษัทฯ ร่วมกับกาชาด จังหวัดเลย รณรงค์ให้สตรีในจังหวัดเลย ได้ให้ความส�ำคัญและใส่ใจดูแลใส่ใจผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้า
นมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยแนะน�ำให้ความรู้เกี่ยวกับ Balancing Bra (ยกทรงและเต้านมเทียม) ส�ำหรับผู้ผ่าตัดเต้านมเพื่อ
ให้สวมใส่ได้ถูกต้อง มีความมั่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม “Bike for Her” เพื่อรณรงค์มะเร็งเต้านม

บริษัทฯ ร่วมกับ มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสาเหตุของโรคมะเร็ง
เต้านม รวมถึงแนวทางการรักษาและการป้องกันโรคมะเร็ง
เต้านม โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน

โครงการ “Wacoal Bra Day ปี 4”

รณรงค์ให้ผู้หญิงไทย ร่วมบริจาคบราเก่าเพื่อน�ำวัสดุจากบราเก่าไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนวัสดุคงเหลือจากการผลิตชุดชั้นใน มูลค่ารวม 1 ล้านบาท เพื่อน�ำมาประดิษฐ์ชิ้นงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ปีละ 80,000 – 100,000 บาท
โดยประดิษฐ์ชิ้นงานได้ ประมาณ 1,500 - 1,800 ชิ้น/ปี
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โครงการสัมมนา “The Whole 9 Months: 9 เดือน
เพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ”  

ผลิตภัณฑ์ Wacoal Maternity ของบริษัทฯ ร่วมกับ
นิตยสารบันทึกคุณแม่ จัดสัมมนาให้ความรู้กับคุณแม่ตั้งครรภ์
เพื่ อ การพั ฒ นาครรภ์ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยจั ด กิ จ กรรมตาม
โรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 486 คน

โครงการ “Wacoal We Care By Atthayooth”

ผลิตภัณฑ์ Wacoal Sport และ CW-X ของบริษัทร่วม
กับ ชมรมอรรถยุทธ จัดกิจกรรมสอนการป้องกันตัวและวิธีการที่
ท�ำให้ตัวเองหลุดพ้นจากผู้ร้ายในสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้
มีการบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกใส่ชดุ ชัน้ ในเพือ่ ดูแลสรีระ
และช่วยป้องกันการบาดเจ็บของทรวงอกจากการเล่นกีฬา โดยได้
รับความสนใจจากองค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
จ�ำนวน 15 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,490 คน

กิจกรรม “วิ่งการกุศล CW-X marathon Circuit Queen
Cup 2015 - 2016”

วาโก้ ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล CW-X Marathon
Circuit Queen’s Cup ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพูตา้ นภัยมะเร็ง
เต้านม” เพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือศูนย์
มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น และมอบเงินบริจาคจ�ำนวน 5
ล้านบาท เข้ามูลนิธวิ ชิรเวทวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูป
ถัมภ์ฯ

โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”

บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และส�ำนักงานเขตบางคอแหลม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับสตรีในชุมชนต่างๆ
ให้รจู้ กั ป้องกันตนเองให้หา่ งไกลจากมะเร็งเต้านม ซึง่ ในปี 2558 ได้จดั กิจกรรมให้กบั ชุมชน จ�ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนหลวง 2
และ ชุมชนบุญประทานพร มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสิ้น 74 คน โดย มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทัง้ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซึ่งหากพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมอีกครั้งหนึ่ง
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กิจกรรม “ชุมชนสุขภาพดี ออกก�ำลังกายด้วยผ้ายืด”

บริษัทฯ ได้น�ำผ้ายืดที่เหลือจากกระบวนการผลิต มาประยุกต์ใช้เป็นแถบผ้ายืดส�ำหรับการออกก�ำลังกาย โดยส่งเสริม
ให้พนักงานใหม่ ในกลุม่ Wacoal Spirit เรียนรูก้ ารออกก�ำลังกายด้วยแถบผ้ายืด และน�ำไปสอนให้กบั ผูส้ งู อายุและผูท้ สี่ นใจในชุมชน
หลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร ได้ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน

การส่งเสริมการศึกษา

•
•

•
•

มอบทุนวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี จ�ำนวน 40 ทุน สาขาวิศวกรรม
เคมีสงิ่ ทอ และวิศวกรรมสิง่ ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
โครงการสหกิจศึกษาและโครงการพิเศษอื่นๆ
เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ น�ำนักศึกษา
เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ

โครงการ “บรรยายและสาธิตความรูเ้ กีย่ วกับวัยเริม่ สาว”

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สรี ร ะในวั ย เริ่ ม สาวและการเข้ า สู ่ วั ย รุ ่ น ให้ กั บ นั ก เรี ย นใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

เขตพื้นที่
กรุงเทพและ
ปริมณฑล

จ�ำนวน
โรงเรียน
40

นักเรียน (คน)
13,410
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การป้องกันปัญหายาเสพติด

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
โดยได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน ท�ำหน้าที่รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมมือกับส�ำนักงานเขตบางคอแหลม
และจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติด ปีละ 2 ครั้ง
กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นสาธารณกุศล
ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ด้านพัฒนาชุมชน เช่น
• บริจาคเงินแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• บริจาคเงินให้กับมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
• บริจาคเงินเพื่อตั้งศูนย์มะเร็งและศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดและอวัยวะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
• บริจาคเงินเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ผ่านส�ำนักนายกรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
• บริจาคชุดชั้นในสตรีให้กับผู้ต้องขังหญิงจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย
• สนับสนุนเงินให้กับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียน ชุมชน โดยรอบบริษัทฯ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
นวัตกรรมด้านการบริการสังคม

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะท�ำให้ผู้หญิงทุกคนสวย “วาโก้” จึง
ได้สรรค์สร้างบริการพิเศษ เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ พร้อมให้ค�ำปรึกษาและ
แนะน�ำด้วยความรู้ ความช�ำนาญจากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า
45 ปี ได้จดั ตัง้ Wacoal Body Clinic เพือ่ ให้บริการผูห้ ญิงและลูกค้าทีม่ ปี ญ
ั หา
ทางสรีระ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น
ภาคเหนือ ที่ศูนย์การค้า Maya อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่ศูนย์การค้า UD Town อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี
นวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ ตอบสนองลูกค้า 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

การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับ
ความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในปี 2558
ทางบริ ษั ท ฯ ได้ ร ่ ว มพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏอยู ่ ใ นหั ว ข้ อ “ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ”
เรื่อง สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
รางวัลเกียรติยศ ปี 2558

ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากการส�ำรวจ
การก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2558 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั
การจัดอันดับ บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ
Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999
ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)โดยหลักเกณฑ์การส�ำรวจที่มีพัฒนา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียน
ไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการก�ำกับ ดูแลกิจการในระดับสากลยิ่งขึ้น

เกียรติบตั ร ESG100 2015 มอบให้ในฐานะบริษทั จดทะเบียน
ที่มีการดำ�เนินงาน โดดเด่นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมาภิบาล ใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้าน
ความยัง่ ยืนทางธุรกิจของบริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์

รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับประเทศ
ปี 2558” จั ด โดย กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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รางวัล “ASEAN Quality Goods and Services 2015”
จัดโดย เครือข่ายคุณภาพแห่งอาเซียน Asian Network for
Quality (ANQ)

เกี ย รติ บั ต รด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน โครงการสถานประกอบ
การปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำ�ปี 2558

เกียรติบตั ร “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการผลิตและใช้เสือ้ ผ้าคูล
โหมด ปี 2558” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เกี ย รติ บัต ร สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
ในการทำ�งาน ปี 2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
ในการทำ�งาน แห่งประเทศไทย

เกี ย รติ บั ต รองค์ ก รที่ มี ส่ ว นช่ ว ยลดโลกร้ อ นโดยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยูนิฟอร์มภายใต้แบรนด์ Race’ ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์
CoolMode ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์
ครัง้ ที่ 11 ประเภท Corporate Social Responsibility จากผลงาน
“CSR เพือ่ ความยัง่ ยืนในห่วงโซ่ธรุ กิจ”
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ หรือลดความเสียหายทีเ่ กิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558 จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบนั โดยมีบคุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบติดตาม
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่มีอ�ำนาจ
องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร  

		 บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้อยู่เป็นประจ�ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น
		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรทีม่ ลี กั ษณะของการกระจายอ�ำนาจ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านมีความคล่องตัว
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทัง้ จัดท�ำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ แบ่งแยกหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการออกจากกัน ท�ำให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย
โดยบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบวิธีการปฏิบัติใน
การท�ำงานดังกล่าว ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะ
สมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลทีว่ า่ “พนักงานยิง่ ยอด วาโก้ยงิ่ เยีย่ ม” บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและวิธกี าร
ปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง

		 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีด่ แู ลการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจขององค์กร มีการก�ำหนดแผนงานและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงาน
รับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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		 บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะ
สม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ
ด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต โดยบริษทั ฯ ได้สอื่ สารให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้งได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทาง
การเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

		 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน
รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อป้องกันการใช้อ�ำนาจหน้าที่ในการน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
มีมาตรการทีจ่ ะติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทมี่ กี ารท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และมีนโยบายก�ำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระท�ำโดยผู้ไม่มีส่วนได้
เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว
		 นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมี
การติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม�่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

		 บริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการ
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ
ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมูใ่ นสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
เข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
		 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม

บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการ
ควบคุมภายในได้ด�ำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน
ผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบซึง่ มีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกเดือน กรณีทตี่ รวจพบข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มกี ารตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อ
บกพร่องอย่างสม�ำ่ เสมอ

116

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย
มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียด
เพิ่มเติมดูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

หลักสูตรอบรม

นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
ปริญญาตรี
- ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ - กรอบการบริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน
วิชาเอกการเงินการธนาคาร
- การควบคุมภายในเพื่อการจัดทำ�รายงาน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		 การเงินสำ�หรับ CFO
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร		
- การตรวจสอบทุจริต
ความเสี่ยง			
- การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
				
- แนวทางการประเมินตนเองสำ�หรับ
					 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
				
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ
					 นักวางระบบงาน
				
- Anti-Corruption : The Practical Guide
				
(ACPG) 21/2015
				
- Verifying the CAC Checklist :
				
Experience Sharing from Auditors
				
- Worldwide Responsible Accredited
					 Production (WRAP)
		 ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์
การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)
		 ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าของสำ�นักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

		 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจตุพร รุจานันท์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ทำ�หน้าที่หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติ
งานของทั้งบริษัทฯ (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำ�กับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
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ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
นายจตุพร รุจานันท์
- ปริญญาตรี
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์			
			
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
			
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ		
										
										
										
										
										
										

หลักสูตรอบรม
- นิติกรบริษัท
- โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542
- ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหา
ในทางปฏิบัติ
- แนวทางการประเมินตนเองสำ�หรับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกีย่ วกับ
รายการสินทรัพย์ หนี้สินและอื่นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการกำ�กับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
2. กำ�กับและติดตามด้านการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. ผู้ทำ�บัญชี

		 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เป็นผูท้ �ำ บัญชีของบริษทั ฯ ตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทำ�หน้าทีใ่ นการจัดทำ�งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ
ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง (รายละเอียดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผู้ทำ�บัญชี สามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” หน้า 210)
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รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

ปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น

หน่วย : ล้านบาท
รายชื่อ
		

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
สัมพันธ์ ถือหุน้    บริษัทฯ

ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น
A
33.61
							
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
A
0.68
21.26
							
							
							
							

-

ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
ค่าที่ปรึกษาจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ซื้อหุ้นสามัญ

3. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
B
7.69
							
							
							

-

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าออกแบบและตกแต่ง
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์จ่าย
ซื้ออสังหาริมทรัพย์

4. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
3.82
5.09
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
3.81
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
2,346.19
ค่าจ้างทำ�ของรับ
12.53
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
0.23
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
0.04
ค่าสาธารณูปโภครับ
0.27
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
0.70
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์จ่าย 0.03
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
0.94
ค่าบริการระบบงานสารสนเทศจ่าย 0.07
ค่าบริการระบบงานสารสนเทศรับ 0.67

5. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
B
17.90
0.79
							
							
							
							

-

ขายสินค้าและวัตถุดิบ
167.73
ค่าลิขสิทธิ์รับ
0.11
ค่าสาธารณูปโภครับ
0.46
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
2.16
ค่าบริการระบบงานสารสนเทศรับ 3.00
รายงานประจำ�ปี 2558
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210.42
1,064.48
47.33
0.03
1.20
8.09
0.28
19.04
0.02
2.96
2.30
0.18
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หน่วย : ล้านบาท
รายชื่อ

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
สัมพันธ์ ถือหุน้    บริษัทฯ
		
6. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
B
14.67
0.21
							
							
							
							
							
							
							
							
							

-

7. บจก. ภัทยาลำ�พูน
B
							
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย

14.54
8.38
13.29

8. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงานสารสนเทศรับ

73.11
34.70
35.30
0.59
0.52
0.12
0.79
2.02
0.36
1.59

B

18.72

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

2.92

9. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
B
		 คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

18.00

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

14.82

10. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
B
18.15
							
							
							

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์รับ

11. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) B
12.00
							
							
							

-

ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหารัมทรัพย์รับ

12. บมจ. ธนูลักษณ์

- ค่าที่ปรึกษารับ

0.06

13. บมจ. ประชาอาภรณ์
B
0.21
							
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย

0.20
0.53
0.18

14. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

3.04

15. บจก. ไทยกุลแซ่
B
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของรับ

4.34
4.79

16. บมจ. เอส แอนด์ เจ
B
0.08
		 อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์				
							
							

-

10.84
0.01
0.25
0.78
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B

B

0.83

-

1.39

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

328.42
2.21
0.53
0.01
0.20
5.52
0.42
0.30

หน่วย : ล้านบาท
รายชื่อ

ลักษณะรายการ
ที่สำ�คัญ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน

17. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) B
8.33
							

- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

0.04
4.09

18. บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) B

0.07

		

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ความ บริษัทฯ ถือหุ้น
สัมพันธ์ ถือหุน้    บริษัทฯ

