…เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทำ ก็ควรเต็มใจทำ
“
โดยไมจำตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง.
ขอใหคิดกันเสียใหมวา คนที่ทำงานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใด
ยอมทำไดเสมอ. ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยัน มีความสังเกตจดจำดี
ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น…

”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม สวนอัมพร วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
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Financial Overview

ป | Year

2559
2016

2558
2014

2557
2014

6,687
1,248
5,440
4,138
4,313
968
311

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

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

1.00
45.33
2.59
48.00
1.30 *

1.00
43.17
2.79
50.00
1.10

1.00
42.62
2.31
49.25
2.40

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

7.21
5.86

8.08
6.50

7.33
5.47

สภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

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

3.43
1.42
0.48

2.75
1.18
0.33

2.87
1.27
0.21

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

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

4.68
20.48

5.11
21.95

4.42
24.73

วิเคราะหนโยบายทางการเงิน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราการจายเงินปนผล (%)

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

0.23
93.84
50.17 *

0.27
74.52
39.48

0.27
375.90
104.09

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 1.30 บาท และนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งกำหนดใหมีขึ้นใน
วันที่ 24 เมษายน 2560
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 1.30 per Share, for further proposal to the
sharholders’ general meeting for approval, on April 24, 2017.
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท

นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2559   นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันโดดเด่นและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปี
ที่ทรงครองราชย์ และยังเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจโลกครั้งสำ�คัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในอนาคต ไม่วา่ จะเป็นผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรทีถ่ อนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป  หรือผลการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่มีนโยบายเน้นว่าผลประโยชน์ของอเมริกาต้องมาก่อนและไม่สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า
สำ�หรับบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นใน
สตรีครบวงจรระดับชั้นนำ�ของโลก ตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ โดยเน้นการพัฒนาและบูรณาการระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management) ให้ครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ทัง้ การร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. และผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ชัน้ นำ�จากประเทศญีป่ นุ่ จัดตัง้ บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด และ บริษัท จี เทค
แมททีเรียล จำ�กัด เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในสตรีของไทยและรองรับ Wacoal ทั่วโลกในอนาคต รวมทั้งการร่วมลงทุนกับ
Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ในทุกสถานการณ์
ด้านผลประกอบการในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขายรวม 4,138.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 และ
กำ�ไรสุทธิ 310.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 ซึ่งจากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็น
ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.17 ของกำ�ไรสุทธิ โดยกำ�หนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 44
นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าองค์กรจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น
จะต้องเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการสำ�รวจ
การกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2559 รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และรางวัล EPIF 2016 AWARDS ในฐานะบริษัท
ดีเด่นในด้านการดำ�เนินธุรกิจผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการทำ�งานตลอดมา  
รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดีตลอดไป

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต และนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิภ์ กั ดี เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครัง้
และเชิญผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมตามวาระทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้
• สอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทัง้ รายไตรมาสและประจำ�ปี 2559 ทีผ่ า่ นการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีแล้ว ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทุกเดือน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่ ปรึกษาหารือและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่างบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
• สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในระบบงาน ให้ความเห็นชอบ
แผนงานตรวจสอบประจำ�ปี ติดตามผลและคุณภาพการตรวจสอบในระบบงานต่างๆ ผลสอบทานการประเมินตนเองเกีย่ วกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็น
สาระสำ�คัญ ระบบการตรวจสอบมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำ�กับดูแลให้หวั หน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ ความรูแ้ ละการอบรมที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าที่
• สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแล โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้สง่ เสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีจติ สำ�นึกในจริยธรรมและคุณธรรม นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการนำ�นโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั แิ ละขยายผลไปใช้กบั บริษทั ย่อย มีการสือ่ สารและให้ความรูผ้ า่ นหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่างๆ
• พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึง ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ
ในการปฏิบตั 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 2560 มีคา่ ตอบแทนรวม 4.70 ล้านบาท
• สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย  ขอ กาํ หนดของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนกฎหมายอืน่ ที่
เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
• ติดตามให้บริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบและครอบคลุมความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยได้รบั รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
• พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันรวมทัง้ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำ�รายการ
ต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำ�นักงานตรวจสอบภายใน อีกทัง้ มีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ ไม่มีข้อจำ�กัดในการรับข้อมูล
มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การจัดทำ�งบการเงินถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อกำ�หนดและกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการตรวจ
สอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำ�คัญ
(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ
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¹Ò§ÊÒÇÈÔÃÔ¡ØÅ ¸¹ÊÒÃÈÔÅ»Š

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
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¹ÒÂÍÐÊÖªÔ ·ÐºÐµÐ

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ

กรรมการรองผูจัดการ
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¹ÒÂÍÓ¹ÇÂ ºÓÃØ§Ç§È·Í§
กรรมการบริษัท

´Ã.¡ØÅÀÑ·ÃÒ ÊÔâÃ´Á
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

¹Ò§¾ÃÃ³Õ ÇÃÇØ²Ô¨§Ê¶Ôµ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
¹ÒÂ¸ÃÃÁÃÑµ¹ âª¤ÇÑ²¹Ò
กรรมการบริษัท

¹Ò§ÊÒÇÇÃÒÀÃ³ ¡ØÅÊÇÑÊ´Ô์ÀÑ¡´Õ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
¹ÒÂÁÒ«ÒÍÒ¤Ô ÂÒ¨ÔÁÐ
กรรมการบริษัท

¹ÒÂ¡Äª ¿ÍÅàÅ็µ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

¹ÒÂ·Ò¤ØÂÐ ÁÔÍØÃÐ
กรรมการบริษัท
ÃÈ.¹àÃÈÃ à¡ÉÐ»ÃÐ¡Ã
กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด และ Wacoal Corporation
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และ
ในปี 2526 บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำ�กัด
ในปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป ซึง่ ประกอบด้วย ชุดชัน้ ในสตรี ชุดชัน้ นอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก
คือ ชุดชัน้ ในสตรี
การจัดจำ�หน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ
สำ�หรับตลาดต่างประเทศได้จำ�หน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน
เป็นหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำ�ของโลก

พันธกิจ (Mission)

ไทยวาโก้จะมุง่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เราจะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถพี ถิ นั ถึงคุณภาพการเปลีย่ นแปลง
ของยุคสมัย 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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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ไทยวาโก้ ครบรอบก่อตัง้ 46 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึง่ ตลอดระยะเวลา ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการศึกษาวิจยั
พัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดบิ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระ
เพื่อสร้างความงามและความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกช่วงวัย

• ทศวรรษที่ 1 วางรากฐานธุรกิจ (พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522)
ปี 2513 • เริ่มการผลิตชุดชั้นในสตรี  
ปี 2514 • ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รดั หน้าท้อง กางเกงใน บอดีส้ ทู
เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
ปี 2515 • เริ่มส่งสินค้าไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็กและ
ชุดชั้นนอกสตรี ตามลำ�ดับ
ปี 2516 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท
ปี 2517 • เริ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก จำ�หน่ายในประเทศ
ปี 2522 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท
ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การตลาดและ
นวัตกรรมทัง้ ด้านสินค้าและบริการทีแ่ ปลกใหม่ เช่น การจัดให้มพี นักงานขายคอยแนะนำ�
การสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้องตามสรีระให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นผู้ริเริ่มใช้
คำ�เรียกเฉพาะพนักงานขาย ชุดชั้นในว่า “Proportion Consultant” หรือ “PC” จนกลาย
มาเป็นคำ�ทีใ่ ช้แพร่หลายในวงการชุดชัน้ ในมาถึงปัจจุบนั การจัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting
Room) ตามร้านค้า การนำ�ระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก การกำ�หนดราคา
ชุดชั้นในแบบ Fixed Price และการส่งเสริมการตลาดด้วยการนำ�ภาพยนตร์โฆษณา
ออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง

• ทศวรรษที่ 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)
ปี 2523 • เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก
มาเป็นรูป
เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523
โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าของ
บริษัทฯ และกำ�หนดสีประจำ�บริษัทฯ คือ สีไวน์แดง และสีชมพู
• นำ�ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก
• ร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหลายแห่งโดยทำ�การศึกษา พัฒนา
วัตถุดิบแปลกใหม่ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ จนสามารถ
ทดแทนการนำ�เข้าได้มากกว่า 90%
ปี 2527 • ก่อตั้ง บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด ณ สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี
• จัดทำ�  “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการวัดสัดส่วนแก่
ลูกค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบขนาดรูปร่าง
Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสมกับสรีระ
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ปี 2528 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าโซโก
สีแ่ ยกราชประสงค์ เพือ่ บริการสัง่ ตัดชุดชัน้ ในพิเศษเฉพาะบุคคล และ
ผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ
ปี 2529 • เปลี่ ย นแปลงระบบมิ นิ ค อมพิ ว เตอร์ ม าสู่ ร ะบบเมนเฟรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบงานด้านต่างๆ
ปี 2530 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อตั้ง บริษัท วีน จำ�กัด
เพื่อจัดจำ�หน่ายชุดชั้นในเวียนนาในระบบขายตรง ซึ่งปัจจุบันพัฒนา
จนเป็นผู้นำ�ระบบขายตรงที่มีสมาชิกมากที่สุด และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในปี 2554
ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทัง้ การหาแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ เพือ่ สร้างความมัน่ คง
และเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

• ทศวรรษที่ 3 บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร
(พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)
ปี 2533 • น�ำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ในการวิเคราะห์
โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Silhouette Analyzer เครื่อง Moire
และเครื่อง Sketched Outlines
ปี 2534 • จัดตัง้ “ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research & Development
Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอ
ตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard) พร้อมทัง้
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่
ปี 2535 • เพิม่ บริการตัดเย็บเสือ้ ผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Clinical Wear
Service) เพือ่ ช่วยให้แผลแห้งเร็ว พร้อมทัง้ รักษาและบรรเทาแผลเป็น
อันเกิดจากไฟไหม้ น�ำ้ ร้อนลวก
ปี 2536 • ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง คือ บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษัท
วาโก้กบินทร์บรุ ี จ�ำกัด และบริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จ�ำกัด ตามล�ำดับ  
ปี 2537 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นล�ำดับ
ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 120 ล้านบาท
ปี 2540 • ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มากขึน้ ด้วยการจัดงาน “Sahagroup Export
& Trade” ซึง่ ยังคงจัดต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี มาจนถึงปัจจุบนั
ปี 2541 • จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ปี 2542 • บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร
ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบาย
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ท�ำให้สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้ง
เป็นยุคทีเ่ ข้าถึงความต้องการของลูกค้า และน�ำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอด
จนขยายก�ำลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจาย
อุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
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• ทศวรรษที่ 4 ล�ำ้ หน้าด้วยนวัตกรรม (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)
ปี 2543 • ริเริม่ โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้ผหู้ ญิงไทย
ตระหนักถึงการดูแล ป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม
ปี 2548 • นำ�ระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function
Deployment และ Kansei Engineering มาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ปี 2549 • พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service”
บริการสั่งตัดชุดชั้นในส�ำหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม และได้ม อบ
Balancing Bra ให้แก่สตรีที่สูญเสียเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์อย่าง
สม�่ำเสมอ
ปี 2551 • ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมี่ยม ฉีกเส้นกั้น
ระหว่างชุดชั้นในกับชุดชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond
Intimacy” ซึ่งน�ำคริสตัล Swarovski มาประดับบนชุดชั้นในเป็น
ครั้งแรก
ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ท�ำการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์
ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่
ให้ความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อม วางรากฐานระบบไอทีทแี่ ข็งแกร่ง เพือ่ ให้เกิดการบริหาร
กระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจ�ำกัดบริหารจัดการ
Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ

• ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี
(พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
ปี 2553 • เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตัง้ บริษทั ฯ ได้จดั แสดงแฟชัน่
โชว์ผลงาน Princess Collection ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อนำ�รายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์มะเร็ง
เต้านม
• เริ่มผลิตและจำ�หน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำ�หรับ
ผู้ ห ญิ ง สู ง วั ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น การขยายฐานลู ก ค้ า เพิ่ ม มากขึ้ น พร้ อ ม
ทั้งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัย เหมาะสมกับลูกค้า
ทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิดหลักของบริษัทฯ “40 ปีแห่งความเข้าใจ
ผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง”
ปี 2554 • ก่อตัง้ บริษทั โทรา 1010 จำ�กัด เพือ่ จัดจำ�หน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ
• ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตามแนวคิด Lean Organization เพื่อ
ให้การทำ�งานมีความคล่องตัวสูง สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
• พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop” และ
ใช้ Social Network เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ปี 2555 • ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile”
เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอเชิงลึก
• สร้างแบรนด์ B’me และพัฒนาช่องทางการตลาดทีม่ คี วามหลากหลาย
ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
รายงานประจำ�ปี 2559
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ปี 2556 • ร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV
• พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การคลั ง สิ น ค้ า และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี 2557 • นำ � แนวคิ ด การตลาดแบบ Omni Channel เชื่ อ มโยงช่ อ งทาง
การตลาดต่างๆ ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างหลากหลาย ได้แก่
Shop Interactive, Shopping Online, TV Home Shopping, Call
Center และ Social Media เป็นต้น
• ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside”
• ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำ�เนินโครงการสำ�รวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยทั่วประเทศ
และจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รูปร่างและผลิตภัณฑ์
• จัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการและให้คำ�ปรึกษา
กั บ ลู ก ค้ า ที่ ปั ญ หาทางสรี ร ะ โดยมี น วั ต กรรมเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
พิเศษต่างๆ เพือ่ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
ปี 2558 • ขยายการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp.
ประเทศญีป่ นุ่ จัดตั้ง Myanmar Wacoal Co.,Ltd. เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• ขยายสาขา Wacoal Body Clinic Shop ไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้
ลูกค้าและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการสั่งตัดผลิตภัณฑ์
พิเศษ
• สร้างการรับรูแ้ ละเสริมภาพลักษณ์ Wacoal Sport และ ผลิตภัณฑ์
CW-X ในกลุม่ ลูกค้าทีร่ กั สุขภาพและรักการออกกำ�ลังกาย ให้แพร่
หลายมากขึ้น
ปี 2559 • ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน) เปิดดำ�เนินกิจการบริษทั เอ เทค
เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด เพื่อ
เป็นฐานการผลิตวัตถุดิบสำ�หรับชุดชั้นในสตรีในอนาคต
• ร่วมกับ Wacoal Corp. ประเทศญีป่ นุ่ เปิดดำ�เนินกิจการ Myanmar
Wacoal Co., Ltd. อย่างเป็นทางการเพือ่ เป็นฐานการผลิตชุดชัน้ ใน
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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• มาตรฐานเคียงคู่คุณภาพระดับสากล
ปี 2545 : ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI)
ด้าน “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”
ปี 2552 : ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd (BVQI)
ด้าน “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”
ปี 2555 : ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001:2004 จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd.                 
ปี 2557 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd.
ปี 2548 : ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ชุดชั้นในปลอดสารพิษ” ตามมาตรฐานฉลาก Oeko-Tex
Standard 100 (Class 2) จาก TESTTEX Swiss Textile-Testing Institute
: ได้การรับรองความสามารถในการทดสอบสิ่งทอตามมาตรฐาน Wacoal Corporation
ปี 2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน “ENFANT” ตามมาตรฐานฉลาก
Oeko-Tex Standard 100 (Class 1) จาก Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co.KG.
ปี 2550 : ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิม่ เติมในปี 2552
ปี 2553 : ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ครอบคลุม
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
ปี 2551 : ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) 2346-2550 จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ด้านความปลอดภัยจากสี
และสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย
ปี 2552 : ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label”  หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย
จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย (สสท.) สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรี ในเรือ่ งความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ปี 2555 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือ ฉลากเขียว ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของ
ชุดชั้นใน Wacoal
ปี 2552 : ได้รับเครื่องหมาย CoolMode  สำ�หรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
เสื้อผ้าที่มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
ปี 2555 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรี CoolMode เช่น ยกทรง (Cool
Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape)
ปี 2558 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ยูนิฟอร์มภายใต้แบรนด์ Race’
ปี 2554 : ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ซึ่งร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ปี 2556 : ขยายการรับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีและผ้าอ้อมเด็ก
ปี 2557 : ได้รบั การรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
ปี 2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน  WRAP : Worldwide Responsibility Accredited Production ระดับทอง
(Golden Certificate of Compliance)  แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในระดับสากล  

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ท�ำหน้าที่วิจัย  ออกแบบ  พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ โดยประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต
สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความช�ำนาญของแต่ละโรงงานให้ท�ำการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดรวม
ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทย่อย ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการส่งออก บริษัทย่อยสามารถ
ผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 4 แห่งนับเป็นฐานการผลิต
ที่ส�ำคัญ ซึ่งจัดตั้งในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้นทุนแรงงานที่ต�่ำกว่า นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง ท�ำหน้าที่จัดจ�ำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ
บริษทั ร่วม เป็นบริษทั ทีร่ ว่ มลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ ความ
ช�ำนาญของพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละฝ่าย อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ขยายการลงทุนไปในประเทศเมียนมาร์
ซึ่งมีต้นทุนแรงงานที่ต�่ำกว่า และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอื่นในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการดำ�เนินงานในกลุ่มบริษัท
บมจ. ไทยวาโก

บริษัทยอย
99.94%

SR.W.

99.99%

WLC

บริษัทรวม

99.99%

WKC

99.97%

40.00%

TORA

MW

20.00%

PM

99.93%

PKC
หมายเหตุ : สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
SR.W.
PKC
WLC
WKC
TORA
MW
PM

=   บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
=   บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
=   บจก. วาโก้ลำ�พูน
=   บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
=   บจก. โทรา 1010
=   Myanmar Wacoal Co., Ltd.
=   Pattaya Myanmar Co., Ltd.

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุน้ ไขว้ดงั กล่าวไม่มลี กั ษณะเป็นการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกันทีข่ ดั หรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรือ่ ง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่” ข้อ 14
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
  บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ
บริษัทอื่น
ถือหุ้นบริษัทอื่น ถือหุ้นบริษัทฯ
-

-

99.99
99.99
99.97
99.94
99.93

-

-

-

(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
  บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
1. Wacoal Corporation

-

33.61

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50%
  บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%
1. Myanmar Wacoal Co., Ltd.

40.00

-

-

-

0.68
3.82
0.83
0.01
17.90
14.67

21.26
5.09
1.39
3.90
0.79
0.07

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

2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %

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     

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษทั ทีม่ กี ารถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

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�เนินการผ่านบริษทั
ในกลุม่ Wacoal Corporation เพือ่ จัดจำ�หน่ายในประเทศญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารทำ�ธุรกรรมร่วมกับบริษทั ในกลุม่ ของ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ อีกรายหนึง่ โดยการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรม
เสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูปอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การซือ้ วัตถุดบิ และให้จดั จำ�หน่ายสินค้าของบริษทั ฯ
รายงานประจำ�ปี 2559
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, De bon, Little Wacoal, ELLE PETITE, ELLE POUPON
และ bsc

โครงสร้างรายได้

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72 และ
ร้อยละ 28 ตามลำ�ดับ

โครงสร้างรายได้จำ�แนกตามผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ /
บริการ

ดำ�เนินการโดย

รายได้ในประเทศ
ชุดชั้นใน

ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก

บมจ. ไทยวาโก้
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไทยวาโก้
รวม

2559
% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ รายได้
%
99.94
99.99
99.99
99.93
99.97
-

รายได้ต่างประเทศ
ชุดชั้นใน
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. โทรา 1010
99.97
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
รวม
รายได้รวม
ชุดชั้นใน
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวมรายได้จากการขายและบริการ
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2558
รายได้
%

หน่วย : ล้านบาท
2557
รายได้
%

2,614.79
55.09
1.36
0.05
7.91
98.06
183.63
2,960.89

63.19 2,549.01
1.33
47.83
0.03
0.95
0.00
0.42
0.19
5.35
0.12
2.37
76.08
4.44 212.82
71.55 2,892.58

64.18 2,083.27
1.20
58.14
0.02
0.20
0.01
0.06
0.13
7.37
0.00
0.10
1.92
70.84
5.36 224.30
72.82 2,444.28

57.85
1.61
0.01
0.00
0.20
0.00
1.97
6.23
67.87

1,157.07
20.50
1,177.57

27.95 1,047.47
17.18
0.50
15.27
28.45 1,079.92

26.37
0.43
0.38
27.18

31.21
0.70
0.22
32.13

1,123.83
25.38
7.84
1,157.05

3,836.27 92.70 3,668.33 92.34 3,298.35 91.59
98.06
2.37
76.08
1.92
70.84
1.97
204.13
4.93 228.09
5.74 232.14
6.44
4,138.46 100.00 3,972.50 100.00 3,601.33 100.00

สรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญในรอบปีทผี่ า่ นมา
ด้านการวิจยั และพัฒนา

บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนานวัตกรรมทัง้ ด้านวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุด
โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2559 ทางบริษทั ฯ ได้รว่ มพัฒนา
วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์  ดังนี้

Stretch Spacer fabric สัมผัสนุม่ เนียนเรียบ

Spacer คือผ้าถักแบบ 3D ให้ผา้ มีความหนานุม่ แต่ระบายอากาศได้ดี และด้วยเทคนิคการถักแบบพิเศษท�ำให้ผา้ มีคณ
ุ สมบัติ free cut
ไม่รยุ่ ไม่รนั ไม่มว้ น ยืดหยุน่ คืนตัวดี ลดการระคายเคืองของผิวทีอ่ าจเกิดจากการเสียดสีบริเวณรอยตะเข็บ สวมใส่เสือ้ ผ้าด้วยความมัน่ ใจ
เรียบเนียนตลอดทัง้ บริเวณแผ่นหลัง และบริเวณเนือ้ ข้างรักแร้ โดยสามารถสัมผัสนวัตกรรมผ้า Stretch Spacer เพือ่ ความเก็บกระชับและ
ความเรียบเนียนไร้สว่ นเกินได้ในผลิตภัณฑ์ยกทรง Beauty Cup รุน่ WB7914

Two way “Free cut” High stretch & Power fabric (Sensitive fabric: MDW) ความกระชับ บางเบา ทีแ่ ตกต่าง

นวัตกรรมใหม่ของผ้า Two way Tricot ทีอ่ ดั แน่นด้วยเส้นใยยืด LYCRA® spandex ถึง 41% แต่ยงั คงเนือ้ ผ้าทีบ่ างเบา จึงช่วยเก็บ
กระชับสัดส่วนได้ดโี ดยทีไ่ ม่รสู้ กึ อึดอัด และยืดหยุน่ ได้ทกุ ทิศทางเพือ่ อิสระทุกการเคลือ่ นไหว พร้อมกับเทคนิคการถักแบบ free cut ทีผ่ า้ ไม่รยุ่
ไม่รนั ไม่มว้ น ลดขัน้ ตอนการเย็บขอบตะเข็บ ไร้ปญ
ั หาการกดทับ ลดการเสียดสี และเรียบเนียนแบบไร้ตะเข็บ ซึง่ สามารถสัมผัสความเก็บกระชับ
และความเรียบเนียนได้ในผลิตภัณฑ์ Wacoal body base II

Recycle Nylon Fabric Econyl® Recycle fiber ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

นวัตกรรมผ้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ผลิตจาก 100% Regenerated polyamide fiber จากของเสียในกระบวนการผลิต
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการผลิตปิโตรเคมี แต่ยงั คงคุณภาพเหมือนเดิม ผสมเส้นใยยืด LYCRA® xtra lifeTM ซึง่ ผ่านการทดสอบแล้ว
ว่ายังคงคุณสมบัตทิ นต่อคลอรีน และครีมกันแดดได้ดี ผ้าสามารถยืดหยุน่ ได้ทกุ ทิศทาง สวมใส่สบาย กระชับทุกสัดส่วน เป็นอิสระทุกการเคลือ่ นไหว
และด้วยเทคนิคการถักและเส้นใยทีท่ บึ แสงท�ำให้ผา้ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการกันรังสีอลั ตราไวโอเลตได้ดี แม้ผา้ จะมีเนือ้ บางเบา ระบายอากาศได้ดี ซึง่
สามารถสัมผัสได้ในผลิตภัณฑ์ Wacoal sports bra รุน่ WR1501

ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีทเี่ ป็นอันตราย
รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2008 และการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004 การรับรองคุณภาพมาตรฐานการทดสอบ Wacoal corp. การรับรองห้องปฏิบตั ิ
การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.2346:2550) การรับรองผลิตภัณฑ์
ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) ผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint)
นอกจากนีใ้ นปี 2559  บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล EPIF 2016 Awards ในฐานะองค์กรดีเด่นทีด่ �ำเนินธุรกิจผลิตสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม ในงานมหกรรมแสดงนวัตกรรมสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมนานาชาติ   Eco-Products International Fair 2016
“24-hour Eco Life” ซึง่ การจัดงานดังกล่าวเพือ่ แสดงศักยภาพคุณภาพของสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ คูค่ า้ และ
ผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ

ชุดชัน้ ในสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชุดชัน้ ในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึง่ บริษทั ฯ ผลิตและจ�ำหน่ายมากทีส่ ดุ มีมลู ค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 93 ของมูลค่าการจ�ำหน่าย
ทัง้ หมด และมีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการทีแ่ ตกต่างหลากหลายของสตรีทกุ วัย รวมไปถึงสินค้าเฉพาะกลุม่ เช่น
Wacoal Balancing Bra โดยในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ทสี่ �ำคัญ ดังนี้
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Shape Beautifier - BODY BASE

นวัตกรรมการออกแบบเพือ่ ความเนียนเรียบของสรีระ ด้วยเทคโนโลยีการถักผ้าแบบพิเศษซึง่ ใช้เส้นใยทีม่ คี วามละเอียดและยืดหยุน่ สูง
และมีการทรีตสาร Super Quick Dry ทีช่ ว่ ยท�ำให้ผา้ มีคณ
ุ สมบัตแิ ห้งเร็วและระบายอากาศได้ด  
ี ขอบขาแบบ Free Cut เนียนเรียบ สวมใส่สบาย
และใช้เทคนิคพิเศษด้วยการ Bonding ไร้รอยตะเข็บเพิม่ ความเนียนเรียบ เก็บกระชับหน้าท้องและยกสะโพกกลมสวย

SMOOTH BRA

Wacoal Mood แบรนด์ชดุ ชัน้ ในแฟชัน่ ชัน้ น�ำ มาพร้อมฟังก์ชนั่ การใช้งานทีเ่ หมาะกับสรีระของผูห้ ญิง Smooth Bra สวย เนียน กระชับ
ไร้รอยต่อ นวัตกรรมใหม่ Bonding 3 D ใช้ความร้อนรีด 3 มิติ ไร้ตะเข็บรอบด้าน
ในปี 2559 มีสนิ ค้าออกวางจ�ำหน่าย 12 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีฟงั ก์ชนั่ การใช้งานทีเ่ หมาะกับสรีระของผูห้ ญิง อาทิเช่น Memory
Foam Mold ด้วยคุณสมบัตกิ ระจายแรงกดทับ จึงสามารถรองรับกับสรีระให้สวยมัน่ ใจได้ทกุ คัพ ไม่วา่ จะเป็นสรีระไหนก็ใส่สบาย สัมผัสนุม่ ทุก
การเคลือ่ นไหว หรือนวัตกรรมใหม่ลา่ สุด Magic Plastic ทีช่ ว่ ยยกกระชับทรวงอกแทนโครงลวด ไม่กดเจ็บ แต่ใส่สบายเหมือนมีโครง หรือ One
Piece Bra บราปัม๊ ขึน้ รูปทัง้ ตัวด้วยความร้อน ท�ำให้ไร้รอยตัดต่อทัง้ ตัว พร้อมเทคนิคพิเศษ Cushion wire ซ่อนโครง ใส่สบายไม่กดเจ็บ และ
รูปแบบ non wire ซึง่ เสริมความมัน่ ใจด้วยพลาสติกอย่างดีทใี่ ช้ในวงการแพทย์ ท�ำให้อกสวยแบบไม่กดเจ็บ

ALL DAY PARTY

Wacoal Mood Collection Winter 2016 “ALL DAY PARTY” สินค้าออกวางจ�ำหน่ายในช่วงเฉลิมฉลอง มีงาน Party จึงเกิดเป็นแรง
บันดาลใจทีอ่ ยากให้สาวๆ สวยเด่นกว่าใคร ด้วยเทคนิคการพิมพ์เรืองแสง กลิตเตอร์ และ ฟรอยด์ลงไปในชุดชัน้ ใน นอกจากดีไซน์ทสี่ วยงามแล้ว
สินค้าได้ออกแบบมาให้เหมาะกับสาวๆ ทีม่ บี คุ ลิกทีแ่ ตกต่างกันตามอารมณ์ทหี่ ลากหลาย อาทิ Basic, Urban Chic, Sugar Babe, Casanovy

SPORT Cubic

ยกทรงส�ำหรับผูท้ อี่ อกก�ำลังกาย ด้วยลายพิมพ์กราฟิกทีท่ นั สมัย มีสสี นั สดใส และสีเบสิก สวมใส่เป็นชุดชัน้ ในหรือใส่ออกก�ำลังกายโดย
ไม่ตอ้ งใส่เสือ้ ชัน้ นอกทับอีก เนือ้ ผ้ามีความยืดหยุน่ กระชับ ผิว สัมผัสอ่อนโยน ระบายอากาศได้ดี พร้อมทัง้ ปกป้องจากรังสีอลั ตราไวโอเลต

Beauty InSize

เป็นแคมเปญทีอ่ อกแบบสินค้าในรูปแบบเดียว แต่มคี รบทุกคัพ ทุกไซส์ ให้ลกู ค้าเลือกให้เหมาะกับตัวเอง ดังนัน้ สินค้าจึงมีหน้าตา
เหมือนกัน แต่สามารถรองรับกับลูกค้าได้ทกุ ลักษณะเต้าทรง

feel free

นวัตกรรม Free cut ใหม่ล่าสุด ด้วยการผลิตเนื้อผ้าพิเศษ ตัดแล้วริมผ้าไม่ม้วน ไม่รุ่ย ผสานด้วยเทคนิค bottom moulding
(ปั๊มก้นนูน) เพือ่ ให้แนบสนิท เนียนนุม่ ทุกผิวสัมผัส นวัตกรรม Free cut ใหม่ลา่ สุด ด้วยการผลิตเนือ้ ผ้าพิเศษ ตัดแล้วริมผ้าไม่มว้ น ไม่รยุ่
สบายตัวทุกการเคลือ่ นไหว เพิม่ ความมัน่ ใจด้วยการพับเย็บติดยางทีข่ อบเอวและแท็คกิง้ ช่วงรอยต่อเพือ่ ความคงทน เหมาะส�ำหรับใส่กบั ชุดชัน้ นอก
ทีเ่ ข้ารูป

SUPPORT

กางเกงในทีเ่ พิม่ การเก็บกระชับแผ่นหน้าท้อง ด้วยการเสริมผ้าตาข่าย Powernet ซับในด้านหลังเพือ่ เพิม่ แรงกระชับให้กบั หน้าท้อง
ให้การสวมใส่ทกี่ ระชับสบายไม่อดึ อัด มัน่ ใจได้เต็มทีก่ บั การเลือกสวมใส่ชดุ ชัน้ นอกในทุกทีท่ กุ เวลาตลอดทัง้ วัน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดชุดชัน้ ในสตรียงั คงเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดให้แก่ลกู ค้า รวมทัง้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีทผี่ า่ นมา ส่งผลให้โอกาสทีส่ นิ ค้าทดแทนจากประเทศเพือ่ นบ้านสามารถ
เข้ามาท�ำตลาดภายในประเทศได้มากขึน้ โดยเฉพาะในตลาดระดับล่างทีม่ กี ารแข่งขันทางด้านราคาเป็นหลัก ส่วนในตลาดระดับกลางถึงบนจะ
มุง่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ตัวสินค้าและบริการ ด้วยการคิดค้น วิจยั และพัฒนา เพือ่ น�ำเสนอสิง่ ใหม่ๆ ทัง้ ในแง่วตั ถุดบิ การตัดเย็บ
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รูปแบบดีไซน์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพในการบริการลูกค้า นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความส�ำคัญกับ
ช่องทางการขายใหม่ๆ เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ (Online Channel) เนือ่ งจากสามารถตอบสนองความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ของผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการได้หลากหลายทีต่ รงกับความต้องการได้มากขึน้
ส�ำหรับบริษทั ฯ ได้ปรับตัวสูก่ ารเป็น Supply Chain ให้สนิ ค้าแบรนด์วาโก้ทวั่ โลก เพือ่ ผลักดันการเติบโตของยอดขายให้เพิม่ ขึน้ อย่างก้าว
กระโดดในระยะยาว โดยได้รว่ มทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญีป่ นุ่ จัดตัง้ บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด เพือ่ ผลิตวัตถุดบิ ส�ำหรับชุดชัน้ ใน
สตรี และบริษทั จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด เพือ่ ดูแลวัตถุดบิ ชุดชัน้ ในแบบครบวงจร ซึง่ จะเป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันให้บริษทั ฯ มีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึน้ อีกทัง้ การเรียนรูพ้ ฒ
ั นาเทคโนโลยี และองค์ความรูจ้ าก Wacoal Corp. ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ได้มากขึน้ นอกจากนัน้ ยังได้จดั ตัง้ Myanmar Wacoal Co., Ltd ซึง่ เป็นโรงงานผลิตชุดชัน้ ใน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เพือ่ ขยายโอกาสทางการตลาด รองรับตลาดชุดชัน้ ในสตรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทัว่ โลก รวมถึงบริษทั ฯ ได้เตรียมขยายช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในปัจจุบนั อีกทัง้ ได้มกี ารพัฒนาระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้า
ให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึน้
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นนโยบาย “การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผบู้ ริโภค” ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ด้วย
การคิดค้น วิจยั พัฒนา และน�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดในฐานะผูน้ �ำอย่างต่อเนือ่ ง การผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
ระดับสากล มีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภค ส่งผลให้บริษทั ฯ
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