7.14

-

- ค่าอบรมจ่าย

19. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

35.84

20. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น

B

8.00

-

- ค่าอบรมจ่าย

5.42

21. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

7.48

22. บจก. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ
B
- ค่ารักษาความปลอดภัยและ
								 ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย

3.50

23. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
B
16.23
							
							

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ซือ้ หุ้นสามัญ

238.47
10.74
3.16

24. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ

B

-

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

24.81

25. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

B

5.00

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

5.36

26. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

C

-

0.66

ลักษณะความสัมพันธ์
			

A =
C =

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
กรรมการบริษัท

- ซื้อหุ้นสามัญ

36.49

B = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%

นโยบายราคา บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั จัดจำ�หน่ายกำ�หนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่าย
ในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ ซึง่ เมือ่ สามารถกำ�หนด
ราคาขายปลีก (ซึง่ เป็นระดับราคาเดียวกันทัว่ ประเทศ) ได้แล้ว จึงกำ�หนดเป็นราคาทีบ่ ริษทั ฯ ขายให้แก่ผจู้ ดั จำ�หน่าย โดยส่วนแบ่ง
จากการค้าปลีกนีจ้ ะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุน่ สินค้าและขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน ในการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำ�ธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับทีก่ �ำ หนดให้กบั บุคคลอืน่ หรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

121

รายการ

นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน

- ค่าบริหารคลังสินค้า 			
- ค่าสาธารณูปโภค			
					
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ 			
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 			
					
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ 		
- ค่าออกแบบและตกแต่ง		
					
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์		
					
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ 			
- ค่ารักษาความปลอดภัย			
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย			
- ค่าอบรม				
- ค่าหุ้นสามัญ				

กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนสินค้าที่จัดส่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามอัตราทีป่ ระกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำ�นวณจากจำ�นวน
หน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำ�เล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ
และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพื้นที่
วัสดุที่ใช้ และเทคนิคการตกแต่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา
และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
กำ�หนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำ�นวนอุปกรณ์เตือนภัยทีใ่ ช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
กำ�หนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายชื่อบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
ให้กู้ยืม
ลดลง

ค้ำ�ประกัน
คงเหลือ
อัตรา
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58 ดอกเบี้ย ณ 31 ธ.ค. 58

คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 57

เพิ่มขึ้น

9.00

-

-

9.00

4.15%

-

2. บจก. เอราวัณสิ่งทอ

90.00

-

-

90.00

4.50%

-

3. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
		 คอมเมอร์เชียล
		 โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)

-

-

-

-

-

6.90

99.00

-

-

1. บจก. เอสเอสดีซี
		 (ไทเกอร์เท็กซ์)

			

รวม

99.00		

6.90

การให้กยู้ มื เงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มียอดคงค้างเป็นเงิน 99 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6) ภายใต้นโยบายดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจำ�ธนาคารบวกอัตราที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำ�หนด และภาษีธุรกิจเฉพาะ
		
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารให้กยู้ มื เงินระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การค้ำ�ประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำ�้ ประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดคงค้าง
รวมทัง้ สิน้ 6.90 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35)
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่
เป็นอุตสาหกรรมต้นนำ�้ และปลายนำ�้ เพือ่ เพิม่ ความเข้มแข็งและศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ำสัญญาหรือท�ำความตกลงนัน้ ๆ โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ส�ำหรับการก�ำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระท�ำเพื่อจ�ำหน่ายถ่ายโอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั หิ ลักการให้ฝา่ ยจัดการสามารถ
อนุมัติการท�ำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการท�ำรายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน�ำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณา
รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
ในปี 2558 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั มหาชนทีพ่ งึ มีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะเป็นรายการทีด่ �ำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”
กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10
บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่บริษัทฯ มีบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งจ�ำนวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้
ความช�ำนาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมำ�่ เสมอ ประกอบกับการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนจัดให้มรี ะบบ
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ได้ท�ำหน้าทีส่ อบทานเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จัดท�ำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และงบก�ำไรขาดทุ น รวมและเฉพาะกิ จ การ งบก�ำไรขาดทุ น และก�ำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น รวมและเฉพาะกิ จ การ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวม
ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบ เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่า จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุ ม ภายในของกิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
			สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน				

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
62,476,803
41,859,121
45,454,469 14,762,026
เงินลงทุนชั่วคราว
4
303,933,354 383,947,392 137,902,635 276,232,324
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5
662,295,699 631,714,508 750,795,294 737,969,536
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6
99,000,000
99,000,000
99,000,000 99,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
7
51,600,000
41,600,000
51,600,000 41,600,000
สินค้าคงเหลือ
8
1,164,495,252 1,133,265,456 1,053,499,004 997,743,156
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
		 ภาษีซื้อรอขอคืน		
237,090
8,262,200
7,494,503
		 วัสดุสิ้นเปลือง		
16,513,163
17,299,273
11,506,182 12,290,221
		 อื่นๆ			
4,929,537
2,568,433
4,088,085
1,267,188
						
21,679,790
28,129,906
15,594,267 21,051,912
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
2,365,480,898 2,359,516,383 2,153,845,669 2,188,358,954
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
					

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

		 สินทรัพย์ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
9
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน		
เงินลงทุนเผื่อขาย
10
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
13
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16
สิทธิการเช่า		
17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

6,900,450
6,000,000
1,490,716,451
58,133,521
661,983,061
681,653,601
1,274,393,543
41,272,799
4,889,128
5,235,878
4,231,178,432
6,596,659,330

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

6,900,450
6,000,000
1,479,316,451
132,032,600
58,045,528
658,713,061
686,707,942
1,068,292,249
40,627,677
4,889,128
3,379,789
4,144,904,875
6,298,750,544

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
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
		 จากสถาบันการเงิน
19
263,000,000 190,000,000 263,000,000 190,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
20
542,207,846 577,919,723 570,898,979 605,052,643
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด						
		 ชำ�ระภายในหนึ่งปี
21
377,926
328,329
214,657
180,610
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
13,268,062
8,165,728
12,338,422
5,197,020
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 						
		 ประมาณการสินค้ารับคืน		
30,000,000
34,000,000
30,000,000 34,000,000
		 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		
7,289,013
6,808,274
6,120,798
5,698,775
		 อื่นๆ			
5,212,875
5,682,126
1,176,659
769,333
						
42,501,888
46,490,400
37,297,457 40,468,108
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
861,355,722 822,904,180 883,749,515 840,898,381
								
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
21
1,084,164
1,462,089
822,707
1,037,364
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
22
68,913,393
72,363,787
98,020,367 102,036,540
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
23
485,153,005 474,244,138 330,583,520 321,036,588
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
555,150,562 548,070,014 429,426,594 424,110,492
รวมหนี้สิน			
1,416,506,284 1,370,974,194 1,313,176,109 1,265,008,873
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557

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
24
12,000,000
12,000,000
12,000,000 12,000,000
		 สำ�รองทั่วไป
26
338,135,194 323,352,052 338,135,194 323,352,052
ยังไม่ได้จัดสรร		
3,693,351,342 3,650,979,224 3,500,486,302 3,485,437,626
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		
719,226,498 710,688,877 717,762,939 708,914,921
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		
5,179,903,034 5,114,210,153 4,985,574,435 4,946,894,599
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
250,012
241,071
รวมส่วนของเจ้าของ		
5,180,153,046 5,114,451,224 4,985,574,435 4,946,894,599
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		
6,596,659,330 6,485,425,418 6,298,750,544 6,211,903,472

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

129

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
28
3,972,499,614 3,601,333,119 4,321,583,548 3,896,500,516
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ		 (2,999,250,410) (2,771,476,390) (3,562,195,813) (3,254,334,407)
ก�ำไรขั้นต้น 			
973,249,204 829,856,729 759,387,735 642,166,109
เงินปันผลรับ			
66,168,780
61,304,139 161,547,591 168,546,505
รายได้อื่น		
29
102,132,460 110,246,945 104,332,315 114,246,554
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย 		
1,141,550,444 1,001,407,813 1,025,267,641 924,959,168
ค่าใช้จ่ายในการขาย 		
(117,069,547) (102,554,146) (112,460,208) (98,297,558)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 		
(565,828,369) (523,224,091) (475,646,100) (437,109,332)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 		
(71,863,806) (64,172,153) (66,537,166) (59,205,033)
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
(8,400,000)
9,440,000
(8,400,000)
9,440,000
ค่าใช้จ่ายอื่น 			
(2,989,224) (4,073,789)
(2,989,224) (5,093,780)
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 		
375,399,498 316,823,634 359,234,943 334,693,465
ต้นทุนทางการเงิน 		
(4,301,035)
(476,134)
(4,249,734)
(439,675)
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
594,588
(159,738)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ 		
371,693,051 316,187,762 354,985,209 334,253,790
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
31
(37,285,242) (39,457,946) (36,933,151) (38,590,940)
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 		
334,407,809 276,729,816 318,052,058 295,662,850
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 		
						

334,373,122
34,687
334,407,809

276,696,770
33,046
276,729,816

ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท

2.79

2.31

2.65

2.46

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

หุ้น

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

-

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
หมายเหตุ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
			
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
334,407,809 276,729,816 318,052,058 295,662,850
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
		 สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		 13,481,927
(275,300)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัด
		 ประเภทรายการใหม่ในภายหลัง		
(2,696,385)
55,060
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า						
		 ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
10,672,856 132,187,952
11,060,023 131,811,963
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท				
		 รายการใหม่ในภายหลัง
(2,134,571) (26,437,591)
(2,212,005) (26,362,393)
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
19,323,827 105,750,361
8,627,778 105,449,570
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
353,731,636 382,480,177 326,679,836 401,112,420
									
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
353,692,881 382,446,973
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
38,755
33,204
						
353,731,636 382,480,177
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

131

132

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

5,001,763,180 246,563 5,002,009,743
(270,000,000)
- (270,000,000)
(38,696)
(38,696)
382,446,973 33,204 382,480,177
5,114,210,153 241,071 5,114,451,224

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 		 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
จ่ายเงินปันผล
26
(288,000,000)
(288,000,000)
- (288,000,000)
สำ�รองทั่วไป
24
14,783,142 (14,783,142)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(29,814)
(29,814)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 		
345,155,260 8,537,621 353,692,881 38,755 353,731,636
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		 120,000,000 297,190,000 12,000,000 338,135,194 3,693,351,342 719,226,498 5,179,903,034 250,012 5,180,153,046

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 		 120,000,000 297,190,000 12,000,000 309,836,383 3,657,798,123 604,938,674
จ่ายเงินปันผล
26
(270,000,000)
สำ�รองทั่วไป
24
13,515,669 (13,515,669)
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 		
276,696,770 105,750,203
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052 3,650,979,224 710,688,877

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 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,485,437,626
(288,000,000)
(14,783,142)
317,831,818
3,500,486,302

120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052
14,783,142
120,000,000 297,190,000 12,000,000 338,135,194

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
26
24

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

120,000,000 297,190,000 12,000,000 309,836,383
13,515,669
120,000,000 297,190,000 12,000,000 323,352,052

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

708,914,921 4,946,894,599
(288,000,000)
8,848,018 326,679,836
717,762,939 4,985,574,435

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนที่ออก
ส่วนเกินมูลค่า
กำ�ไรสะสม
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
รวม
และชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ
ทุนสำ�รองตาม สำ�รองทั่วไป
มูลค่าของหลักทรัพย์
กฎหมาย
เผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 		
จ่ายเงินปันผล
26
สำ�รองทั่วไป
24
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
371,693,051 316,187,762
รายการปรับปรุง :				
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 และอาคารและอุปกรณ์		
94,797,947
84,133,019
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
6,579,552
5,859,733
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(1,161,676) (1,783,949)
ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (594,588)
159,738
ตัดจำ�หน่ายส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
946,304
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(755,985)
1,711,886
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน		
(66,168,780) (61,304,139)
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว 8,400,000 (9,440,000)
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน		
(4,000,000) (14,000,000)
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		 162,651
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ		
68,127,104
57,204,225
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน		 (2,035,585)
4,073,789
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
		 ในหลักทรัพย์เพื่อค้า		
2,989,225 (15,393,904)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		
63,196,812
51,200,755
ดอกเบี้ยรับ			
(24,239,423) (34,872,770)
ดอกเบี้ยจ่าย			
4,301,035
476,134
						
521,291,340 385,158,583
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

354,985,209

334,253,790

58,111,128 53,109,363
6,311,460
5,516,963
(411,176) (1,155,211)
946,304
(755,985)
1,711,886
(161,547,591) (168,546,505)
8,400,000 (9,440,000)
(4,000,000) (14,000,000)
63,370,924 49,450,005
(1,044,846)
5,093,780
2,989,225
44,950,808
(23,675,575)
4,249,734
351,933,315

(15,393,904)
33,871,635
(34,328,492)
439,675
241,529,289

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่ม) ลด					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
(31,938,171) (24,694,073) (14,274,567) (37,435,259)
สินค้าคงเหลือ		
(99,356,901) (277,377,350) (119,126,772) (256,735,443)
ภาษีซื้อรอขอคืน		
8,025,110 (6,915,831)
7,494,503 (6,951,236)
วัสดุสิ้นเปลือง		
786,110
1,901,238
784,039
1,397,598
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(1,440,112)
853,426
(2,820,897)
666,266
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่ม (ลด)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
(34,221,352) 137,706,777 (32,546,970) 126,255,586
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		
480,739
99,939
422,023
88,250
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
(469,251)
(109,355)
407,326
(217,562)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน		
(38,806,018) (38,786,387) (35,679,176) (32,021,907)
เงินสดรับจากการรับโอนพนักงาน		
989,132
989,132
		 เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน		
324,351,494 178,826,099 156,592,824 37,564,714
จ่ายดอกเบี้ย			
(4,047,571)
(45,356)
(4,047,571)
(45,356)
จ่ายภาษีเงินได้		
(41,385,250) (39,737,260) (35,964,867) (30,167,197)
		เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		 278,918,673 139,043,483 116,580,386
7,352,161

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง		
152,013,631 385,909,523 209,350,708
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		
(10,000,000) (30,000,000) (10,000,000)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		
200,000
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน		
6,000,000
25,000,000
6,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
(52,960,728)
(52,960,728)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป		
(39,651,393) (60,867,000) (39,651,393)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป		
800,000
37,400
800,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		
(208,181,494) (555,917,022) (208,181,494)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
176,876,979 887,660,082 176,876,979
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้					
		 ที่จะถือจนครบกำ�หนด		
(40,000,000)
(40,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
(427,950,000)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
1,646,862
2,737,714
878,970
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
(97,783,160) (449,708,155) (78,358,180)
เงินสดรับจากเงินปันผล		
66,168,780
61,304,139 161,547,591
ดอกเบี้ยรับ			
25,596,403
39,834,510
25,124,384
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
(23,380,593)
1,293,921 (22,097,336)
			 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (42,854,713) (120,464,888) 129,329,501
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396,844,855
(30,000,000)
200,000
25,000,000
(60,867,000)
37,400
(555,917,023)
887,660,082
(427,950,000)
1,340,620
(428,472,944)
168,546,505
39,258,498
1,476,827
17,157,820

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท		
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม		
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน		
		เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		

73,000,000 190,000,000
73,000,000 190,000,000
(288,000,000) (270,000,000) (288,000,000) (270,000,000)
(29,814)
(38,695)
(577,548)
(442,544)
(378,528)
(378,528)
(215,607,362) (80,481,239) (215,378,528) (80,378,528)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ					
รายการเทียบเท่าเงินสด		
161,084 (1,735,886)
161,084 (1,735,886)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
20,617,682 (63,638,530)
30,692,443 (57,604,433)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
41,859,121 105,497,651
14,762,026 72,366,459
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
62,476,803
41,859,121
45,454,469 14,762,026

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด			
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์		
						

1,215,267
61,261,536
62,476,803

1,073,174
40,785,947
41,859,121

1,095,249
44,359,220
45,454,469

1,007,536
13,754,490
14,762,026

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่งติดตั้ง					
		 และอุปกรณ์สำ�นักงานลดลง		
(1,494,770) (8,924,315)
(1,610,938)
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า					
		 ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
10,672,856 132,187,952
11,060,023
เงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดินลดลง		
207,500,000
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น		
600,000
-

(8,849,295)
131,811,963
207,500,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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 งบการเงินของบริษทั ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง “การนำ�เสนองบการเงิน”
ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำ หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรือ่ ง การจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการเกีย่ วกับฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงานของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรือ่ ง
กำ�หนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

2.2 บริษทั จัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การบัญชีและวิธปี ฏิบตั ิ
ทางการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปีบญ
ั ชีปจั จุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
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1)

การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่ง
ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินดังต่อไปนี้

			 มาตรฐานการบัญชี
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
					
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
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			 การตีความมาตรฐานการบัญชี
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
					
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
					
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
			
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
					
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
					
สภาพแวดล้อม
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
					
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
					
ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
			
ฉบับที่ 14
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
					
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
					
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
			
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
			
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้
		

มาตรฐานที่ออกใหม่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม

		

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
บริษทั และบริษทั ย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มาใช้เป็นครัง้ แรกในปีปจั จุบนั โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับการวัดมูลค่ายุติธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ครอบคลุมถึงการวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมของรายการทัง้ ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือทางการเงินและรายการทีไ่ ม่ใช่เครือ่ งมือทางการเงิน ซึง่ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นก�ำหนด หรืออนุญาตให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้น รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญา
เช่า และการวัดมูลค่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม (เช่น การวัดมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือ หรือการวัดมูลค่าจากการใช้เพื่อประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้ค�ำนิยามมูลค่ายุตธิ รรมว่าเป็นราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์
หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่าง ผูร้ ว่ มตลาด ณ วันทีว่ ดั มูลค่า โดยมูลค่ายุตธิ รรม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 หมายถึง ราคาขายหรือโอนออก (exit price) ยกเว้นกรณีที่ราคา
ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันไม่สามารถสังเกตได้ จึงจะวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่าวิธีอื่น นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ยังก�ำหนดถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
วัดมูลค่ายุติธรรมด้วย ทั้งนี้บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมแล้วตามที่แสดงไว้ใน
หมายเหตุข้อ 3.18
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ต้องถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 13 ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินที่ต้องรับรู้รายการในงบการเงิน นอก
เหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ เรือ่ ง กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงาน ทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป เพื่อใช้แทน
กรอบแนวคิดส�ำหรับ การรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงินดัง
กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้
		

2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชี
ได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

			 มาตรฐานการบัญชี
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
					
			
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 41

ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

		
การตีความมาตรฐานการบัญชี
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
					
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

			 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ
					
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
			
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
					
สภาพแวดล้อม
			
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
					
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
					
ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
			
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
			
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
					
					
			
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
			
ฉบับที่ 21

ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่น�ำส่งรัฐ

			 แนวปฏิบัติทางบัญชี
			
แนวปฏิบัติทางบัญชีส�ำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
ผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องมาเริม่ ถือปฏิบตั กิ บั งบการเงิน
เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
2.4 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ ตัดรายการค้า
และยอดคงเหลือที่มีสาระสำ�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
2558
2557
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
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
40.00
-
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผย
ในนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		
		
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงก�ำหนดภายในสามเดือนทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพัน

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

		
		

รายได้จากการขายจะรับรูเ้ มือ่ สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กบั ลูกค้า ซึง่ ตามปกติจะเกิดขึน้ ทันทีทไี่ ด้สง่ สินค้า
ไปให้ลูกค้าตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้านั้น

		
		

ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่มีนัยส�ำคัญของการเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้แก่ผู้ซื้อแล้วตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

		

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

		

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

		

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก�ำหนดขึ้นโดยประมาณจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัย
ประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของ
บริษัทและบริษัทย่อยค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ ค�ำนวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุย้ การผลิต มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั
ของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้น
ให้เสร็จและต้นทุนที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

3.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์
หุ้นทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้าย
ของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของ
พันธบัตรและหุ้นกู้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบก�ำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินลงทุนในบริษทั ร่วมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ารับรู้เป็นรายการก�ำไรหรือรายการ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบก�ำไรขาดทุน
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหักด้วย ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
เท่ากับ 20 - 30 ปี

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ค่าปรับปรุงที่ดิน					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง					
เครื่องตกแต่งติดตั้ง					
อุปกรณ์ส�ำนักงาน					
เครื่องจักร					
เครื่องมือเครื่องใช้					
ยานพาหนะ					

5 - 30
20 - 30
5 - 10
3-5
5 - 10
5 - 10
5-7

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือ่ งหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์					
เครื่องหมายการค้า					
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ			

3 - 10 ปี
10 ปี
ตามอายุสัญญา
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3.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท ก�ำหนด
ตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง

3.10 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เมือ่ บริษทั รับหรือจ่ายช�ำระหนีบ้ ริษทั จะบันทึกก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดก�ำไร
ขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ผลก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การแปลงค่าดังกล่าวแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี

3.11 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้
เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิ์
ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญา
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ที่เช่าค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่าย
ทางการเงินค�ำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

3.12 ประมาณการสินค้ารับคืน

บริษัทได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในก�ำหนดเวลาที่
ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย

3.13 ผลประโยชน์พนักงาน

		

3.13.1 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก�ำหนดไว้ สินทรัพย์
ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีการบริหารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัท
ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น

		

3.13.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจั ด ให้ มี ผ ลประโยชน์ ข องพนั ก งานหลั ง ออกจากงานเพื่ อ จ่ า ยให้ แ ก่ พ นั ก งาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดย
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ค�ำนวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการ
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�ำนวณ
บนพืน้ ฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรา
มรณะ อายุงานและปัจจัยอืน่ ๆ ทัง้ นีอ้ ตั ราคิดลดทีใ่ ช้ในการค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงาน อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ กิดรายการ ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเพือ่ กระจาย
ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

3.14 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น ก�ำไรหรือขาดทุน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย
ในงบก�ำไรขาดทุน

3.15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�ำนวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั คือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ทตี่ อ้ งช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี ก�ำไรทาง
ภาษีแตกต่างจากก�ำไรที่แสดงในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเนื่องจากก�ำไรทางภาษีไม่ได้
รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือ
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค�ำนวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบการเงิน
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทั และบริษทั
ย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรทางภาษีจะมีจ�ำนวน
เพียงพอทีจ่ ะน�ำผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีใ่ นรายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อก�ำไรทางภาษีที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ลดลง การก
ลับรายการจะท�ำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษทั และบริษทั ย่อยค�ำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีทคี่ าดว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหนี้สินภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิตาม
กฎหมายในการน�ำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะช�ำระหนี้สิน
ดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับช�ำระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
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บริษทั และบริษทั ย่อยแสดงรายการค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับก�ำไรหรือขาดทุน
ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด

3.16 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออก
และช�ำระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อน�ำมาค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

3.17 ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยต้องอาศัยดุลยพินจิ ของ
ผู้บริหารในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบ
การเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น

3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรมเป็นราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิค
การประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง
บริษทั และบริษทั ย่อยพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ซึง่ ผูร้ ว่ มตลาดจะน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนด
ราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
รวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล�ำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามล�ำดับขั้นของ
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอก
เหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

4. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินฝากประจำ�		
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558
2557
54,000,000
41,000,000
33,152,936
33,735,580
135,030,719 175,773,767
41,749,699
3,438,045
40,000,000 130,000,000
303,933,354 383,947,392

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
23,000,000 25,000,000
33,152,936 33,735,580
84,058,699
41,749,699
3,438,045
40,000,000 130,000,000
137,902,635 276,232,324

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ		
					

35,374,238
35,374,238

2,465,222
2,465,222

(4,686,524)
(4,686,524)

33,152,936
33,152,936
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2557
หลักทรัพย์เพื่อค้า					
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ		
32,967,657
1,925,638
(1,157,715)
33,735,580
					
32,967,657
1,925,638
(1,157,715)
33,735,580
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารทุน						
- หน่วยลงทุน
134,774,162
256,557
135,030,719
ตราสารหนี					
้
- พันธบัตรรัฐบาล
3,999,962
2,541
(94)
4,002,409
- หุ้นกู้		
37,110,616
636,674
37,747,290
					
41,110,578
639,215
(94)
41,749,699
					
175,884,740
895,772
(94)
176,780,418
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
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
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
3,999,962
2,541
(94)
- หุ้นกู้		
37,110,616
636,674
					
41,110,578
639,215
(94)

4,002,409
37,747,290
41,749,699
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
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
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
40,000,000
223,520
40,223,520
					
40,000,000
223,520
40,223,520
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
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
5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558
2557

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 32)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย		
รายได้ค้างรับ		
ดอกเบี้ยค้างรับ		
รวมลูกหนี้อื่น
					

599,152,452
48,643,683
647,796,135
5,492,240
14,698
2,389,970
205,328
3,363,834
3,033,494
14,499,564
662,295,699

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

577,150,140
43,480,317
620,630,457
2,385,669
296,220
2,670,764
66,259
1,274,665
4,390,474
11,084,051
631,714,508

693,157,262
43,565,459
736,722,721
5,666,039
14,698
1,909,303
205,328
3,354,074
2,923,131
14,072,573
750,795,294

689,871,533
37,390,179
727,261,712
2,518,302
296,220
2,341,862
28,562
1,150,939
4,371,939
10,707,824
737,969,536
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
521,709,859 517,137,198 601,371,560 613,334,631
เกินกำ�หนดชำ�ระ						
ภายใน 3 เดือน
93,349,716
80,755,806 102,715,989 91,744,595
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
28,999,240
20,962,300
28,897,852 20,407,333
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
3,737,320
1,775,153
3,737,320
1,775,153
12 เดือนขึ้นไป
177,631
177,631
177,631
177,631
รวมลูกหนี้การค้า
647,973,766 620,808,088 736,900,352 727,439,343
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(177,631)
(177,631)
(177,631)
(177,631)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

647,796,135

620,630,457

736,722,721

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 32)

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

727,261,712

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
9,000,000
90,000,000
99,000,000

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

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ธนาคารบวกอัตรา
ที่บริษัทกำ�หนดและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่บริษัทและบริษัทย่อยคิดกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 4.15 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.15 ถึง 4.50 ต่อปี) และสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ระหว่างร้อยละ 4.15 ถึง 4.75 ต่อปี (บริษัท : ร้อยละ 4.15 ถึง 4.75 ต่อปี)
7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินให้
กู้ยืมแก่บริษัทอื่นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ถึง 6.25 ต่อปี
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8. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558
2557

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

748,902,932 657,594,491 756,460,948
155,752,099 178,132,494 123,251,022
248,988,788 286,988,013 162,935,601
12,485,802
12,320,606
12,485,802
1,166,129,621 1,135,035,604 1,055,133,373
(1,634,369) (1,770,148)
(1,634,369)
1,164,495,252 1,133,265,456 1,053,499,004

666,989,422
143,354,694
176,848,581
12,320,607
999,513,304
(1,770,148)
997,743,156

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินค้าคงเหลือที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีจำ�นวน 162.52 ล้านบาท และ 161.80 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2557 : 163.63 ล้านบาท และ 162.62 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ)
มูลค่าของสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 จำ�นวน 2,964.09 ล้านบาท และ 3,546.08 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2557 : 2,733.61 ล้านบาท และ 3,243.05 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 68.13 ล้านบาท และ 63.37 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(2557: 57.20 ล้านบาท และ 49.45 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็นเงินฝากประจำ�ประเภทมีกำ�หนดระยะเวลา 12 เดือน จำ�นวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัทได้นำ�ไปค้ำ�ประกันสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุ ข้อ 35)
10. เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
834,834,835 793,868,824 823,434,835 782,093,824
		 - บริษัทอื่น
523,517,179 528,706,931 523,517,179 528,706,931
					
1,358,352,014 1,322,575,755 1,346,952,014 1,310,800,755
ตราสารหนี้ 		
132,364,437 159,116,556 132,364,437 159,116,556
			 รวม		
1,490,716,451 1,481,692,311 1,479,316,451 1,469,917,311
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ประเภท
กิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
ราคายุติธรรม สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
ราคายุติธรรม
ร้อยละ
ร้อยละ
2558 2557 2558 2557 2558
2557
2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558
2557
พันบาท พันบาท