ชุดชัน้ นอกสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปสตรี ซึง่ มีมลู ค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทัง้ หมด ในปี 2559  
สินค้าชุดชัน้ นอกสตรีของบริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญ ดังนี้
- สินค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE ได้พฒ
ั นาสินค้าชุดชัน้ นอกสตรีสดี �ำเพือ่ ให้สามารถตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
- ส�ำหรับสินค้าชุดเครือ่ งแบบพนักงาน (Uniform) บริษทั ฯ ได้เป็นผูผ้ ลิตชุดเครือ่ งแบบพนักงานขายให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ทมี่ ี
พนักงานอยูท่ วั่ ประเทศได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและทันตามก�ำหนดเวลา

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่เติบโตมากนัก ส่งผลให้ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคอยูใ่ นระดับตำ 
�่ แต่ตลาดยังคงมีการแข่งขันสูง
ทัง้ ในเรือ่ งรูปแบบสินค้า ราคา และหันมาให้ความส�ำคัญกับการตลาดแบบ Online มากขึน้ ท�ำให้ผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมต้องปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
เพือ่ ให้สามารถรองรับการแข่งขันได้ โดยมุง่ เน้นการบริหารงานด้านต้นทุน การควบคุมค่าใช้จา่ ย และการบริหารสินค้าคงคลัง และพัฒนาสินค้า
รองรับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ทาง E-commerce เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึน้
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ นอกสตรีของบริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นพัฒนาสินค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE โดยการปรับปรุงภาพลักษณ์
ของแบรนด์ พร้อมทัง้ บริหารต้นทุนสินค้า และราคาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ เดิมและขยายฐานลูกค้ากลุม่ ใหม่ได้มากขึน้   
ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นการท�ำตลาดชุดเครือ่ งแบบพนักงาน (Uniform) ในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายตรงให้กบั ลูกค้าองค์กร โดยอาศัย
จุดแข็งในด้านประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการออกแบบตัดเย็บเสือ้ ผ้ามายาวนานกว่า 40 ปีของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ได้เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับรองรับตลาด Online ในอนาคต

ชุดเด็ก
ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึง่ มีมลู ค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทัง้ หมด ในปี 2559  สินค้าชุดเด็กของบริษทั ฯ
มีการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำคัญ ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้รบั การรับรองจาก Oeko-Tex 100 Product Class I (for baby) ซึง่ เป็นฉลากทีร่ บั รองว่าผลิตภัณฑ์
ชุดเด็ก ENFANT เป็นเสือ้ ผ้าเด็กทีป่ ลอดภัยจากสารพิษทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม
- ผลิตภัณฑ์ชดุ เด็กยังคงสานต่อแนวคิดอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก คือ เสือ้ ผ้าเด็ก
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะแก่การสวมใส่ทงั้ ในสภาพภูมอิ ากาศร้อนและหนาว บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าเด็กทีเ่ หมาะกับ
สภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ ของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label โดยได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ชดุ เด็กทีผ่ ลิตจากเส้นใย
CUPRO ซึง่ เป็นเส้นใยฝ้ายทีล่ ะเอียดมาก เนียนเรียบ นุม่ พิเศษ
ผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้เพิม่ ตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นในภูมภิ าคเอเชียและประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) โดยในปี 2559 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ตลาดส่งออกชุดเด็กในประเทศลาว

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดเสือ้ ผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำมีการน�ำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทัง้ ระดับกลาง-บนเข้ามาจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศมาก
ขึน้ ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงขึน้ ผลิตภัณฑ์ชดุ เด็กของบริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารวิจยั และพัฒนาสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
แล้วน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านของประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบทีท่ นั สมัย  
รวมทัง้ สร้างสรรค์สนิ ค้าใหม่ๆ ทีป่ ลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก ทัง้ นีเ้ พือ่
เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สงู ขึน้   

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรีของไทยยังคงมีศกั ยภาพทีด่ ี เนือ่ งจากอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรีของไทยมีจดุ แข็ง คือ การมีแรงงาน
ฝีมอื ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของตลาดโลก และการมีกระบวนการผลิตและระบบห่วงโซ่อปุ ทานทีค่ รบวงจรตัง้ แต่อตุ สาหกรรมต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และ
ปลายน�ำ 
้ จากเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีทสี่ �ำคัญอีกแห่งหนึง่ ของโลก แม้วา่ ในปีทผี่ า่ นมาประเทศไทย
จะยังคงประสบปัญหาทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ไม่วา่ จะเป็นก�ำลังซือ้ ภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ คี วามผันผวน ทัง้ จาก
ความผันผวนของราคานำ�้ มันในตลาดโลก และความผันผวนของค่าเงิน แต่บริษทั ฯ ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ งจากการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้
กับผลิตภัณฑ์ผา่ นทางการวิจยั พัฒนาสินค้า การออกแบบดีไซน์ การสร้างแบรนด์ การท�ำการตลาด และการพัฒนาตลาดเพือ่ การส่งออกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ทัง้ ช่องทางหลักอย่างห้างสรรพสินค้า และ Modern Trade ช่องทางใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทาง TV Shopping และช่องทาง Online ทีก่ �ำลัง
ได้รบั ความนิยมและมีอตั ราการเติบโตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทุกปี
ภาพรวมในปี 2560 คาดว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรียงั คงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีแรงสนับสนุนจากภาค
การท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง การบริโภคและการใช้จา่ ยภาคเอกชนทีค่ าดว่าจะปรับตัวดีขนึ้ การส่งออกทีจ่ ะมีแนวโน้มดีขนึ้ จากการฟืน้ ตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงความต่อเนือ่ งของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ และการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม ส�ำหรับแนวโน้มอนาคต ประเทศไทยจะมุง่ สูย่ ทุ ธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยการใช้ปญ
ั ญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการเพิม่ มูลค่าสินค้าและบริการให้สงู ขึน้ ซึง่ จะมีสว่ นช่วยในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทัง้ ตลาดภายในประเทศ ตลาดอาเซียน ตลอด
จนการขยายโอกาสสูต่ ลาดโลก ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสทางการค้าและช่วยต่อยอดผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
ส�ำหรับในอนาคต บริษทั ฯ พร้อมเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรีในระดับนานาชาติ ทีค่ รบวงจรตัง้ แต่อตุ สาหกรรมต้นนำ 
�้
กลางน�ำ 
้ ปลายน�ำ 
้ และความพร้อมของห่วงโซ่อปุ ทานทีจ่ ะส่งมอบคุณค่าจนถึงมือผูบ้ ริโภค โดยบริษทั ฯ ได้ลงทุนร่วมกับ Wacoal Corp.
ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ยกระดับห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในอย่างครบวงจร โดยการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดบิ หลักของ
ชุดชัน้ ใน ด้วยการลงทุนในเครือ่ งจักร เทคโนโลยี และองค์ความรูส้ มัยใหม่ รวมถึงฐานการผลิตชุดชัน้ ในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ การค้นหา
โอกาสใหม่ๆ ทางการค้าเพือ่ เชือ่ มโยงสูต่ ลาดโลก โดยมุง่ เน้นการสร้างความยัง่ ยืนในการพัฒนาผ่านทางการเรียนรูเ้ ชิงลึก และการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ทางธุรกิจในอนาคต พร้อมทัง้ การพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ธรรมและความสามารถ เพือ่ น�ำพาบริษทั ฯ
ให้บรรลุผลแห่งความเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรีอย่างยัง่ ยืนในอนาคต

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นการมีกลุม่ บริษทั ในเครือทีเ่ ป็นโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การลงทุน
วิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง การมีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การมีเครือ่ งหมายการค้า Wacoal ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสตรีไทยมาตลอด 46 ปี ทัง้ ในด้านคุณภาพและบริการทีด่ ี รวมทัง้ การบริหารนโยบาย
ทางการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง สิง่ เหล่านีน้ บั ได้วา่ เป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทีส่ �ำคัญในการสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทีย่ งั่ ยืน
ของบริษทั ฯ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

บริษทั ฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ดว้ ยการเป็นผูผ้ ลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกทีก่ รุงเทพมหานคร และต่อมาได้ขยายก�ำลังการผลิต
ไปยังบริษทั ย่อย 4 บริษทั คือ บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ�ำกัด บริษทั วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จ�ำกัด และ
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จ�ำกัด ซึง่ ได้รบั สิทธิพเิ ศษในการส่งเสริมการลงทุน จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อมาในปี 2554
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ 1 แห่ง เพือ่ จัดจ�ำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ คือ บริษทั โทรา 1010 จ�ำกัด โดยมีจ�ำนวนโรงงานและ
ทีต่ งั้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

บมจ. ไทยวาโก้
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
บจก.