หน่วย : บาท

หลักทรัพย์เผื่อขาย
บริษทั เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำ�กัด ธุรกิจสิง่ ทอ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 108,000 108,000 18.15 18.15 64,615,035 64,615,035 295,942,635 241,065,855 18.15 18.15 64,615,035 64,615,035 295,942,635 241,065,855
(มหาชน)			
ถือหุน้ เกินกว่า 10%															
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล ผูจ้ ดั จำ�หน่าย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 290,634 290,634 3.92 3.92 144,639,849 144,639,849 433,088,660 447,334,997 3.82 3.82 134,814,849 134,814,849 421,688,660 435,559,997
จำ�กัด (มหาชน)			
ถือหุน้ เกินกว่า 10%															
บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ การลงทุน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 494,034 494,034 0.68 0.68 53,317,867 53,317,867 81,803,540 80,467,972 0.68 0.68 53,317,867 53,317,867 81,803,540 80,467,972
จำ�กัด (มหาชน)		
บริษทั ธนูลกั ษณ์ จำ�กัด (มหาชน) ผลิตเสือ้ ผ้า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั 120,000 120,000 0.83 0.83 27,809,160 27,809,160 24,000,000 25,000,000 0.83 0.83 27,809,160 27,809,160 24,000,000 25,000,000
					
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย 						 290,381,911 290,381,911 834,834,835 793,868,824			280,556,911 280,556,911 823,434,835 782,093,824

ชื่อบริษัท

				

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 32)

10.2 กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย

		
ประกอบด้วย

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ยอดต้นปี			
เพิ่มขึ้น			
ยอดปลายปี		

งบการเงินรวม
2558
2557
710,688,877 604,938,674
8,538,478 105,750,203
719,227,355 710,688,877

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
708,914,921 603,465,351
8,848,019 105,449,570
717,762,940 708,914,921

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย					
ตราสารทุน					
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
				
		- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
290,381,911
548,262,084
(3,809,160) 834,834,835
		 - กิจการอื่น
172,372,546
358,483,940
(7,339,307) 523,517,179
				 รวม
462,754,457
906,746,024 (11,148,467) 1,358,352,014
ตราสารหนี้					
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
14,038,641
148,948
14,187,589
- พันธบัตรรัฐบาล
18,455,277
169,890
18,625,167
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		 สหกรณ์การเกษตร
11,212,494
152,550
11,365,044
- หุ้นกู้		
86,116,028
2,072,490
(1,881)
88,186,637
				 รวม
129,822,440
2,543,878
(1,881) 132,364,437
					
592,576,897
909,289,902 (11,150,348) 1,490,716,451
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2557
หลักทรัพย์เผื่อขาย							
ตราสารทุน												
- 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
รายงานประจำ�ปี 2558
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
หลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
280,556,911
546,687,084
(3,809,160) 823,434,835
		 - กิจการอื่น
172,372,546
358,483,940
(7,339,307) 523,517,179
				 รวม
452,929,457
905,171,024 (11,148,467) 1,346,952,014
ตราสารหนี้		
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		 สหกรณ์การเกษตร
- หุ้นกู้		
				 รวม
					

14,038,641
18,455,277

148,948
169,890

11,212,494
86,116,028
129,822,440
582,751,897

152,550
2,072,490
2,543,878
907,714,902

-

14,187,589
18,625,167

11,365,044
(1,881)
88,186,637
(1,881) 132,364,437
(11,150,348) 1,479,316,451
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2557
หลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุน
- 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
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ
					

ทุนชำ�ระแล้ว

หน่วย : บาท
สัดส่วนการถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ
วิธีราคาทุน

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557

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
12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำ�ระแล้ว
2558
2557

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

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558 2557

บริษัทร่วม		
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 25,424,000 25,424,000 5,172,793 4,578,204 5,084,800 5,084,800
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป 132,400,000
52,960,728
52,960,728
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม				 58,133,521 4,578,204 58,045,528 5,084,800
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2556 บริษทั ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด จำ�นวน 1,600 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจำ�นวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษทั ถือหุน้ เป็นจำ�นวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ บริษทั ได้บนั ทึก
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในงบการเงินรวม โดยใช้ขอ้ มูลงบการเงินของบริษทั ร่วมสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ซึง่ ยังมิได้ผา่ นการตรวจสอบและสอบทาน ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมดังกล่าว สำ�หรับ
ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ�ำ นวน 0.59 ล้านบาท และ (0.16) ล้านบาท ตามลำ�ดับ
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษทั ได้รว่ มลงทุนกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในการจัดตัง้ บริษทั ชือ่ “บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด”
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนทัง้ หมดจำ�นวน 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ บริษทั
ได้ลงทุนในบริษทั ดังกล่าวจำ�นวน 16,000 หุน้ เป็นมูลค่า 1,600,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทั ได้จา่ ยชำ�ระเงินลงทุนดังกล่าวครบ
ถ้วนแล้ว เป็นจำ�นวนเงินรวมทัง้ สิน้ 52.96 ล้านบาทในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ร่วมดังกล่าว
ยังไม่ได้เริม่ ดำ�เนินงาน
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
เงินลงทุนทั่วไป						
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
383,752,985 387,418,788 383,752,985 387,418,788
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(9,149,942) (8,749,942)
(9,149,942) (8,749,942)
					
374,603,043 378,668,846 374,603,043 378,668,846
- บริษัทอื่น		
161,107,518 118,590,321 157,837,518 115,320,321
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(23,727,500) (15,727,500) (23,727,500) (15,727,500)
					
137,380,018 102,862,821 134,110,018 99,592,821
			 รวม		
511,983,061 481,531,667 508,713,061 478,261,667
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด					
หุ้นกู้			
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
					
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
					
661,983,061 631,531,667 658,713,061 628,261,667
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108,472
590,000
56,000
25,000
100,000
97,400
621,463
143,220
100,000

6.00
8.33
7.14
8.00
5.00
7.73
16.23
17.11
5.00

13.00
14.67
18.72
10.75
17.90
4.47
10.00
5.00
2.00
12.00
18.00

2558

6.00
8.33
7.14
8.00
5.00
7.73
16.23
17.11
5.00

13.00
14.67
18.72
10.75
16.46
17.90
4.47
10.00
5.00
2.00
12.00
18.00

2557

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

6,508,176
46,567,000
3,200,000
730,000
5,000,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
2,710,000
374,603,043

315,812
11,611,400
68,854,841
10,258,080
14,352,367
4,659,410
4,000,000
27,000,000
4,800,000
290,000

2558

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

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

2557

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*

6,508,176
46,567,000
3,200,000
730,000
5,000,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
2,710,000
374,603,043

315,812
11,611,400
68,854,841
10,258,080
14,352,367
4,659,410
4,000,000
27,000,000
4,800,000
290,000

2558
1,760,000
1,819,671
10,707,000
54,360
200,000
1,553,102
-

2558
1,780,000
1,760,000
2,729,507
1,032,000
822,750
671,250
362,400
550,504
-

2557

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ

1,760,000
1,819,671
10,707,000
54,360
200,000
1,553,102
-

2558

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

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ

6,508,176 304,871 344,707 304,871 344,707
46,067,000
4,000,000
730,000
5,000,000
19,254,283 1,881,590 1,881,590 1,881,590 1,881,590
119,891,874
1,470,000
24,599,800 245,000 1,470,000 245,000
3,210,000
378,668,846 18,525,594 13,404,708 18,525,594 13,404,708

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

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*

หน่วย : บาท

ในปี 2557 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด ได้ทำ�การควบรวมกิจการกับบริษัท ซันไร้ซ์ การเมนท์ จำ�กัด และบริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด โดยมีผลทำ�ให้บริษัทได้รับ
เงินลงทุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด เพิ่มขึ้นจำ�นวน 263,579 หุ้น และบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวโดยใช้วิธีราคาทุนจำ�นวน 9,123,511 บาท

108,472
590,000
44,800
25,000
100,000
97,400
621,463
143,220
100,000

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

2557
พันบาท

ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
ผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์รถยนต์
สถาบันการศึกษา
สถาบันสอนการออกแบบ
ค้าปลีก
ผลิตจักรเย็บผ้า
ปัน่ ด้ายและทอผ้า
ผลิตและส่งออกถุงเท้า
จำ�หน่ายเส้นด้าย

2558
พันบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
2,500
2,500
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 30,000
30,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 324,000 324,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 160,000 160,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 20,000
20,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 30,000
30,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 121,500 121,500
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 40,000
40,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 20,000
20,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 40,000
40,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
8,805
8,805

ลักษณะความสัมพันธ์

วิจยั สิง่ ทอ
สิง่ ทอ
ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
ธุรกิจฟอกย้อม
ผลิตยางยืด
ผลิตแถบตรา
ธุรกิจขายตรง
ผลิตผ้าขนหนู
ผลิตเสือ้ ผ้า
ผลิตเสือ้ ผ้า
ผลิตเส้นใยสแปนเด็กซ์
จัดจำ�หน่ายสินค้ามอร์แกน
ตัวแทนขาย

ประเภทกิจการ

* ราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนทัว่ ไป
บริษทั เอส.ท.ีจ.ี ซี จำ�กัด*
บริษทั แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
บริษทั ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำ�กัด
บริษทั ไทยแน็กซิส จำ�กัด
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
บริษทั ราชาอูชโิ น จำ�กัด
บริษทั แชมป์เอช จำ�กัด
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จำ�กัด*
บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำ�กัด
บริษทั มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)
บริษทั อินโดนีเซียวาโก้ จำ�กัด
บริษทั คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำ�กัด*
บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จำ�กัด*
บริษทั ซันร้อยแปด จำ�กัด
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด
บริษทั ฟูจกิ ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด*
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

ชื่อบริษัท

13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 32)

13.2 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

		

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน				
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
(498,973) (5,816,318)
(498,973) (5,816,318)
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
(2,534,558
10,205,129
1,543,819
9,185,138
- เงินลงทุนทั่วไป
(8,462,600)
(8,462,600)
รวมขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
2,035,585 (4,073,789)
1,044,846 (5,093,780)

13.3 ระยะเวลาที่จะครบกำ�หนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

				
มีดังต่อไปนี้

ระยะเวลาที่จะถึงกำ�หนดชำ�ระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

งบการเงินรวม
2558
2557
1 ปี - 5 ปี		
เกิน 5 ปี			
รวม				

130,000,000
20,000,000
150,000,000

130,000,000
20,000,000
150,000,000

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
130,000,000
20,000,000
150,000,000

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด มีดังนี้

130,000,000
20,000,000
150,000,000
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด							
หุ้นกู้				
150,000,000
8,498,920

-

158,498,920
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุตธิ รรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2557
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด							
หุ้นกู้				
150,000,000
6,059,580
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-

156,059,580

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด
ยอด
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2558
2558
ราคาทุน
				
ที่ดิน				
646,857,562
646,857,562
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
99,575,333
99,575,333
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
746,432,895
746,432,895
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(60,118,392)
(4,660,902)
(64,779,294)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(60,118,392)
(4,660,902)
(64,779,294)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
686,314,503
(4,660,902)
681,653,601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด
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
							
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2558					
บาท		
4,660,902
2557					
บาท		
4,683,131
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ราคาทุน		

ที่ดิน				
648,261,823
648,261,823
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
124,434,533
124,434,533
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
772,696,356
772,696,356
							
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(81,153,744)
(4,834,670)
(85,988,414)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(81,153,744)
(4,834,670)
(85,988,414)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
691,542,612
(4,834,670)
686,707,942
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

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
							
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2558						
บาท
4,834,670
2557						
บาท
4,856,899
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ดิน			
646,857,562 879,998,800
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
34,796,039 113,819,600
							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ดิน			
646,857,562 879,998,800
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
39,456,941 113,819,600

648,261,823
38,446,119

973,010,000
113,819,600

648,261,823
43,280,789

973,010,000
113,819,600

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึ่ง โดยใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่า
จากต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รายการที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
5,821,137
6,947,958
9,884,337 10,807,158
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรงที่เกิดจาก					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด					
รายได้ค่าเช่าสำ�หรับปี
5,027,747
5,223,072
5,203,115
5,396,840
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อื่นๆ

ราคาทุน						

ยอด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ที่ดิน				
819,805,123
819,805,123
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
3,736,581
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
371,099,657
142,000
29,783,064 401,024,721
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน 649,269,003 14,894,464 (13,930,431) 56,189,459 706,422,495
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
930,909,956
6,496,307 (22,456,187) 25,640,839 940,590,915
ยานพาหนะ		
52,091,433
9,549,645
(867,000)
60,774,078
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,826,911,753 31,082,416 (37,253,618) 111,613,362 2,932,353,913
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,299,474)
(96,212)
(1,395,686)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(285,179,145) (11,749,510)
(296,928,655)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (578,621,149) (35,975,633) 13,876,931
(600,719,851)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(743,268,061) (37,812,219) 22,441,116
(758,639,164)
ยานพาหนะ		
(37,472,276) (4,503,471)
450,385
(41,525,362)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,645,840,105) (90,137,045) 36,768,432
(1,699,208,718)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
87,818,387 65,205,974
(162,651) (111,613,362) 41,248,348
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,268,890,035
6,151,345
(647,837)
1,274,393,543
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอด
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
									
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2558							
บาท
90,137,045
2557							
บาท
79,449,888

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน						

ยอด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ที่ดิน				
781,950,866
781,950,866
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
2,237,838
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
184,944,635
142,000
29,783,064
214,869,699
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน 502,873,469 11,719,972 (8,659,740) 44,497,935
550,431,636
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
449,444,472
5,892,177 (7,864,691) 9,351,662
456,823,620
ยานพาหนะ		
41,323,368
8,258,056
(864,000)
48,717,424
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,962,774,648 26,012,205 (17,388,431) 83,632,661 2,055,031,083
									
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ค่าปรับปรุงที่ดิน		
(1,290,189)
(93,737)
(1,383,926)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(130,337,102) (6,846,145)
(137,183,247)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (444,654,318) (28,743,209)
8,614,446
(464,783,081)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(384,109,918) (13,860,411)
7,858,804
(390,111,525)
ยานพาหนะ		
(30,172,471) (3,732,956)
447,386
(33,458,041)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(990,563,998) (53,276,458) 16,920,636
(1,026,919,820)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ					
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
73,078,610 50,735,037
(83,632,661)
40,180,986
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,045,289,260 23,470,784
(467,795)
1,068,292,249
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด
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
รวมที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ป
กรณ์
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
ที								
่ดิน อาคารและอุปกรณ์
654,103,484 391,371,185
(185,409)
1,045,289,260
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2558							
บาท
53,276,458
2557							
บาท
48,252,464
ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนประมาณ 1,345.18 ล้านบาท และ 1,343.05 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (บริษัท: 841.00 ล้านบาท
และ 829.77 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น จัดประเภทเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่ง
มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : บาท
					
งบการเงินรวม
2558
2557
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
2,004,000
2,004,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		
(709,118)
(355,118)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ		
1,294,882
1,648,882
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ		

2558
1,404,000
(526,981)
877,019

2557
1,404,000
(292,981)
1,111,019

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

หน่วย : บาท
เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
54,722,791 20,064,775
201,250
74,988,816
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
4,534,707
32,000
2,162,805
6,729,512
		 รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
59,257,498 20,096,775
2,364,055
81,718,328
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(36,508,936) (4,056,377)
(40,565,313)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร					
และสนามกอล์ฟ
(3,583,764) (1,311,089)
(4,894,853)
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(40,092,700) (5,367,466)
(45,460,166)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
4,594,830
2,783,862
(2,364,055)
5,014,637
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23,759,628 17,513,171
41,272,799
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ลดลง

ยอด
เพิ่มขึ้น
โอน/อื่นๆ
ยอด
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2557
2557
ราคาทุน
					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
53,038,267
1,684,524
54,722,791
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
4,513,207
21,500
4,534,707
		รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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 (1,741,253)
23,759,628
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2558							
บาท
5,367,466
2557							
บาท
4,309,576
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รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

					

หน่วย : บาท
ยอด
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ราคาทุน

						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
51,706,321 19,810,375
201,250 71,717,946
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร					
และสนามกอล์ฟ
4,534,707
32,000
2,162,805
6,729,512
		รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
56,241,028 19,842,375
2,364,055 78,447,458
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(34,151,280) (3,788,286)
(37,939,566)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร					
และสนามกอล์ฟ
(3,583,763) (1,311,089)
(4,894,852)
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(37,735,043) (5,099,375)
(42,834,418)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
4,594,830
2,783,862
(2,364,055)
5,014,637
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23,100,815 17,526,862
40,627,677
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด
ยอด
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2557
2557
					
ราคาทุน
						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
50,208,347
1,497,974
51,706,321
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร						
และสนามกอล์ฟ
4,513,207
21,500
4,534,707
		รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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 (1,585,033)
23,100,815
									
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2558							
บาท
5,099,375
2557							
บาท
3,966,806

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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17. สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2558
2558

สิทธิการเช่า						
ราคาทุน			
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า		

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

(1,212,086)
(1,212,086)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

33,754,000
(28,864,872)
4,889,128
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2557
2557

สิทธิการเช่า						

ราคาทุน			
33,754,000
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(26,102,629)
(1,550,157)
สิทธิการเช่า		
7,651,371
(1,550,157)
							
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
2558					
บาท		
2557					
บาท		

33,754,000
(27,652,786)
6,101,214
1,212,086
1,550,157

18. เงินมัดจำ�จ่ายค่าที่ดิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจำ�อื่น
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมีตั๋วสัญญา
ใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม ซึ่งออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์เป็นจำ�นวนเงิน 263 ล้านบาท และ 190 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 - 1.77 ต่อปี และร้อยละ 2.14 - 2.15 ต่อปี ตามลำ�ดับ โดยไม่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1,367.90

1,008.90

1,272.90

862.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินดังกล่าวกำ�หนดอัตราดอกเบีย้ ต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2558
2557
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 32)
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินประกันรับล่วงหน้า
		รวมเจ้าหนี้อื่น
					

169,568,019
139,678,367
309,246,356
2,118,173
34,522,983
129,260,296
47,379,798
171,998
16,280,768
174,425
3,053,049
232,961,490
542,207,846

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

218,858,822
169,112,274
387,971,096
4,826,151
13,841,014
114,817,870
39,384,227
167,753
14,109,885
120,597
2,681,130
189,948,627
577,919,723

275,007,552
109,073,407
384,080,959
2,065,627
30,846,877
91,812,580
47,379,798
171,998
11,522,610
174,425
2,844,105
186,818,020
570,898,979

332,531,463
123,730,184
456,261,647
4,766,718
10,408,395
81,530,570
39,384,227
167,753
10,002,506
120,597
2,410,230
148,790,996
605,052,643

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ท�ำ สัญญาเช่าการเงินสำ�หรับเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
							 งบการเงินรวม
2558
2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
1,900,445		2,477,993
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี		
(438,355)		(687,575)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 		
1,462,090		1,790,418
			
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี		
377,926		328,329
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
1,084,164		1,462,089
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 		
1,462,090		1,790,418
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หน่วย : บาท

						
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
1,419,480		1,798,008
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี		
(382,116)		(580,034)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 		
1,037,364		1,217,974
			
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี		
214,657		180,610
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
822,707		1,037,364
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 		
1,037,364		1,217,974
22. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35,526
35,526
35,526
35,526
รายการสินค้าฝากขาย
1,800,000
2,000,000
1,800,000
2,000,000
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
326,874
354,030
326,874
354,030
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
597,845
597,845
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
6,575,488
4,895,488
6,575,488
4,895,488
ประมาณการสินค้ารับคืน
6,000,000
6,800,000
6,000,000
6,800,000
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
95,250,566
93,931,671
66,116,704 64,207,318
ขาดทุนสะสมยกไป
348,233
396,454
					
110,934,532 108,413,169
81,452,437 78,292,362
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
(3,078,781)
(3,078,781)
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(179,807,046) (177,672,475) (179,440,735) (177,228,730)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(40,879)
(25,700)
(32,069)
(21,391)
					
(179,847,925) (180,776,956) (179,472,804) (180,328,902)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(68,913,393) (72,363,787) (98,020,367) (102,036,540)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
1 มกราคม
ในกำ�ไร ในกำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2558
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35
35
รายการสินค้าฝากขาย
2,000
(200)
1,800
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
354
(27)
327
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
598
598
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
4,896
1,679
6,575
ประมาณการสินค้ารับคืน
6,800
(800)
6,000
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
93,932
4,015
(2,696)
95,251
ขาดทุนสะสมยกไป
396
(48)
348
					
108,413
5,217
(2,696)
110,934
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
(3,079)
3,079
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(177,672)
(2,135)
(179,807)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(26)
(15)
(41)
					
(180,777)
3,064
(2,135)
(179,848)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(72,364)
8,281
(4,831)
(68,914)
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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
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
1 มกราคม
ในกำ�ไร ในกำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2558
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
35
35
รายการสินค้าฝากขาย
2,000
(200)
1,800
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
354
(27)
327
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
598
598
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
4,896
1,679
6,575
ประมาณการสินค้ารับคืน
6,800
(800)
6,000
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
64,207
1,855
55
66,117
					
78,292
3,105
55
81,452
							
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
(3,079)
3,079
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(177,229)
(2,212)
(179,441)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(21)
(11)
(32)
					
(180,329)
3,068
(2,212)
(179,473)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(102,037)
6,173
(2,157)
(98,021)

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

175

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
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
(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)
23. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานและตามระเบียบ
การเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

จ�ำนวนที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย		
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47,654,952
15,541,860
63,196,812

36,164,920
15,035,835
51,200,755

34,657,311
10,293,497
44,950,808

23,718,313
10,153,322
33,871,635

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
		 ปรับปรุงจากการรับโอนพนักงาน
		 กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
			 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

474,244,138
47,654,952
15,541,860
-

460,840,638
36,164,920
15,035,835
989,132

321,036,588
34,657,311
10,293,497
-

318,197,728
23,718,313
10,153,322
989,132

(13,481,927)
(38,806,018) (38,786,387)
485,153,005 474,244,138

275,300
(35,679,176)
330,583,520

(32,021,907)
321,036,588

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณประมาณการหนี้สินภายใต้
โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ี
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

อัตราคิดลด (ต่อปี)		
2.49% - 3.06%
3.32% - 3.70%
2.62%
3.32%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)
1.50% - 5.40%
1.90% - 5.00%
1.85% - 5.00% 1.90% - 5.00%
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)			
- พนักงานรายเดือน
1% - 15%
1% - 22 %
1% - 21%
1% - 37%
- พนักงานรายวัน
3% - 38%
2% - 73 %
6% - 42%
4% - 67%
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ มีผลกระทบเพิม่ ขึน้
(ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้

อัตราคิดลด		
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
		
อัตราการเติบโตของเงินเดือน		
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
		
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน		
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

40.75
(35.96)

28.06
(24.64)

(36.97)
41.11

(25.26)
28.22

24.26
(37.79)

17.12
(25.81)
รายงานประจำ�ปี 2558
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24. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนสำ�รองตามกฎหมายนีห้ า้ มมิให้น�ำ ไปจ่ายเป็นเงินปันผล

ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษทั ย่อยต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำ�รองตามกฎหมาย
ทุกครัง้ ทีป่ ระกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำ�รองตามกฎหมายจะมีจ�ำ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองนีจ้ ะนำ�มาจัดสรร
เงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สำ�รองตามกฎหมายของบริษทั มีจ�ำ นวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว
25. การจัดการส่วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั เป็นไปเพือ่ การดำ�รงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งของบริษทั เพือ่
สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียอืน่

บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอสำ�หรับใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนภายในบริษทั เท่านัน้
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27 เม.ย. 2.40
2 เม.ย. 215.00
2 เม.ย. 59.00
2 เม.ย. 46.60
2 เม.ย. 187.50

288.00
43.00
29.50
23.30
37.50

-

14.78
2.21
1.54
1.21
-

21 เม.ย.
3 เม.ย.
3 เม.ย.
3 เม.ย.
3 เม.ย.

2.25
284.00
50.00
52.00
177.00

270.00
56.80
25.00
26.00
35.40

-

13.52
2.10
1.22
1.22
1.68

บริษทั และบริษทั ย่อยจัดสรรกำ�ไรสะสมส่วนหนึง่ เป็นสำ�รองทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวตั ถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

โดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด และบริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัดได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน
2558 นอกจากนั้นบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2558 และมิถุนายน 2558 เป็นจำ�นวน 25 ล้านบาท และจำ�นวน 12.5 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ

สำ�หรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2558 เป็นการจัดสรรกำ�ไรของปี 2557 และได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2558

โดยบริษัท 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 ล้านบาท และ
จำ�นวน 6 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2557 เป็นการจัดสรรกำ�ไรของปี 2556 และได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด

ชื่อบริษัท

ปี 2558
ปี 2557
วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำ�นวนเงินรวม สำ�รอง สำ�รองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ จำ�นวนเงินรวม สำ�รอง สำ�รองทั่วไป
สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) ตามกฎหมาย (ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท) (ล้านบาท) ตามกฎหมาย (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

26. เงินปันผลและสำ�รอง
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำ�รองดังนี้

27. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพขึน้ โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึง่ และบริษทั และบริษทั ย่อย
จ่ายสมทบอีกส่วนหนึง่ กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530

เงินสมทบของบริษทั และบริษทั ย่อย ซึง่ บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจ�ำ นวน
17.89 ล้านบาท และ 17.89 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (บริษทั : 11.28 ล้านบาท และ 11.35 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
28. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2558
2557

						
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

3,935,784,217 3,563,470,299 4,305,468,380 3,885,220,967
36,715,397
37,862,820
16,115,168 11,279,549
3,972,499,614 3,601,333,119 4,321,583,548 3,896,500,516

29. รายได้อื่น
รายได้อน่ื สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2558
2557
ดอกเบี้ยรับ		
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
รายได้อื่น		
					

180

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

24,239,423
14,123,034
10,357,966
1,161,676
52,250,361
102,132,460

34,872,770
14,313,259
9,620,451
1,783,949
15,393,904
34,262,612
110,246,945

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
23,675,575
20,524,864
10,172,301
411,176
49,548,399
104,332,315

34,328,492
20,513,179
9,515,256
1,155,211
15,393,904
33,340,512
114,246,554

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ �ำ คัญดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ค่าสินค้าสำ�เร็จรูปที่ซื้อ
วัตถุดิบที่ใช้ไป		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิทธิ์		
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(69,063,825) (176,337,442) (69,503,632) (194,368,223)
180,674,404 126,747,441 1,583,237,775 1,417,133,720
1,576,630,637 1,581,681,875 1,227,776,170 1,253,387,855
1,301,735,837 1,287,559,263 845,670,768 846,608,924
101,377,499
89,992,752
64,422,587 58,626,326
68,127,104
57,204,225
63,370,924 49,450,005
49,116,488
39,949,042
49,116,488 39,949,042
53,636,917
54,764,071
36,783,338 36,110,216
71,863,806
64,172,153
66,537,166 59,205,033

31. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของบริษทั และบริษทั ย่อยสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

						

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
(45,566,592) (33,398,144) (43,106,269) (28,337,976)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
		 กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
8,281,350 (6,059,802)
6,173,118 (10,252,964)
				 รวม
(37,285,242) (39,457,946) (36,933,151) (38,590,940)
การกระทบยอดภาษีเงินได้และกำ�ไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2558

2557

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
371,693,051
316,187,762
อัตราภาษี			
20%
20%
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
(74,338,610)
(63,237,552)
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี			
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
37,053,368
23,779,606
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย		
(37,285,242)
(39,457,946)
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
354,985,209
334,253,790
อัตราภาษี			
20%
20%
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
(70,997,042)
(66,850,758)
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี			
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
34,063,891
28,259,818
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย		
(36,933,151)
(38,590,940)
32. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในการดำ�เนินงานธุรกิจของบริษทั บริษทั ซือ้ สินค้าจากบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซือ้ และขายวัตถุดบิ ส่วนใหญ่กบั
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และให้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานทีพ่ จิ ารณาร่วม
กันระหว่างบริษทั กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ยอดคงเหลือทีส่ �ำ คัญระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์
						