กรุงเทพฯ
อ.พระประแดง
อ.ศรีราชา
อ.เมืองลำ�พูน
อ.กบินทร์บุรี
อ.กบินทร์บุรี
กรุงเทพฯ

เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
วาโก้ลำ�พูน
วาโก้กบินทร์บุรี
ภัทยากบินทร์บุรี
โทรา 1010

จ.สมุทรปราการ
จ.ชลบุรี
จ.ลำ�พูน
จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

รวม

พนักงาน
(คน)
2,606
40
857
380
303
431
1
4,618

อาคาร
(หลัง)
7
1
1
2
2
2
15

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
43,306
4,734
6,060
10,152
6,840
6,656
12
77,760

ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม
กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามผลิตภัณฑ์
กำ�ลังการผลิตเต็มที่
ชุดชั้นในสตรี   
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวม
ปริมาณการผลิตจริง
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวม
อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน

หน่วย : ชิ้น
2557

2559

2558

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

20,000,000
100,000
2,200,000
22,300,000

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

18,441,675
165,143
1,876,086
20,482,904
92.27%
102.02%

18,119,177
100,109
1,857,480
20,076,766
90.03%
99.64%

17,825,861
82,338
2,241,451
20,149,650
89.16%
97.33%
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤช ฟอลเล็ต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก�ำหนด
นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ ง และก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมี 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤช ฟอลเล็ต ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รศ.นเรศร์ เกษะประกร และ
นายมนัส องค์สรณะคม เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การบริหารความเสี่ยง
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง และมีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุมตามความเหมาะสม สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. กรอบการบริหารความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งตามกรอบความเสีย่ ง ประจ�ำปี
2559 ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การผลิต คลังสินค้า ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีการเงิน
กฎหมาย ภัยธรรมชาติ และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
2. การประเมินความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งก�ำหนดเกณฑ์การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ
คือ สูงมาก สูง กลาง และต�่ำ
3. การบริหารจัดการความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับเจ้าของความเสี่ยงทุกฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและแผนจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ
เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
4. การติดตามก�ำกับดูแล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการความเสี่ยงตามแผนจัดการอย่างใกล้ชิด
และต่อเนือ่ ง เพือ่ รับทราบผลการบริหารจัดการความเสีย่ งและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ เพิม่ เติม เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จากผลการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างครบถ้วน และได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ครอบคลุมต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายกฤช ฟอลเล็ต)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ให้บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการบริหารอย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐาน
2. มุง่ เน้นการบริหารความเสีย่ งในเชิงป้องกัน ด้วยความรวดเร็วโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความส�ำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย และภารกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส  ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ  ดังนี้

ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่น้อยราย
ในประเทศ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
ภายในประเทศ มียอดสัง่ ซือ้ สินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษทั ฯ ซึง่ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายนีส้ ามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิผล  
และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้
ประกอบกับการจัดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจ�ำหน่าย
อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลให้บริษทั ฯ
มียอดจ�ำหน่ายสินค้าลดลง บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายอื่นๆ เช่น ทาง E-Commerce, TV Shopping ซึ่งช่วยสร้างยอดขายให้แก่
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
ต่างประเทศ
การจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation ที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาของกลุ่มผู้จัดจ�ำหน่ายดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่ม
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายนีเ้ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีเช่นกันและมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ   
ฉะนั้นการจัดจ�ำหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย  

ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลัก ถึงกว่าร้อยละ 80
ของยอดขายทั้งหมด หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 33.61 ของหุน้ ทีอ่ อกและช�ำระแล้ว การมีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่ดี
ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น
ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมคราวละ 5 ปี เป็น 10 ปี
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ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา รูปแบบ และการส่งเสริมการขาย เพื่อช่วงชิงและขยายฐาน
กลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต
ที่ต�่ำกว่า ท�ำให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มานาน และมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจ
ชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นน�ำของโลก จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุนใน Myanmar
Wacoal Co., Ltd. เพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ในองค์กร รวมทั้งประโยชน์จากภาษีน�ำเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนที่ต�่ำลง

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันผู้บริโภคลดความส�ำคัญของ Brand Loyalty ลง และหันมาให้ความส�ำคัญกับ Product Value มากขึ้น บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอยู่สม�่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้เข้ากับ Lifestyle
ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฉะนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทั ฯ มีการน�ำเข้าวัตถุดบิ และส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้มคี วามเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งภายใต้นโยบายการป้องกันความเสีย่ งตามธรรมชาติ (Natural Hedging) โดยมีรายได้มากกว่า
รายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน Forward เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหาก
มีการฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และมีหน่วยงาน Compliance Unit ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
และติดตามข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และท�ำความเข้าใจ
กับบุคลากรในองค์กร

ความเสี่ยงด้านอื่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้ต้องมี
การเตรียมพร้อมในการก�ำหนดกลยุทธ์ และแผนรองรับเมื่อปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับการประกอบการของบริษัทฯ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไป
			 บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) (WACOAL)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์  
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:
:

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
0107537001455  
120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว    
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม   
กรุงเทพมหานคร 10120  
: 0-2289-3100-9, 0-2689-8300
: 0-2291-1788
: www.wacoal.co.th

ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		

หน่วยงาน		

เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
ลูกค้าสัมพันธ์
ธุรกิจชุดชั้นในสตรี
ธุรกิจชุดเด็ก
ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี
Wacoal Body Clinic (บริการสั่งตัดพิเศษ)
Online Shopping Call Center
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์		

E-mail Address

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
0-2296-9979
0-2289-3100-9 ต่อ 202, 223
0-2291-0591

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
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1.2 การลงทุนในบริษทั อืน่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
จำ�นวนหุ้น

%

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

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

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

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,993

99.99

จัดหาและจัด
จำ�หน่ายเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

100,000

99,970

99.97

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,870

99.94

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,860

99.93

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

40,000

16,000

40.00

3. บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8705   
โทรสาร 0-2689-8706
4. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
(SR.W.)
173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8
ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3848-0666
โทรสาร 0-3848-0606

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

บริษัทร่วม
1. Myanmar Wacoal Co., Ltd.
Lot no. B2, Thilawa SEZ Zone A,
Yangon, Myanmar
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

ผลิตและจำ�หน่าย
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

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

ทอและพิมพ์
แถบตราสิ่งทอ

2. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2294-1723, 0-2294-3308  
โทรสาร 0-2294-0151
3. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
66, 68, 70 ซ.พระรามที่ 3 ซอย 29
ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง  
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2683-8291-2
โทรสาร 0-2683-8293

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

8,000

จำ�นวนหุ้น
1,600

%
20.00

หุ้นสามัญ

200,000

38,000

19.00

ผลิตวัตถุดิบ
สำ�หรับ
ชุดชั้นในสตรี

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,900,000

19.00

ผลิตวัตถุดิบ
สำ�หรับ
ชุดชั้นในสตรี

หุ้นสามัญ

3,000,000

570,000

19.00

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

หุ้นสามัญ

32,400,000

6,065,570

18.72

5. บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จำ�กัด
729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก บางโพงพาง  
ยานนาวา กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2075-9911
โทรสาร 0-2075-9912

การเช่าและ
การดำ�เนิน
การเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

37,567,000

6,950,000

18.50

6. บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและ
704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง  
จำ�หน่ายสิ่งทอ
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2294-0071  
โทรสาร 0-2294-2386

หุ้นสามัญ

108,000,000

19,598,850

18.15

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

บริษัทอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

7. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภค
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

หุ้นสามัญ

20,000

จำ�นวนหุ้น
3,600

8. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
177, 179, 181, 183, 185
ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2689-8520
โทรสาร 0-2689-8520

ธุรกิจขายตรง

หุ้นสามัญ

300,000

53,700

17.90

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

ผลิตถุงเท้า

หุ้นสามัญ

1,432,200

245,000

17.11

10. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
ปั่นด้าย ทอผ้า
49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้ และผลิตชิ้นส่วน
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ที่เป็นส่วน
โทร. 0-2183-3898-9
ประกอบของ
โทรสาร 0-2183-3916
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

6,214,634

1,008,703

16.23

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

ผลิตเสื้อผ้า  
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

3,000,000

440,000

14.67

12. บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนลเลทเธอร์แฟชัน่ จำ�กัด ผลิตเครื่องหนัง
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2295-0911 ต่อ 264
โทรสาร 0-2294-3715

หุ้นสามัญ

500,000

60,000

12.00

13. บริษทั มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำ�กัด ตัวแทนจำ�หน่าย
129/1 ถ.ช่องนนทรี ช่องนนทรี  
สินค้าและเครื่อง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
แต่งกาย
โทร. 0-2295-1730
โทรสาร 0-2295-1757

หุ้นสามัญ

400,000

48,000

12.00
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%
18.00

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
14. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำ�กัด
704/1-5 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2294-0071
โทรสาร 0-2294-0150
15. บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด
58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่  
บางคอแหลม กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2289-0272
โทรสาร 0-2289-2587

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
ของหุ้น

จำ�นวนหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย

ผลิตและจำ�หน่าย
ผ้ายืดและทอแถบ
ยางยืด

หุ้นสามัญ

ผลิตเสื้อผ้า
สำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ

1,600,000

จำ�นวนหุ้น
172,000

%
10.75

400,000

40,000

10.00

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
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-0000  
โทรสาร  : 0-2034-0100
โดย
นายมนูญ
มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4292
4067
4800

และ/หรือ
และ/หรือ

2. ข้อมูลสำ�คัญอื่น
-ไม่มี -
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำ�หรับการ
ซื้อขาย คือ “WACOAL” โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559*
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)
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำ�กัด
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
9,641,050
6,113,020
4,879,600
4,679,400
4,492,000
2,418,940
1,696,500
1,670,200
101,434,460
120,000,000

33.61
21.26
8.03
5.09
4.07
3.90
3.74
2.02
1.41
1.39
84.53
100.00

หมายเหตุ : * ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ :
“ข้อมูลองค์กร” และเลือกหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
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การกระจายการถือหุ้นจำ�แนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ประเภทผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมบุคคลธรรมดา
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

%

38
4
42

60,900,333
40,506,450
101,406,783

50.75
33.75
84.50

1,030
2
1,032
1,074

18,570,617
22,600
18,593,217
120,000,000

15.48
0.02
15.50
100.00

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย
- ไม่มี -

การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม�่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสม ตามสัดส่วนของก�ำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
บมจ. ไทยวาโก้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ

(บาท)
(บาท)
(%)

2559*

2558

2557

2556

2555

2.89
1.30
44.92

2.65
1.10
41.50

2.46
2.40
97.41

2.25
2.25
99.88

3.57
2.40
67.26

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.30 บาท และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 48 ซึ่งกำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560
บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจำ�เป็นในการดำ�เนินงานตามปกติ หรือ
ส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการสรรหา

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

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ�  มีวิสัยทัศน์
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำ�งานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบ
กับการวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และได้พิจารณา
รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แต่อย่างใด
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ครบกำ�หนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 รวม 4 คน คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
นายมาซาอาคิ ยาจิมะ และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ
นายทาคุยะ มิอุระ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทแทน นายยูโซะ อิเดะ กรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ได้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทคนใหม่ คือ นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษทั แทน นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการบริษทั ทีล่ าออก ตลอดจนได้มกี ารพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาเป็นประจำ�ทุกปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วย
ความรอบคอบและสมเหตุสมผลแล้ว

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา
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นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจำ�นวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่กำ�หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่
กับบริษัทฯ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้ กำ � หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณา ซึ่ ง พิ จ ารณาจากอำ � นาจหน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการเติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยมีวิธีดำ�เนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และ
มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิบัติง านของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งได้มีการทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบ
ทีช่ ดั เจน ตลอดจนได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร ไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

(นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

นายบุญดี อำ�นวยสกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพื่อปฎิบัติหน้าที่บริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. นำ�เสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำ�ปีตอ่ คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำ�ปีของบริษัทฯ เพื่อขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ ลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพือ่ เตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ในระยะยาว  
3. ดูแลให้มกี ารจัดทำ�รายงานทางการเงินเพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีท�ำ การตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
ดังกล่าวก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ ตลอดจนติดตามการดำ�เนินงานใน
ภาพรวมของบริษทั ฯ และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำ�ทุกเดือน พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ พัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. พิจารณาการทำ�รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง
มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง
โดยกรรมการบริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำ�คัญ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนหรือต่ออายุอนุสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้าที่สำ�คัญ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
จากสถาบันชั้นนำ�ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. กำ�กับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
รวมทั้งได้ทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำ�นวน    15 คน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน             13 คน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน                2 คน

ประกอบด้วย
(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ   5   คน)

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

2.
3.
4.
5.

ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล

นายมนู
นายมาซายะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี

6. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บำ�รุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี

นายอำ�นวย
นายธรรมรัตน์
นายมาซาอาคิ
นายทาคุยะ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางสาววราภรณ์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
ธรรมาภิบาล
บริหาร
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
ประธาน
กรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ประธานและ
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ ประธาน
ประธาน
กรรมการอิสระ กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธาน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการ
-

หมายเหตุ  :  คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำ�หนด

กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันบริษัทฯ

กรรมการทีม่ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัทฯ 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 2559 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ดังนี้
หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สามัญ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
พิจารณา
บริหาร
ธรรมาภิบาล
บริหาร
ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
รวม 6 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 3 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

1. นายบุณยสิทธิ์
2. นายโยชิคาตะ
3. นายมนู

โชควัฒนา
ซุกาโมโต*
ลีลานุวัฒน์

1/6
6/6

-

1/1

2/2
2/2

-

-

4. นายมาซายะ
5. นางสาวศิริกุล

วากาบายาชิ*
ธนสารศิลป์

1/6
6/6

-

1/1

2/2

-

-

6. นายบุญดี

อำ�นวยสกุล

6/6

-

-

-

-

7. นายอะสึชิ
8. นายอำ�นวย

ทะบะตะ*
บำ�รุงวงศ์ทอง

5/6  
6/6

-

1/1

-

-

2/2
(ตั้งแต่ พ.ค.)
-

9. นายธรรมรัตน์
10. นายมาซาอาคิ
11. นายยูโซะ

โชควัฒนา
ยาจิมะ*
อิเดะ*

-

-

-

-

-

-

-

-

12. นายทาคุยะ
13.
14.
15.
16.
17.

ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางศรัณยา

มิอุระ*
สิโรดม**
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
จินดาวณิค

18. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
19. นายมนัส
20.
21.
22.
23.
24.

องค์สรณะคม

นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา***
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นางสาวการุณี สุหร่าย

25. นางอรอนงค์
26. นายสมพงษ์
27. นายวรเทพ

แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม*

6/6
1/6
1/2
(ม.ค. - เม.ย.)
0/4
(ตั้งแต่ เม.ย.)
5/6
6/6
6/6
6/6
-

12/12
12/12
1/1
(ม.ค.)
4/4
9/9
(ตั้งแต่ มี.ค.) (ตั้งแต่ มี.ค.)
-

5/5
(ม.ค. - พ.ค.)
5/5
(ม.ค. - พ.ค.)
12/12

1/1
0/1
1/1

1/1
1/1

-

12/12
5/5
(ม.ค. - พ.ค.)
-

1/1
0/1
0/1

-

-

-

-

-

12/12
12/12
-

3/3
-

-

1/1
1/1
1/1
1/1
-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

12/12

-

1/1

2/2
(ตั้งแต่ พ.ค.)
3/3
-

5/5
(ม.ค. - พ.ค.)
12/12
12/12
9/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/12

1/1
1/1
1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ  :  * ลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
** ลากิจ
*** ลากิจและลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  
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)

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีจ�ำ นวน 8 คน ซึง่ ได้รบั มอบหมายอำ�นาจหน้าทีใ่ ห้ด�ำ เนินงานภายใต้นโยบายทีบ่ ริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดไว้

รายชื่อของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายบุญดี        อำ�นวยสกุล
นายอะสึชิ        ทะบะตะ
นายสุวิทย์        วงศ์เจริญวุฒภร
นางสาวณัฐชรินธร    พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ        วิลาสศักดานนท์
นางสาวการุณี        สุหร่าย
นางอรอนงค์        แสงพุ่มพงษ์
นายสมพงษ์        รัศมีธรรม     

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

2.2 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริหารอยูใ่ นหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร”    
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2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการธรรมาภิิบาล

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 ซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 (รายละเอียดประวัติ
การศึกษาและประสบการณ์การท�ำงานของเลขานุการบริษัทอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) โดยให้
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้
มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�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 และ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
โดยก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนประจ�ำปี แล้วน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก่อนน�ำเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
ส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้
บริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ

4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
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โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจ�ำปี :  จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน�ำไปพิจารณาจัดสรร
2. ค่าเบี้ยประชุม
:  จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
-- ประธาน
-- กรรมการ
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
-- ประธาน
-- กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
-- ประธาน
-- กรรมการ

ปี 2559

ปี 2558

12,000  บาท/ ครั้ง
10,000  บาท/ ครัง้

12,000  บาท/ ครั้ง
10,000  บาท/ ครัง้

10,000  บาท/ ครั้ง
8,000  บาท/ ครั้ง

10,000  บาท/ ครั้ง
8,000  บาท/ ครั้ง

60,000  บาท/ ครั้ง
30,000  บาท/ ครั้ง

60,000  บาท/ ครั้ง
30,000  บาท/ ครั้ง

ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 1,642,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ�ปี 10,500,000 บาท รวมทั้งสิ้น
12,142,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
หน่วย : บาท
รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รวม

ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
672,000
10,500,000
650,000
26,000
32,000
216,000
46,000
1,642,000
10,500,000

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

ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการอิสระ
รายงานประจำ�ปี 2559
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำ�นวน 2 คน และผู้บริหารตาม

คำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำ�นวน 8 คน รวมเป็น 10 คน โดยได้รับค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทน
เงินเดือน  เงินอุดหนุน  และเบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยประชุม
รวม

ปี 2559
จำ�นวนราย
จำ�นวนเงิน (บาท)
10
39,377,289
10
848,000
40,225,289

ปี 2558
จำ�นวนราย
จำ�นวนเงิน (บาท)
14
49,423,702
14
1,063,000
50,486,702

4.3 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทฯ
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2559
จำ�นวนราย
จำ�นวนเงิน (บาท)
10
136,962
136,962

ปี 2558
จำ�นวนราย
จำ�นวนเงิน (บาท)
14
131,241
131,241

5. บุคลากร
5.1 จำ�นวนพนักงานทั้งหมด จำ�แนกตามสายงาน และค่าตอบแทนรวมของพนักงาน
ข้อมูล
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.
- ฝ่ายผลิต
- ฝ่ายสำ�นักงานและสนับสนุนการผลิต
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ข้อพิพาทแรงงานที่สำ�คัญ

(คน)
(คน)
(คน)
     (ล้านบาท)

2559

2558

2557

4,618
2,568
2,050
1,383
- ไม่มี -

4,713
2,816
1,897
1,302
- ไม่มี -

4,665
3,279
1,386
1,288
- ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ
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5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
			 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนา
ทัศนคติ พฤติกรรมการทำ�งานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ Supply Chain เสริมความรู้ด้านสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่น การตลาดและการขาย เตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้
รูปแบบการพัฒนาทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ การพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกระดับเพือ่ รับมือกับโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ

			 การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และกำ�หนดแผนการฝึกอบรมภายในประจำ�ปี
ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

ระดับบริหาร

ระดับจัดการ

มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการ พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงานและ
ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
นโยบายองค์ ก ร รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า ง
บรรยากาศในการท�ำงานเป็นทีมที่ดี

ระดับปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึก
ตามสายอาชี พ การตระหนั ก ถึ ง ความ
ต้องการของลูกค้า การพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการฝึกอบรมภายใน
และการอบรมในงาน (On the Job Training)
ตามต�ำแหน่งงาน

รายงานประจำ�ปี 2559
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ปี 2559 มีบคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การอบรม จำ�นวน 2,309 คน (คิดเป็น 88.40% ของจำ�นวนพนักงานทัง้ หมด) โดยมีจ�ำ นวนหลักสูตร
การฝึกอบรมรวม 193 หลักสูตร และมีจำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 12.17 ชั่วโมงต่อคน
โดยแบ่งออกเป็นระดับบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการ ดังนี้

1. ระดับบริหารจัดการ

บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดทำ�  Skill Matrix เพื่อติดตามตรวจสอบ
ความครบถ้วน และประเมินระดับความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กำ�หนด

โดยปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมกลุ่มบริหารจัดการ เช่น หลักสูตร “AEC Insight”, หลักสูตร “การพัฒนา
ภาวะผู้นำ� (Smart Leadership)”,  หลักสูตร “การคิดเชิงกลยุทธ์”, หลักสูตร “จิตสำ�นึกคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า”
เป็นต้น และมีจำ�นวนผู้ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้
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2. ระดับปฏิบัติการ

นอกจากการจั ด ทำ � แผนการอบรมภายในประจำ � ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจแต่ละปี ตลอดจนหลักสูตรที่จำ�เป็นสำ�หรับบุคลากรทุกกลุ่ม
แล้ว บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการ จัดทำ� “Skill Matrixs”  ซึง่ เป็นแผนการฝึกอบรมสำ�หรับแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพ เช่น ดีไซเนอร์ แพทเทิร์น จัดซื้อ ธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เชิงลึกในแต่ละด้าน
กลุม่ คนรุน่ ใหม่ซงึ่ มีอายุงานระหว่าง 0-3 ปี ถือเป็นกลุม่ ทีจ่ ะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
สำ�หรับองค์กรในอนาคต บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่ งเริม่ จากการปฐมนิเทศ การอบรมในงาน (On the Job Training)
การอบรมความรู้พื้นฐาน การเข้าร่วมโครงการ Wacoal Spirit และการร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยรวม

โครงการอบรม Innerwear Business Specialist Trader

บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
ยกระดั บ ความสามารถของบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญครอบคลุ ม ทั้ ง
ด้านสิ่งทอ การตลาด และการบริหารจัดการสินค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
มีพนักงานที่ผ่านการอบรมแล้วจำ�นวน 5 รุ่น รวม 99 คน

โครงการแลกเปลี่ยนระบบการทำ�งานกับ Wacoal Corporation

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Wacoal Corporation
ประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการบริหารจัดการ รวมถึงให้คำ�ปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำ�ไปประยุกต์ใช้และยกระดับ
การทำ�งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
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โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพต่อการแข่งขัน และการเจริญเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
จึงสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสำ�หรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หลักสูตร “Business English” สำ�หรับกลุ่มผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา จำ�นวน 40 ชั่วโมง
2. หลักสูตร “Basic Chinese for Beginners” สำ�หรับผู้บังคับบัญชาและพนักงานที่ใช้ภาษาจีนในการปฏิบัติงานจำ�นวน 40 ชั่วโมง