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557

ลูกหนี้การค้า				

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
389
405
389
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
31
13
31
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
30
43
30
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
12
6
11
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
102
89
102
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
โคออดิเนชั่น จำ�กัด (ฮ่องกง)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
19
10
19
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
34
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
24
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
16
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
22
อื่นๆ					
16
11
15
รวมลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 5)		
599
577
693
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6
89
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9
690

หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
		 ที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 6)		

9

9

9

9

90

90

90

90

99

99

99

99

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)
835
794
823
782
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)		
375
379
375
379
								
เจ้าหนี้การค้า							
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
89
127
60
77
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
6
8
5
6
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4
15
4
15
บริษทั วาโก้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮ่องกง จำ�กัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
5
7
5
7
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
38
38
26
26
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
13
8
13
8
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
63
74
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
27
36
บริษัท วาโก้ ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
24
29
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
34
41
อื่นๆ					
15
16
14
14
รวมเจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 20)		
170
219
275
333
								
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย						
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
47
39
47
39
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ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ขายวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป						
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
2,346
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
371
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
46
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 609
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
35
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
168
บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
25
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
11
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โคออดิเนชั่น จำ�กัด (ฮ่องกง)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
15
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
บริษัทย่อย
อื่นๆ					
49
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป		
3,675
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1,983
332

2,346
371

1,983
332

28
742

46
609

28
742

39

34

38

111

168

111

23

25

23

1

8

1

8
56
3,323

15
148
83
69
104
17
32
4,075

8
122
72
68
101
24
27
3,680

ความสัมพันธ์
						

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557

ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป						

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
328
337
208
209
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 109
133
109
133
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
ฮ่องกง จำ�กัด
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
98
120
98
120
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
36
46
26
30
บริษัท มังกร.1 2 จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
204
128
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
238
51
150
32
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
73
75
73
75
บริษัท ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
15
15
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
544
515
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
278
253
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัทย่อย
280
251
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัทย่อย
334
300
อื่นๆ					
52
50
33
44
รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูป		
949
1,016
2,148 2,090
								
รายได้รับจ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ				
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
13
5
13
5
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
3
4
3
4
บริษัท ไทยกุลแซ่ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
5
7
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
7
7
อื่นๆ					
10
9
9
9
รวมรายได้รับจ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ		
31
25
32
25
								
ค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย						
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
36
30
36
30
บริษัท ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
13
19
13
19
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษัทย่อย
7
อื่นๆ					
2
3
2
5
รวมค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย		
51
52
51
61
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ความสัมพันธ์
						

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557

ค่าลิขสิทธิ							
์
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
47
39
47
39
								
ดอกเบี้ยรับ							
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ				
					
ถือหุ้นเกินกว่า 10%
4
4
4
4

ค่าตอบแทนผู้บริหาร						
ผลประโยชน์ระยะสั้น		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร		

68
4
72

63
1
64

64
3
67

59
59

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสำ�เร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำ�ไรตามที่ได้ตกลงกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำ�นวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 33)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
33. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทำ�สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับวาโก้ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา
โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา
5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญา
ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าวจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566
34. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

34.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกำ�หนดในสัญญาซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ เนือ่ งจาก
ลูกค้าของบริษทั โดยส่วนใหญ่คอื บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่เคยเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึกใน
งบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
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34.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนิน
งานแก่บริษทั ในปีปจั จุบนั และในปีตอ่ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไม่มสี าระสำ�คัญ
ต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืม
ที่มีสาระสำ�คัญ

34.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกำ�หนด
อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำ�ระ จำ�นวนเงิน
ของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงเมือ่ ได้รบั หรือต้องจ่ายชำ�ระจะหักล้างกับมูลค่าทีเ่ ปลีย่ นไปของสัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
บาท

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
- สัญญาขาย
USD 173,563		
- สัญญาขาย
JPY 43,135,150		

6,235,229
12,792,532

(40,202)
(205,671)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า			
- สัญญาขาย
USD 18,058
- สัญญาขาย
JPY 143,355,522

593,743
39,602,377

(3,465)
142,148

34.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
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มูลค่ายุตธิ รรม (พันบาท) ณ วันที่

มูลค่ายุตธิ รรม (พันบาท) ณ วันที่

33,735
175,774
3,438
1,322,576
159,116

33,153

135,031

41,750

1,358,352

132,364

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์
เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารหนี้

สินทรัพย์ = 198
หนี ้สิน = 59

หนี ้สิน = 246

132,364

1,346,952

41,750

-

33,153

หนี ้สิน = 246

159,116

1,310,801

3,438

84,059

33,735

สินทรัพย์ = 198
หนี ้สิน = 59

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

ล�ำดับ 2

ล�ำดับ 1

ล�ำดับ 2

ล�ำดับ 1

ล�ำดับ 1

ล�ำดับ 3

กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี
ราคาเสนอซื ้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ าย
ของงวดบัญชี
กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าที่สามารถสังเกตได้
ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าตามสัญญา
ซึง่ คิดลดด้ วยอัตราที่สะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของคูส่ ญ
ั ญาต่าง ๆ
ราคาเสนอซื ้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ าย
ของงวดบัญชี
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ลำ�ดับชั้นมูลค่า
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ยุติธรรม

34.4.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ ระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
							

34.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจำ� ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินทดรองจ่ายรายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เงินฝากระยะยาว
สถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินดัง
กล่าวจะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น
รายการทีเ่ ปิดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีร่ บั รูใ้ นงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

ลำ�ดับชั้น
มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

511,983,060 1,026,962,533
190,000,000 198,722,440

508,713,061 1,023,593,808
190,000,000 198,722,440

ระดับ 3
ระดับ 2

481,531,667
280,000,000

478,261,667
280,000,000

ระดับ 3
ระดับ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

953,394,021
287,064,300

950,009,546
287,064,300

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ลงทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหุน้ กูก้ �ำ หนดจากราคาปิดครัง้ ล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ณ สิน้ วันทำ�การสุดท้าย
ของงวดบัญชี
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35. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2558
2557
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค�้ำประกันให้
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)
การให้ธนาคารค�้ำประกันแทนบริษัท
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

6.90

6.31

6.90

6.31

19.43
3.99

20.94
0.63

17.32
3.92

18.84
0.63

36. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินงานจำ�แนกตามส่วนงาน
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี
ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงาน โดยแยกเป็น
ส่วนงานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก กำ�ไร
ขาดทุนตามส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อย และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกำ�ไรขาดทุนตามส่วนงานกับกำ�ไรขาดทุน
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการตามส่วนงาน
2,892.58 2,444.28 1,079.92 1,157.05 3,972.50 3,601.33
กำ�ไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
185.66
163.86
28.53
(24.43)
214.19
139.43
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ของบริษัทที่ไม่ได้ปันส่วน					 (11.40)
5.37
เงินปันผลรับ						
66.17
61.30
รายได้อื่น						
102.73
110.09
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้					
371.69
316.19

อนึ่งบริษัทไม่สามารถแยกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ร่วมกัน
ในการผลิตสินค้าดังกล่าว
นอกจากนี้ลูกค้าหลักของบริษัทก็คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทโดยถือหุ้นเกินกว่า 10% (ดูหมายเหตุข้อ 32)
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-

2877(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564
1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558

1 มิ.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2557
24 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546

1074/2544
24 ม.ค. 2544
1 มิ.ย. 2544 -31 พ.ค. 2552

วาโก้กบินทร์บุรี

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

1 ก.ค. 2552 - 30 มิ.ย. 2557
24 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2546

14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558
-

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

วาโก้ลำ�พูน

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

เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

ชื่อบริษัท

ทั้งนี้บริษัททั้งสี่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

โครงการที่ 3
- บัตรส่งเสริม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

โครงการที่ 2
- บัตรส่งเสริม เลขที่
- วันที่ออกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

รายการ

37. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

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

1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558
24 ต.ค. 2544 - 11 ต.ค. 2547

1649(1)/2544
11 ต.ค. 2544
1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553

ภัทยากบินทร์บุรี
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รวม

หน่วย : บาท

รายได้									
รายได้จากการส่งออก
1,079,924,423
1,079,924,423
1,157,046,394 1,157,046,394
รายได้จากการขายในประเทศ
946,782
2,891,628,408
2,892,575,190
2,444,286,725 2,444,286,725
รวมรายได้จากการขาย
946,782
3,971,552,831
3,972,499,613
3,601,333,119 3,601,333,119
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
10,357,967
10,357,967
9,620,451
9,620,451
เงินปันผลรับ		
66,168,780
66,168,780
61,304,139
61,304,139
รายได้อื่น		
339,544
91,434,949
91,774,493
198,323
100,428,171
100,626,494
รวมรายได้		
1,286,326
4,139,514,527
4,140,800,853
198,323
3,772,685,880 3,772,884,203

							
งบการเงินรวม
2558
2557
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้
รวม
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้
การส่งเสริม
รับการส่งเสริม
การส่งเสริม
รับการส่งเสริม

38. การรายงานรายได้สำ�หรับผู้ได้รับการส่งเสริม
ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรือ่ งกำ�หนดวิธกี ารรายงานรายได้ส�ำ หรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2541 โดยให้บริษทั แสดงยอดรายได้จากการจำ�หน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทัง้ แยกเป็นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม และไม่ได้รบั การส่งเสริม รายการ
ดังกล่าวสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้ี

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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บาท

ดอลลาร์สหรัฐ

3,359 2,241,129
1,500,000
624,741 141,639,880 2,261,397
628,100 143,881,009 3,761,397
554,323 57,209,061
4,089

986,254
6,900,450
87,321,242
95,207,946
17,844,988

บาท

2,285 14,409 881,644
6,305,550
- 68,244,206
2,285 14,409 75,431,400
1,448
- 34,250,486

2,080
2,080
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จำ�นวนเงิน
เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร หยวน

2,080
986,254
7,392 2,401,836
6,900,450
1,500,000
- 87,321,242 1,123,219 94,347,246 4,170,006
2,080 95,207,946 1,130,611 96,749,082 5,670,006
- 17,844,988 337,763 18,496,052
-		

หยวน

2,285 14,409 881,644
6,305,550
- 68,244,206
2,285 14,409 75,431,400
1,448
- 34,250,486

1,500,000
2,261,397
3,761,397
4,089

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
30 - 180
				
เจ้าหนี้การค้า
30
3,359 2,241,129
624,741 141,639,880
628,100 143,881,009
554,323 57,209,061

1,500,000
4,170,006
5,670,006
-		

เยน

งบการเงินรวม
จำ�นวนเงิน
ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,392 2,401,836
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
30 - 180 1,123,219 94,347,246
				 1,130,611 96,749,082
เจ้าหนี้การค้า
30
337,763 18,496,052

รายการ

เงื่อนไขการรับ/
จ่ายชำ�ระ
วัน ดอลลาร์สหรัฐ

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้

39. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะนำ�เงินรับชำ�ระหนี้
ค่าขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายและชำ�ระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

40. คดีฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาเรียกทรัพย์มรดกคืน เพิกถอนนิติกรรม
การจดทะเบียนโอนที่ดิน ซึ่งบริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคา 233.56 ล้านบาท โดยเจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายให้บริษัททราบใน
วันที่ 2 กันยายน 2557 ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ศาลชั้นต้นได้มีคำ�พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำ�แก้อุทธรณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ในขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัท
เห็นว่า บริษัทเป็นบุคคลภายนอกที่ได้ซื้อที่ดินมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิ โดยสุจริต ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริษัทจึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน
41.		 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ทำ�สัญญาร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัท 2 บริษัทชื่อ
“บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์จำ�กัด” ซึ่งมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำ�นวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้ลงทุน
ในบริษัทดังกล่าวจำ�นวน 1,900,000 หุ้น เป็นมูลค่า 190 ล้านบาท และอีกบริษัทหนึ่งชื่อ “บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด”
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำ�นวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำ�นวน 570,000
หุ้น เป็นมูลค่า 57 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายชำ�ระเงินลงทุนในบริษัททั้งสองดังกล่าวเป็นจำ�นวนรวม 247 ล้านบาทเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2559
42. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มฟื้นตัวตามการจ้างงาน และฐานะทาง
การเงินของครัวเรือนทีป่ รับตัวดีขนึ้ แต่ยงั คงมีความเสีย่ งจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและเอเชียเป็นส�ำคัญ ส�ำหรับเศรษฐกิจ
ไทยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 2.7 - 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
การท่องเทีย่ วมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี การอ่อนค่าของเงินบาท ราคานำ�้ มันและอัตราเงินเฟ้ออยูใ่ นระดับตำ�่ ช่วยเพิม่ อ�ำนาจซือ้ การเมือง
ในประเทศยังมีเสถียรภาพที่ดี แต่ยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต�่ำ และผลกระทบจากภัยแล้งยาวนาน

ในปี 2558 ภาวะการแข่งขันของตลาดชุดชั้นในสตรีภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีสินค้า Brand จากต่างประเทศ
เข้ามามากขึน้ บริษทั ฯ ยังคงมีงบประมาณค่าใช้จา่ ยโฆษณาและส่งเสริมการขายร่วมกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายของบริษทั ฯ เพือ่ รักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และยังร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจ�ำหน่ายในการปรับปรุงระบบขนส่ง และกระจายสินค้าให้รวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค เพื่อบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,140.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.75% มีก�ำไรสุทธิ 334.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.84%
และสินทรัพย์รวม 6,596.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.72% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 6.50% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.11%
โดยบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านการขาย วัตถุดิบ และค่าใช้จ่าย
ด้านการขาย บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจ�ำหน่ายในการผลิตสินค้า เพื่อรองรับการจัดจ�ำหน่าย ทั้งช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
เดิมและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ เช่น Retail Shops, E-Commerce, TV Shopping, Catalog และ Modern Trade ด้านวัตถุดิบ
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Supplier ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ส่วนด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีต้นทุนแรงงาน
ที่สูง ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้น 40% เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศ AEC
2. ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
2.1

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 3,972.50 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 3,601.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 371.17 ล้านบาท
คิดเป็น 10.31% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 448.30 ล้านบาทหรือเท่ากับ 18.34% เนือ่ งจาก
ตัวแทนการจัดจำ�หน่ายมีการเพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น สำ�หรับรายได้จากการขายสินค้า
ต่างประเทศลดลง 77.13 ล้านบาท คิดเป็น 6.67% เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น
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งบการเงินรวม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
ยอดขายรวม

2558

2557

2556

2,892.58
1,079.92
3,972.50

2,444.28
1,157.05
3,601.33

2,540.66
1,088.85
3,629.51

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2558/2557

2557/2556

18.34
(6.67)
10.31

(3.79)
6.26
(0.78)

สำ�หรับการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ ในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายชุดชั้นในสตรี 3,668.33 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 11.22% รายได้จากการขายชุดชัน้ นอกสตรี 76.08 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.40 % และรายได้จากการขายชุดเด็ก
228.09 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1.74 %
			
งบการเงินรวม
ชุดชัน้ ในสตรี
ชุดชัน้ นอกสตรี
ชุดเด็ก
ยอดขายรวม

2558

2557

2556

3,668.33
76.08
228.09
3,972.50

3,298.35
70.84
232.14
3,601.33

3,307.24
85.44
236.83
3,629.51

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2558/2557
11.22
7.40
(1.74)
10.31

2557/2556
(0.27)
(17.09)
(1.98)
(0.78)

ล้านบาท

รายได้อื่น  

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้อน่ื 102.13 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 110.25 ล้านบาท ลดลง 8.12 ล้านบาท เท่ากับ 7.37 %
รายได้อื่นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 24.24 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 14.12 ล้านบาท รายได้ค่าบริการอื่น 15.30
ล้านบาท และกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.36 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่นลดลงสาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี้ยรับลดลง 10.63 ล้านบาท
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งบการเงินรวม

2558

2557

2556

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อน่ื
รายได้รวม

3,972.50
66.17
102.13
4,140.80

3,601.33
61.30
110.25
3,772.88

3,629.51
67.64
129.12
3,826.27

หน่วย : ล้านบาท
%เพิม่ (ลดลง)

2558/2557
10.31
7.94
(7.37)
9.75

2557/2556
(0.78)
(9.37)
(14.61)
(1.40)

ต้นทุนขาย  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 75.50% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 76.96% ลดลง 1.46%
เนื่องจากต้นทุนขายของยอดขายต่างประเทศลดลง จากการอ่อนค่าของเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี
			
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายสินค้าและ
การให้บริการ
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขัน้ ต้น

2558

%

2557

%

2556

%

%เพิม่ (ลดลง)
2558/2557 2557/2556

3,972.50 100.00 3,601.33 100.00 3,629.51 100.00

10.31

(0.78)

2,999.25
973.25

8.22
17.28

(2.32)
4.74

75.50 2,771.48
24.50 829.85

76.96 2,837.24
23.04 792.27

78.17
21.83

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 117.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.52 ล้านบาท คิดเป็น 14.16% เนื่องจากบริษัทฯ
มีค่าลิขสิทธิ์จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นสำ�หรับการทำ�ตลาดสินค้า Brand
ใหม่ และขายผ่านช่องทาง Modern Trade
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 565.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.61 ล้านบาท คิดเป็น 8.14% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับ
ค่าจ้างเงินเดือน และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพนักงาน
			
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ภาษีเงินได้

2558

%

2557

%

2556

%

117.07
565.83
37.29

2.95
14.24
0.94

102.55
523.22
39.46

2.85
14.53
1.10

96.82
510.27
41.34

2.67
14.06
1.14

%เพิม่ (ลดลง)
2558/2557 2557/2556
14.16
8.14
(5.50)

5.92
2.54
(4.55)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2558 เท่ากับ 37.29 ล้านบาท ลดลง 2.17 ล้านบาท คิดเป็น 5.50% ในขณะที่มีกำ�ไรเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการ BOI ของบริษัทย่อย
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กำ�ไร
งบการเงินรวม
กำ�ไรขัน้ ต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้
กำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ROE
ROA

หน่วย

2558

2557

2556

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท / หุน้
%
%
%

973.25
214.19
334.37
2.79
8.08
6.50
5.11

829.85
139.43
276.70
2.31
7.33
5.47
4.42

792.27
115.61
254.34
2.12
6.65
4.98
4.09

%เพิม่ (ลดลง)
2558/2557 2557/2556
17.28
53.62
20.84
20.78
10.23
18.83
15.61

4.74
20.61
8.79
8.96
10.23
9.84
8.07

กำ�ไรขั้นต้น

กำ�ไรขั้นต้น จำ�นวน 973.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.40 ล้านบาท เท่ากับ 17.28% เนื่องจากยอดขายต่างประเทศมีกำ�ไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท ส่งผลให้มีอัตรากำ�ไรขึ้นเพิ่มขึ้น

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน จำ�นวน 214.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.76 ล้านบาท เท่ากับ 53.62% เนื่องจากค่าใช้จ่ายขายและ
บริหารเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นน้อยกว่ากำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 334.37 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 276.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.67 ล้านบาท เท่ากับ
20.84 % โดยมีกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 2.79 บาท อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม 8.08% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 6.50% และ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.11% ทั้งนี้ กำ�ไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น และขายต่างประเทศมีกำ�ไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท
บริษัทฯ มีคุณภาพของกำ�ไรอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำ�เนินงาน 278.92 ล้านบาท
จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บชำ�ระเงินส่วนใหญ่ได้ตามกำ�หนดเวลา
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อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2558 เท่ากับ 6.50% ปีก่อนเท่ากับ 5.47% เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีก�ำไรสุทธิเพิ่ม
ขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม�่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน
และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกับสภาพคล่อง และการลงทุนต่างๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 42 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2558
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 334.37 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 2.79 บาท และก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
318.05 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 2.65 บาท และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2558 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 41.50%
และมีก�ำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนหุน้
กำ�ไรต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำ�ไรสุทธิ(Payout Ratio)

หน่วย

2558

2557

2556

ล้านบาท
ล้านหุน้
บาท / หุน้
บาท / หุน้
ล้านบาท
%

318.05
120.00
2.65
1.10
132.00
41.50

295.66
120.00
2.46
2.40
288.00
97.41

270.31
120.00
2.25
2.25
270.00
99.89

หมายเหตุ * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.10 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กำ�หนดให้มขี น้ึ ในวันที่ 25 เมษายน 2559
2.2

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,596.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111.23 ล้านบาท เท่ากับ 1.72%
โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.95% เงินลงทุน
ชั่วคราว 4.61% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10.04% สินค้าคงเหลือ 17.65% เงินลงทุนเผื่อขาย 22.60% เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10.04% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10.33% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19.32% และอื่นๆ 4.46%
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หน่วย : ล้านบาท
%เพิม่ (ลดลง)

งบการเงินรวม

2558

2557

2556

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

366.41

425.81

663.95

(13.95)

(35.87)

662.30
150.60
1,164.49
21.68
2,365.48
1,490.72
58.13
661.98
681.65
1,274.39
64.31
4,231.18
6,596.66

631.71
140.60
1,133.27
28.13
2,359.52
1,481.69
4.58
631.53
686.31
1,268.89
52.91
4,125.91
6,485.43

611.98
110.80
913.09
22.65
2,322.47
1,742.87
4.74
700.67
75.55
887.91
292.53
3,704.27
6,026.74

4.84
7.11
2.76
(22.93)
0.25
0.61
1,169.21
4.82
(0.68)
0.43
21.55
2.55
1.72

3.22
26.90
24.11
24.19
1.60
(14.99)
(3.38)
(9.87)
808.42
42.91
(81.91)
11.38
7.61

2558/2557 2557/2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,365.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดเตรียมสินค้าส�ำหรับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว จ�ำนวน 366.41 ล้านบาท ลดลง 59.40 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีการน�ำไปลงทุนในบริษัทร่วม และลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
• ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื จ�ำนวน 662.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.59 ล้านบาท เนื่องจากเป็นลูกหนี้
ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระจากการขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
• เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ จ�ำนวน 150.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
• สินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 1,164.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.22 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ เช่น TV Shopping และ E-Commerce

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,231.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.27 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม และลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
• เงินลงทุนเผือ่ ขาย จ�ำนวน 1,490.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.03 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญ
25.68 ล้านบาท ลงทุนในหุ้นกู้ 4.20 ล้านบาท มีก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อ
ขายเพิ่มขึ้น 10.15 ล้านบาท โอนย้ายหุ้นกู้ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี ไปเป็นเงินลงทุนระยะสั้น 81 ล้านบาท
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• เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 58.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.55 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ
ได้รว่ มลงทุนจัดตัง้ บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นจ�ำนวนเงิน 52.96 ล้านบาท
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น 40% นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ส ่ ว นแบ่ ง ก�ำไรจากเงิ น ลงทุ น ใน
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน 0.59 ล้านบาท
• เงินลงทุนระยะยาวอืน่ จ�ำนวน 661.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ
38.85 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ 8.40 ล้านบาท
• อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน จ�ำนวน 681.65 ล้านบาท ลดลง 4.66 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการตัดค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์ดังกล่าว
• ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 1,274.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.50 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ยานพาหนะ และปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
95.64 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคา 90.14 ล้านบาท

หนี้สินรวม  

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,416.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.54 ล้านบาท เท่ากับ 3.32% ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ 73 ล้านบาท เนือ่ งจากการลงทุนในหุน้ สามัญและซือ้ ทรัพย์สนิ
เพิ่มขึ้นดังกล่าว
			
งบการเงินรวม

2558

2557

2556

หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของเจ้าของ
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท/หุน้ )

861.36
555.15
1,416.51
5,180.15
43.17

822.90
548.07
1,370.97
5,114.45
42.62

522.81
501.92
1,024.73
5,002.01
41.68

หน่วย : ล้านบาท
%เพิม่ (ลดลง)

2558/2557 2557/2556
4.67
1.29
3.32
1.28
1.29

57.40
9.19
33.79
2.25
2.26

ส่วนของเจ้าของ

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 5,180.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.70 ล้านบาท เท่ากับ 1.28% เนื่องจาก
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานในปี 2558 จ�ำนวน 334.37 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ปี 2557 จ�ำนวน 288 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 8.54 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 43.17 บาท ปีก่อนเท่ากับ 42.62 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาทต่อหุ้น
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3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ลูกหนี้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื 662.30 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้า 647.80 ล้านบาท ลูกหนีอ้ น่ื 14.50 ล้านบาท
โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 521.71 ล้านบาท คิดเป็น 80.54% ของลูกหนี้รวม ลูกหนี้ที่เกิน
ก�ำหนดช�ำระภายใน 3 เดือน จ�ำนวน 93.35 ล้านบาท คิดเป็น 14.41% ของลูกหนี้รวม เกิดจากนโยบายการช�ำระเงินของลูกค้า
ที่ไม่ตรงรอบการช�ำระเงิน และลูกหนี้ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จ�ำนวน 32.74 ล้านบาท คิดเป็น 5.05% ของลูกหนี้รวม ซึ่ง
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการช�ำระครบถ้วน และตรงตามก�ำหนดเวลา

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ 1,164.49 ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 261.47 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 155.75 ล้านบาท
และสินค้าส�ำเร็จรูป 747.27 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า
ซึ่งหากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี

เงินลงทุน

บริษัทฯ มีก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจ�ำนวน 719.23 ล้านบาท แสดงใน
ส่วนของเจ้าของ มีรายการด้อยค่าเงินลงทุนจ�ำนวนเงิน 8.40 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.48 ต่อปี
และมีการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุนหัก
ด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคารส�ำนักงาน และอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส�ำหรับเครือ่ งจักร
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเดิม
และมีการบ�ำรุงรักษาอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ส่วนเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายออกจากบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
อย่างสม�่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนที่แสดงไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด�ำเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและก�ำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2558
มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 263 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากและเงินลงทุนในหุ้นกู้
ที่ยังไม่ครบก�ำหนด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการกู้ยืม

รายจ่ายลงทุน

บริษทั ฯ มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงอาคาร 97.78 ล้านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน และบางส่วนถือครองไว้ใช้หาประโยชน์จากการให้เช่าหรือจากการขายท�ำก�ำไรในอนาคต
โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนและจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษทั ฯ มีสภาพคล่องทีด่ ี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากับ 2.75 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่ากับ 1.18 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลและ
การลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต�่ำมาก เท่ากับ 0.27 เท่า ซึ่งเป็นการแสดง
ถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

หน่วย

2558

2557

2556

เท่า
เท่า
เท่า

2.75
1.18
0.27

2.87
1.27
0.27

4.44
2.40
0.20

กระแสเงินสด  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 62.48 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 41.86 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 20.62 ล้านบาท เนือ่ งจากเป็นการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมกับการดำ�เนินงาน โดยมีรายละเอียด
ของกระแสเงินสดสุทธิ ตามประเภทของกิจกรรมดำ�เนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

2558

			
2557

278.92
(42.85)
(215.61)

139.04
(120.46)
(80.48)

หน่วย : ล้านบาท
2556
175.27
43.53
(288.06)

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 278.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
มีเงินสดรับสุทธิจากการขายที่เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 42.85 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากเงิน
ลงทุนที่ฝากไว้ครบกำ�หนดสุทธิ 152.01 ล้านบาท เงินปันผลรับ 66.17 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 25.60 ล้านบาท และมีรายจ่ายใน
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำ�นวนเงิน 97.78 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทร่วม 52.96 ล้านบาท ลงทุนในหุ้นสามัญและตราสาร
หนี้สุทธิ 71.30 ล้านบาท
บริษัทฯ มียอดกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 215.61 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นจำ�นวนเงิน 288 ล้านบาท และเงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน 73 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำ�นวน 1,416.51 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะสั้น 861.36 ล้านบาท
หนี้สินระยะยาว 555.15 ล้านบาท
รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย
			
หนีส้ นิ ระยะยาว
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

2558

2557

2556

1.08
68.91
485.15

1.46
72.36
474.24

1.22
39.87
460.84

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานอย่างมีนยั สำ�คัญ ซึง่ รายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน
6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ และมุ่งการท�ำตลาดอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตามอาจมีปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยภายนอก
•
•
•