ทุนการศึกษาพนักงาน

เพือ่ สนับสนุนการสร้างบุคลากรให้มที กั ษะ ความสามารถสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบ
ทุนการศึกษาให้กับพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี

โครงการนักศึกษาฝึกงานและสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา

เพือ่ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้นกั ศึกษา
มีประสบการณ์จากการทำ�งานจริงก่อนจบการศึกษา บริษัทฯ ได้ให้การ
สนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาทัง้ ภาคฤดูรอ้ นและสหกิจศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยจัดโปรแกรมการเรียนรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ รวมทัง้ จัดทำ�โครงการเพือ่
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งาน

โครงการสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอเครือสหพัฒน์

เพื่อเพิ่มบุคลากรในวิชาชีพสิ่งทอ และส่งเสริมให้ธุรกิจสิ่งทอเป็นที่
รู้จักของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ จึงสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี (4 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งทอและสาขาวิศวกรรม
เคมีสงิ่ ทอ คณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ซึ่งได้ดำ�เนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2558 รวม 2 รุ่น มีผู้ได้รับทุน รวม 65  
คน  

การศึกษาดูงาน

เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มมี มุ มองทีท่ นั สมัย เข้าใจแนวโน้มแฟชัน่ ของ
ตลาดในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและ
เทคนิคการตัดเย็บชุดชั้นในที่ทันสมัย รวมถึง Update เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ บริษทั ฯ จึงเปิดโอกาสให้
พนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น
จีน ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน
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การส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมความคิดสร้างสรรค์

บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการ Kaizen & Suggestion  เพือ่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในองค์กร และได้คัด
เลือกผลงาน Kaizen & Suggestion ที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงใน
นิทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพื่อสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังได้พิจารณาส่งผล
งานเข้าร่วม Saha Group Innovation  Award อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำ�ทุกปี
โดยใน ปี 2559 มีผลงานโดดเด่นที่ได้รับรางวัล อาทิ
“Wacoal Seamless Bra” : รางวัล ดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Product
“Renovation Building for Energy Conservation” : รางวัล ดีเด่น
อันดับ 1 ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment
และ “Wacoal Cool Version 2” : รางวัล ดีเด่นอันดับ 2 ประเภท
Product  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้
ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ
การจั ด ประกวดผลงาน D.I.Y. สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้
ภายในโรงงาน ให้กลายเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าในเชิงธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
องค์กรด้วยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้ของบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคคลให้เป็นความรู้
ของกลุ่ม และพัฒนาเป็นความรู้ขององค์กรต่อไป อีกทั้งยังจัดให้มี
กิจกรรม “ต่อยอดความรู้” ภายหลังจากการไปฝึกอบรมภายนอก
การทัศนศึกษาดูงานหรือการอ่านหนังสือทีน่ า่ สนใจ ภายใต้บรรยากาศ
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน น่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการคิด การแสดง
ความคิดเห็นระหว่างกัน ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ดร.กุลภัทรา
นายบุญดี
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์

   สิโรดม
   อ�ำนวยสกุล
   สุหร่าย
   แสงพุ่มพงษ์

     ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
     กรรมการธรรมาภิบาล
     กรรมการธรรมาภิบาล
     กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้  มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็น
ไปตามแนวทาง “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  
3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก�ำกับ
ดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2559 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top
Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5  
4. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนได้ตดิ ตามการปฏิบตั งิ านของคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใส
ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือก
ตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำ�นาจ
และระบบการควบคุมภายในทีม่ คี วามเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ่ ปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ แี ละสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
ดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ดำ�เนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัทฯ
ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ :
เกี่ยวกับเรา (การกำ�กับดูแลกิจการ)”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจดำ�เนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำ�หน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

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

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

กรรมการที่ปรึกษา

2. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

3. นายมาซายะ

วากาบายาชิ

รองประธานกรรมการ

4. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

5. นายบุญดี

อำ�นวยสกุล

กรรมการบริษัท

6. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

กรรมการบริษัท

7. นายอำ�นวย

บำ�รุงวงศ์ทอง

กรรมการบริษัท

8. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

9. นายมาซาอาคิ

ยาจิมะ

กรรมการบริษัท

10. นายทาคุยะ

มิอุระ

กรรมการบริษัท

11. ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

กรรมการอิสระ

12. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ

13. นายกฤช

ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ

14. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

กรรมการอิสระ

15. นางสาววราภรณ์

กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการอิสระ

นางอรอนงค์

แสงพุ่มพงษ์  

เลขานุการบริษัท

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวน
กรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการ
บริษัทซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการบริษัท
แต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี  
2. นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากต�ำแหน่ง หรือ
ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. ในกรณีทตี่ �ำแหน่งกรรมการบริษทั ว่างลงเพราะสาเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า
2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่
หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
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5.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1.

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

แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
ไปปฏิบัติ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�ำเป็นด้วยค่า
ใช้จ่ายของบริษัทฯ
อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มี
การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการจ�ำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมตั กิ ารปรับสภาพ การท�ำลาย การตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้  ช�ำรุด  สูญหาย
ถูกท�ำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจ
คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การด�ำเนิน
การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ ส�ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทาง
การค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
อนุมัติการเข้าท�ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
มอบอ�ำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดท�ำการแทนได้
มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษทั ดังกล่าวข้างต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.

ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจ�ำปี รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งเสริมให้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ
มีการสอบทานและจัดท�ำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ใน
ทางมิชอบ
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน
และโปร่งใส
รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก�ำหนดอัตราการ
จ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ ณ ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
หรือก�ำหนดวันเพื่อก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ
ก�ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันท�ำการถัดจากวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการ
รับเงินปันผล
จัดท�ำ  “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป
โดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
ก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจ�ำนวน 6 ครั้ง โดยมีการก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้
เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งตารางประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประจ�ำปี จะส่งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ปลายปี 2558

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
จ�ำนวน 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาววราภรณ์

กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร.กุลภัทรา สิโรดม และ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)
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อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.
3.
4.

กำ�หนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
มีอ�ำ นาจในการตรวจสอบผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องภายในขอบเขตของอำ�นาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจ
สอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำ�คัญของบริษัทฯ รวม
ทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) ที่เหมาะสม  การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และระบบ
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีประสิทธิผล
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวม
ทั้งดูแลให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่
พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน          
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ �ำ หนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลให้บริษทั ฯ มีชอ่ งทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกีย่ วกับรายการในงบการเงินทีไ่ ม่เหมาะสม การทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือประเด็นอื่น โดยทำ�ให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการ
ในการติดตามที่เหมาะสม
ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อำ�นาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิ บั ติห น้า ที่ดัง กล่า วข้า งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

3. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำ�นวน 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหา
ทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์          

ประธานกรรมการสรรหา

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์  

กรรมการสรรหา

3. นายอำ�นวย

บำ�รุงวงศ์ทอง    

กรรมการสรรหา

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการสรรหา
1.

2.
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ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

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

พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยคำ�นึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั ครบกำ�หนดตามวาระให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดทำ�ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำ�นวน 1 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  โดยตารางวันเวลา
การประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั จำ�นวน 2 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1.

2.

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1.

2.
3.

พิจารณากำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง และสามารถทำ�ความเห็น
หรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
พิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากบริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต
และผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจำ�นวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ า่ ย
ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิ
งานภายในวงเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ
รายงานประจำ�ปี 2559
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4.
5.
6.

พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
ธรรมาภิบาล (ทีม่ ไิ ด้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ) โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ าน
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีตัวแทนจากที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายกฤช

ฟอลเล็ต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายมนัส

องค์สรณะคม    

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.

ในกรณีจ�ำ เป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีอ�ำ นาจจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำ�นาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเห็นควร
มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนือ่ งเพือ่ การ
จัดการความเสีย่ งต่างๆ ทีส่ �ำ คัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นรายไตรมาส
สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสีย่ งทุกระดับในองค์กร
ดูแลให้บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทง้ั หลาย   
ดูแลให้บริษทั ฯ และหน่วยงานของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งทัง้ องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการ
ล่วงหน้าตลอดปี

6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล จำ�นวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตั้งแต่
พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

รายชื่อของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

2. นายบุญดี

อำ�นวยสกุล

กรรมการธรรมาภิบาล

3. นางสาวการุณี

สุหร่าย

กรรมการธรรมาภิบาล

4. นางอรอนงค์

แสงพุ่มพงษ์

กรรมการธรรมาภิบาล

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.

2.

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจำ�เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.

2.
3.
4.
5.

กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี อันประกอบไปด้วยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งติดตามดูแล
ให้ค�ำ ปรึกษา และเสนอแนะ เพือ่ พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และยึดถือนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล   และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมภิบาล ได้มกี ารประชุมจำ�นวน 3 ครัง้ และได้รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการกำ�หนดไว้ล่วงหน้า

7. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำ�นวน 10 คน ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกปีหลังจาก
มีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี ตัง้ แต่พฤษภาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง และได้รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยได้กำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายบุญดี

อำ�นวยสกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ      

2. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

กรรมการรองผู้จัดการ

3. นายสุวิทย์

วงศ์เจริญวุฒภร

กรรมการบริหาร

4. นางนงลักษณ์

เตชะบุญเอนก

กรรมการบริหาร

5. นางสาวณัฐชรินธร

พงศ์สุภาจินตภา

กรรมการบริหาร

6. นางศิริวรรณ

วิลาสศักดานนท์

กรรมการบริหาร        

7. นางสาวการุณี

สุหร่าย

กรรมการบริหาร        

8. นางอรอนงค์

แสงพุ่มพงษ์

กรรมการบริหาร        

9. นายสมพงษ์

รัศมีธรรม

กรรมการบริหาร        

10. นายวรเทพ

อัศวเกษม

กรรมการบริหาร        

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
แต่งตัง้ ถอดถอน คณะท�ำงานอืน่ ใดเพือ่ ด�ำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษทั ฯ
ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีจ�ำเป็นด้วยค่าใช้
จ่ายของบริษทั ฯ
ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ านและสามารถมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผูด้ �ำรง
ต�ำแหน่งทางการบริหารเป็นผูล้ งนามอนุมตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้
อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงินเพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 200 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชือ่ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจทาง
การค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�ำนวน  50 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารเข้าคำ�้ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี าร
ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อนื่ ใด ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 30 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารจ�ำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 30 ล้านบาท
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
อนุมตั กิ ารปรับสภาพราคา การท�ำลาย ซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือสินค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มสภาพหรือล้าสมัย ซึง่ จะท�ำให้มมี ลู ค่าทาง
บัญชีลดลงได้ตามมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ จริง
อนุมตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการด�ำเนินการ
ตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ฯ ส�ำหรับเรือ่ งทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที นุ ทรัพย์ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกิน
จ�ำนวน 5 ล้านบาท และ/หรือทีเ่ ป็นปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที นุ ทรัพย์ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 20 ล้านบาท
อนุมตั กิ ารเข้าท�ำธุรกรรมทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 20 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

16.
17.
18.
19.