ปัจจัยภายใน
•
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ภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีย่ งั ไม่มแี นวโน้มดีขนึ้ และความไม่แน่นอนทางการเมือง ท�ำให้ผบู้ ริโภคระมัดระวังในการใช้จา่ ย
การแข่งขันมีมากขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั มีสนิ ค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขายที่ตอบสนอง
ความสะดวกในการซือ้ สินค้า
ต้นทุนแรงงานทีส่ งู ขึน้ และการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สนิ ค้ามีตน้ ทุนสูงขึน้ ซึง่ ผลักดันให้บริษทั ฯ ต้อง
ขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุม่ AEC ซึง่ บริษทั ฯ ได้รว่ มลงทุนจัดตัง้ บริษทั ร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เพือ่ เป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ ตี น้ ทุนทีต่ ำ�่ กว่า ดังนี้

ปีทล่ี งทุน

บริษทั

สัดส่วนการถือหุน้

2556
2558

บริษทั ภัทยาเมียนมาร์ จำ�กัด
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด

20%
40%

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบสำ�หรับปี 2558 2557 และ 2556

หน่วย

2558

2557

2556

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.75
1.18
0.33
6.26
57.51
4.22
85.31
8.60
41.86
100.96

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร  (Profitability Ratio)
1. อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น
%
2. อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
%
3. อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
%

24.05
8.08
6.50

23.04
7.33
5.47

21.83
6.65
4.98

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

5.11
0.63

4.42
0.60

4.09
0.62

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร  (Profitability Ratio)
1. อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
2. อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบีย้
เท่า
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล
%

0.27
74.52
39.48

0.27
375.90
104.09

0.20
3,577.28
106.16

งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
5. ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
9. ระยะเวลาชำ�ระหนี้
10. Cash Cycle

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.10 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
		
ซึง่ กำ�หนดให้มขี น้ึ ในวันที่ 25 เมษายน 2559

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น*

ประสบการณ์ทำ�งาน

1. นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา
วันที่ 21 เมษายน 2529

67

ปริญญาตรี คณะ Education
วิชาเอก Industrial Education
Ashiya University, Japan

-%

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 แห่ง
- President and Representative Director :
		Wacoal Holdings Corp.
- Director :
		Shinyoung Wacoal Inc.
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8 แห่ง
- Representative Director and Chairman :
		Wacoal Corp.
- Chairman :
		Wacoal America, Inc.

2. นายมนู  ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร
วันที่ 30 เมษายน 2516

70

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก เครื่องกล
Chiba University, Japan

-%

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ :
		บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
- กรรมการ :
		บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
		บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
		บมจ. โอซีซี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ :
		บจก. ไทยแน็กซิส
		บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

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

3. นายยูโซะ   อิเดะ
รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

61

ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Kobe University of Commerce, Japan

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

68

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นายบุญดี  อำ�นวยสกุล
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ 23 เมษายน 2533

60
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-%

0.66%

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

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

0.04%

4 แห่ง

24 แห่ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
- Managing Director :
		Wacoal Holdings Corp.
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
17 แห่ง
- Director, Vice President and Corporate Officer :
		Wacoal Corp.
- Director :
		Wacoal America, Inc.
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ :
		บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ :
		บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
		บจก. วาโก้ลำ�พูน
		บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
		บจก. โทรา 1010
- กรรมการผู้จัดการ :
		บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการผู้จัดการ :
		บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
		บจก. วาโก้ลำ�พูน

1 แห่ง
19 แห่ง

- แห่ง
9 แห่ง

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

5. นายบุญดี   อำ�นวยสกุล (ต่อ)

6. นายอะสึชิ  ทะบะตะ
กรรมการบริษัท และ
กรรมการรองผู้จัดการ
วันที่ 1 เมษายน 2556

48

7. นายอำ�นวย  บำ�รุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหาร
วันที่ 12 มีนาคม 2524

65

8. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา
กรรมการบริษัท
วันที่ 23 เมษายน 2544

46

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม
- Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS) 2/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND)
31/2006
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
Liabilities (RE DCP) 1/2008
ปริญญาตรี คณะ Social Studies
วิชาเอก Sociology
Doshisha University, Japan

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนสยามธุรกิจ

-%

กรรมการบริษัท
วันที่ 15 กันยายน 2557

59

1 แห่ง
9 แห่ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการผู้จัดการ :  
บจก. เอราวัณสิ่งทอ
- กรรมการ :
		บจก. ไทยแน็กซิส
		บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

- แห่ง
9 แห่ง

0.06%

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการผู้อำ�นวยการ
และรองประธานกรรมการบริหาร :
		บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ :
		บจก. วาโก้ลำ�พูน
		บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		บจก. ภัทยากบินทร์บุรี

1 แห่ง

35 แห่ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

		Wacoal Holdings Corp.
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

15 แห่ง

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

9. นายมาซายะ วากาบายาชิ

		บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
		บจก. โทรา 1010
- กรรมการ :
		บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
		Myanmar Wacoal Co., Ltd.
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
		บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการรองผู้จัดการ :
		บจก. โทรา 1010
- กรรมการ :
		บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
		บจก. วาโก้ลำ�พูน
		บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		บจก. ภัทยากบินทร์บุรี

0.45%

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal
Liabilities (RE DCP) 1/2008
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำ�งาน

สัดส่วน
การถือ
หุ้น*

ปริญญาตรี คณะ Business Administration - %
วิชาเอก Business Administration
Konan University, Japan

- Managing Director:

- Director :

		Wacoal America, Inc.
		Wacoal Europe Ltd.
		Wacoal China Co., Ltd.
10. นายมาซาอาคิ  ยาจิมะ
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 สิงหาคม 2558

55

ปริญญาตรี คณะ Business and Commerce - %
วิชาเอก Business and commerce
Waseda University, Japan

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- President :

- แห่ง
10 แห่ง

		Guangdong Wacoal Inc.
- Director :

		Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
		Myanmar Wacoal Co., Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

207

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

11. ดร.กุลภัทรา  สิโรดม     
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
วันที่ 26 เมษายน 2553

59

12. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 เมษายน 2553

63

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น*

ปริญญาเอก
-%
วิชาเอก การเงิน
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 0/2000
- Audit Committee Program (ACP) 29/2009
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - %
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
- Director Certification Program (DCP) 38/2003
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004
- Improving the Quality of Financial Reporting
(QFR) 1/2006
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) 1/2007
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
(MFR) 5/2007
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008
- Role of the Compensation Committee
(RCC) 7/2008
- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) 1/2009
- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009
- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011
- Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) 1/2011
- Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) 10/2014
- Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) 10/2014
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015

13. นางศรัณยา  จินดาวณิค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
วันที่ 23 เมษายน 2555
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52

รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ปริญญาโท
-%
วิชาเอก การเงิน
Eastern Michigan University, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 40/2004
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) 18/2015

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
- กรรมการอิสระและ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ :
		บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
		บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
		บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- กรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการบัญชีภาษีอากร :
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการตรวจสอบ :
		สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการภาษีอากร :
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
- กรรมการอิ ส ระ และประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ :
		บมจ. โมโน เทคโนโลยี
- กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน :
		บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
		บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

กิจการอืน่ ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

- แห่ง
1 แห่ง

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น*

14. นายกฤช  ฟอลเล็ต
66
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ 23 เมษายน 2555

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - %
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ปริญญาโท
วิชาเอก กฎหมายหลักทรัพย์
University of Georgia, USA

56

16. นายมนัส  องค์สรณะคม
62
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และ
ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

17. นายสุวิทย์  วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร และ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Children Wear
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

64

18. นางนงลักษณ์  เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

61

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
149/2011

-%

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
- Understanding the Fundamental of Financial
Statements (UFS) 1/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND)
28/2006
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 5/2009
- The Board’s Role on Fraud Prevention and
Detection 1/2010
ปริญญาตรี คณะบัญชี
0.16%
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 27/2003

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3 แห่ง
- กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ :
		บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง :
		บมจ. ธนูลักษณ์
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
		บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
- กรรมการตรวจสอบ :
		หอการค้ า ไทยและสภาหอการค้ า แห่ ง
		ประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการอุทธรณ์
คำ�สั่งทางปกครอง :
		สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
		ตลาดหลักทรัพย์
- อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ด้านการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ :
		สำ�นักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ :
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 แห่ง
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :
		บมจ. ธนูลักษณ์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน 23 แห่ง
- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ :
		บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
- กรรมการ :
		บจก. วาโก้ลำ�พูน
		บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
		บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

0.05% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- ประธานกรรมการ :
		บจก. รอยัล การ์เมนท์
- กรรมการผู้จัดการ :
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
		บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
		โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
- % กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- แห่ง
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้จัดการ :
		บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
		บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
วิชาเอก การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005
รายงานประจำ�ปี 2558
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

19. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สภุ าจินตภา 63
กรรมการบริหาร และ
ผู้อำ�นวยการ Human Science
Research Center
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543
20. นางศิรวิ รรณ  วิลาสศักดานนท์
61
กรรมการบริหาร และ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

21. นางสาวการุณ  
ี สุหร่าย
60
กรรมการบริหาร และ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
22. นางอรอนงค์  แสงพุม่ พงษ์
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษทั
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

53

23. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม
54
กรรมการบริหาร และ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

24. นายวรเทพ อัศวเกษม
กรรมการบริหาร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

48

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
และหลักสูตรอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น*

ประสบการณ์ทำ�งาน

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
0.04% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
วิชาเอก รัฐศาสตร์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- กรรมการ :
		บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
		บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
ปริญญาโท
0.12% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- กรรมการผู้จัดการ :
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บจก. วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล
กรรมการ
:
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
		บจก.
ภั
ท
ยาอุ
ตสาหกิจ
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
		บจก. ภัทยาลำ�พูน

- แห่ง
3 แห่ง

- แห่ง
7 แห่ง

0.005% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- กรรมการ :
		บจก. รอยัล การ์เมนท์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
		บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
- Board and CEO Assessment 2/2003
		โคออร์ดิเนชั่น
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
21/2015
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 0.0004% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
วิชาเอก การบัญชี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ :
บจก. วาโก้ลำ�พูน
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
		บจก. รอยัลการ์เมนท์
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) 9/2005
- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
21/2015
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
0.0001% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
วิชาเอก การจัดการคุณภาพ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- กรรมการ :
		บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		บจก. โทรา 1010
		บจก. เอราวัณสิ่งทอ
		บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก ไฟฟ้า
Hosei University, Japan

-%

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - แห่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
- กรรมการ :
		บจก. ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย)
		บจก. ไทยกุลแซ่

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่มปี ระวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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หมายเหตุ : * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

792,840
53,350
20,630 543,860
2,000 77,000
5,020 189,150
1,500 57,400
53,290
28,120 148,970
6,000
500
100
57,270 1,922,460

ณ 31 ธ.ค. 58
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม

1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
3. นายยูโซะ
อิเดะ
4. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
792,840
5. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
53,350
6. นายอะสึชิ
ทะบะตะ
7. นายอำ�นวย
บำ�รุงวงศ์ทอง
523,230
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
75,000
9. นายมาซายะ
วากาบายาชิ
10. นายมาซาอาคิ
ยาจิมะ
11. ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
12. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
13. นางศรัณยา
จินดาวณิค
14. นายกฤช
ฟอลเล็ต
15. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
16. นายมนัส
องค์สรณะคม
184,130
17. นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร 55,900
18. นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
19. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 53,290
20. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์ 120,850
21. นางสาวการุณี
สุหร่าย
6,000
22. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
500
23. นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
100
24. นายวรเทพ
อัศวเกษม
		
รวม		
1,865,190

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
			
-

(800,970)
20,000
20,000
20,000
20,000
(720,970)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม

800,970
800,970 (800,970)
772,840
772,840 20,000
33,350
33,350 20,000
503,230 20,630 523,860 20,000
75,000 2,000
77,000
164,130 5,020 169,150 20,000
55,900 1,500 57,400
53,290
53,290
120,850 28,120 148,970
6,000
6,000
500
500
100
100
2,586,160 57,270 2,643,430 (720,970)

ณ 31 ธ.ค. 57
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม

การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
ปี 2558
0.6607
0.0445
0.4532
0.0642
0.1576
0.0478
0.0444
0.1241
0.0050
0.0004
0.0001
1.6021

							
จำ�นวนหุ้น 					
สัดส่วน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

					
บริษัทย่อย
          บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บมจ.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก. Myanmar Pattaya Wacoal Wacoal บจก.
กรรมการและผู้บริหาร
ไทยวาโก้ เอสอาร์. วาโก้
วาโก้
ภัทยา
โทรา Wacoal Myanmar Holdings Corporation ไอ.ซี.ซี.
ดับบลิว. ลำ�พูน กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี 1010 Co., Ltd. Co., Ltd. Corp.
อินเตอร์
การ์เมนท์
เนชั่นแนล
นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
/								
XXX
XXX
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
XXX										
/
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
/								
/		
นายมาซาอาคิ    ยาจิมะ
/						
/				
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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ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
อิเดะ
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล
ทะบะตะ
บำ�รุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
วากาบายาชิ
ยาจิมะ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม
/

/
/
/

/
/

/
/
/
/

/
/

XXX

XXX

บจก.
ภัทยา
อุตสาหกิจ

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายอำ�นวย
นายธรรมรัตน์
นายมาซายะ
นายมาซาอาคิ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายสมพงษ์
นายวรเทพ

กรรมการและผู้บริหาร

บจก.  
วีน
อินเตอร์
เนชั่นแนล

/

/

XXX

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

XXX
XXX

/

XXX

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจก. อินเตอร์
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.   บจก.
บจก.
เนชั่นแนล
มิตรพัฒนา ไทย
วาเซดะ   เอราวัณ เอสอาร์พี เซเลเบรท บางกอก
คอมเมอร์เชียล โฮมช้อปปิ้ง บุนกะ เอ็ดดูเคชั่น สิ่งทอ นานาไซ เว็ลธ
โตเกียว
โคออร์ดิเนชั่น
แฟชั่น (ไทยแลนด์)
ซ็อคส์
(ฮ่องกง)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

			
   

ชื่อ-สกุล

บจก. เอสอาร์.
ดับบลิว.การ์เมนท์

บจก. วาโก้
ลำ�พูน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

บจก. ภัทยา
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
-
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