มอบอ�ำนาจให้แก่ผบู้ ริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษทั ฯ หรือบุคคลอืน่ ใดกระท�ำการแทนได้
มีอ�ำนาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้สง่ เอกสารตาม
ทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�ำเป็น
ออกระเบียบปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควร
บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีตอ่ คณะกรรมการบริษทั
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษทั ฯ
รับผิดชอบในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ และส่งเสริมให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
ดูแลให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีท�ำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับ
ก�ำกับดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีการน�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผบู้ ริหาร
พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายมีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
พิจารณาเรือ่ งทีจ่ ะเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมตั ติ อ่ ไป
กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานทีต่ นดูแลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

8. ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การไว้ชดั เจน เพือ่
ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1.

2.
3.
4.
5.

รับผิดชอบในฐานะผูน้ �ำของคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย
เป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทคี่ ะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษทั ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
เสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ด�ำเนินการแทน
เป็นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ว่าด้วยการประชุม ด�ำเนินการประชุม
ให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ �ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทปี่ ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นล�ำดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1.

2.
3.

บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั   มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
สัง่ การหรือด�ำเนินการใดๆ ทีจ่ �ำเป็นและสมควร เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามข้อ 1. ส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี และหากเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญให้รายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและอนุมตั กิ ารบรรจุ แต่งตัง้ โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั ตลอดจน
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหาร
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยไม่ขดั แย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสัง่ และมติใดๆ
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มอบอ�ำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การใช้อ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถกระท�ำได้ หากกรรมการผูจ้ ดั การมีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษทั ฯ
ในการใช้อ�ำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามก�ำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณา
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั    และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
1. วิธกี ารสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเสนอให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา
ทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ โดยไม่มกี ารกีดกันทางเพศ อายุ เชือ้ ชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผูน้ �ำ มีวสิ ยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารท�ำงานทีโ่ ปร่งใส
3. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
4. กรณีเสนอชือ่ กรรมการเดิมกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง จะพิจารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อยในช่วงทีผ่ า่ นมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

กระบวนการในพิจารณาสรรหากรรมการ
1.

คณะกรรมการสรรหามีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดยน�ำ
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาก่อนเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีเลือกตัง้ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีทมี่ ใิ ช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่
น้อยกว่า 2 เดือน ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ ลือกบุคคลทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่ตำ�่ กว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการบริษทั ทีย่ งั เหลืออยู่ ทัง้ นีบ้ คุ คลทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการบริษทั
ดังกล่าวจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการบริษทั ทีต่ นแทน
2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix) เพือ่ เป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจากนีใ้ นการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาเพิม่ เติมในเรือ่ งความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและมีความจ�ำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการ
ทีย่ งั ขาดอยู่
3. คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาบุคคลทีจ่ ะเสนอชือ่ ให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเพิม่ เติมจากกรรมการอาชีพในท�ำเนียบ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระ 1 คนทีไ่ ด้สรรหามาจากฐาน
ข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสว่ นร่วมในการเสนอชือ่ บุคคล
เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐาน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ 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 การเสนอ
ให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้
ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ หรือ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะตำ�่ กว่า ทัง้ นีก้ ารค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการที่
เกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย  หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ทัง้ นีห้ ากคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ได้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษทั ฯต้อง
มีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)  ได้
ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. จ�ำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
ฝ่ายไทย
ฝ่ายญี่ปุ่น
กรรมการอิสระ

5   คน
5   คน
5   คน

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น (การประชุมผู้ถือหุ้น)”   

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามา
ร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการท�ำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกจากผูบ้ ริหารปัจจุบนั
หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยจ�ำนวนบุคคลที่
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บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมมีหน้าทีด่ �ำเนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วมที่ตนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายส�ำคัญที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน
บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีเ่ ป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ
ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ๆ รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนด
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และไม่มบี คุ คลอืน่ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ย่อย นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน โดยให้ ก รรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ไม่น�ำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ
รวมถึงไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�ำเนิน
ธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท�ำงาน นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดมาตรการเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย โดยสรุปนโยบายที่ส�ำคัญได้ดังนี้
1. บริษทั ฯ มีมาตรการดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษทั ฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานซึง่
อยูใ่ นหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน กระท�ำการเพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนจากข้อมูลภายในทีต่ นล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีย่ งั ไม่
ได้เปิดเผยสูส่ าธารณะ หากไม่ปฏิบตั ติ ามถือเป็นความผิดทางวินยั ตามข้อบังคับการท�ำงานของบริษทั ฯ  ทัง้ นีใ้ นช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน บริษทั ฯ ได้มจี ดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในห้ามท�ำการซือ้ หรือ
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดดังกล่าว
ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระท�ำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
แต่อย่างใด
2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้ง
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันท�ำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ก�ำหนดให้มวี าระการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษทั ฯ ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรวมทัง้ คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส  
3. บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อเลขานุการบริษทั
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�ำการก่อนการซือ้ ขาย
ในปี 2559 กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทีม่ กี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว โดยได้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัททราบล่วงหน้า 6 - 13 วันก่อนท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์
4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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5. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก�ำหนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ  ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้จา่ ยค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษทั ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

2559

2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

1,870,000

1,830,000

บริษัทย่อย 5 บริษัท

2,682,000

2,650,000

4,552,000

4,480,000

รวม

2. ค่าบริการอืน่ (Non audit fee)

ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สำ�นักงาน
สอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด

การปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ ในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้ และสร้างความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบาย
ในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน  
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทุกปี โดยได้มกี ารปรับปรุงและจัดทำ�หลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (ฉบับแก้ไข ครัง้ ที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555”
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2557 และให้มผี ลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยได้ก�ำ หนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ไปปฏิบตั ิ
ในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกีย่ วกับเรา
(การกำ�กับดูแลกิจการ)”
จากการพัฒนาหลักการกำ�กับดูแลทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์
การสำ�รวจทีเ่ ข้มข้นขึน้ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG) ติดต่อ
กันเป็นปีท่ี 2

หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้ ไม่มกี ารกระทำ�ใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและทำ�หน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบัน
ได้ใช้สทิ ธิของตน ทัง้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ และสิทธิอนื่ ๆ นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เพือ่ กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและตัดสิน
ใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ ดังนี้
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1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำ�ไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับ
ทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิใน
การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั เป็นรายบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
เช่น ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำ�นาจควบคุม และการ
ซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น   

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วม
ประชุม และในกรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นกรณีไป โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมแต่อย่างใด
(2) แจ้งมติกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 54 วัน คือ ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
(3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจำ�ปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีขอ้ มูลเหมือน
กับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
(4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 ก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนดไว้  
(5) ประกาศคำ�บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 7 วัน
คือ ในวันที่ 18 - 20 เมษายน 2559
(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 - วันที่ 18 เมษายน 2559 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำ�ส่งขั้นตอน
การดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น
(7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จ
จริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำ�ปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผูถ้ อื หุน้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้องนำ�มาแสดงก่อน
เข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขั้นตอน
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การส่งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำ�ปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (วันที่ 24 มีนาคม 2559) และจัดส่งรายงานประจำ�ปีให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 1 เมษายน 2559)

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์
(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำ�หรับการลงทะเบียน
เข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจก
ป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นมาประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบ
ฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น
(3) คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยถือเป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ หาก
ไม่ติดภารกิจสำ�คัญหรือเจ็บป่วย  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนีก้ รรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector
โดยเชิญตัวแทนจากสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
(4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน และ
วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลัง
จากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับ
เป็นองค์ประชุม
(5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดำ�เนินการประชุมเรียงตามลำ�ดับวาระที่กำ�หนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 ไม่มี
ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม
(6) นำ�ระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าว
บนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน
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• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำ�การถัดไป
(2) จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำ�คัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำ�คัญและคำ�ชี้แจงไว้โดยสรุป และได้
นำ�ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจาก
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ และนำ�เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นช่องทางให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป       
(3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
จากการให้ความสำ�คัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 10 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
(2) การก�ำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
(3) ในกรณีเป็นผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งเอกสารเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ฉบับภาษาอังกฤษ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
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(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ หรือบุคคล
อืน่ เข้าประชุมแทน เพือ่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษทั ฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจ�ำนวน 175,700 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระท�ำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และ
จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอ
ในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.2 การด�ำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานด�ำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ยความ
รอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ในการท�ำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ โดยเปิดเผยชือ่ และความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน นโยบายในการ
ก�ำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดให้มกี ารอนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไปในการท�ำธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจ�ำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

2.3 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ โดยในการท�ำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ใน
คู่มือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยัง
มีกลไกทีท่ �ำให้ผถู้ อื หุน้ มีความเชือ่ มัน่ ว่าจะได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง มีการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือ
หุ้น โดยก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2559 บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  2558 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 41.50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 43 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุก
รายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระส�ำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น
หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และเปิดเผยการท�ำรายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนท�ำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อีกด้วย
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3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่ส�ำคัญที่จะน�ำพาองค์กร
มุง่ ไปสูค่ วามส�ำเร็จ จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึง พร้อม
กับสร้างความมัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานและพัฒนา ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการดูแลเรือ่ งค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน ซึง่ สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องบุคลากร)
บริษทั ฯ จัดให้มสี วัสดิการแก่พนักงาน เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ สหกรณ์
ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงิน
กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจ�ำปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ
ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท�ำงานผ่านทางระบบอินทราเน็ตขอ
งบริษัทฯ   
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยก�ำหนดเป็นนโยบาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการ
ท�ำงานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงาน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” หลักสูตร “การท�ำงานกับสารเคมีและ
การโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่
การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานประจ�ำปี เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย และจัดท�ำโครงการ “สุ่มตรวจสารเสพติด
ในโรงงาน (โรงงานสีขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัย
ให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของบริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และ
เทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”)  
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน คิดเป็นอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ร้อยละ 0 จากจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
จากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงานส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ ประจ�ำปี 2559 ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 2

3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือ
ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยค�ำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และ
ด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ พัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพทีว่ า่ “สนองตอบลูกค้า พัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานสากล” (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอยูใ่ นหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรือ่ งสรุปการเปลีย่ นแปลง
ที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”) รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
โดยไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) ขึ้น เพื่อ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรักษา และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านแรงงาน สภาพการท�ำงาน สิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด ตลอดจนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ส่งมอบ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่ง
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์   อีกทั้งได้จัดให้มีบริการ
“ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่   ทางโทรศัพท์หมายเลข
0-2689-8515-6   หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือส่งผ่านจุด
จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  
ส�ำหรับปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอืน่ ๆ บริษทั ฯ ได้น�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้
ก�ำหนดนโยบายให้บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม โดยบริษทั ฯ ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความ
ลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท�ำลายชื่อเสียง โดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติ
ตามข้อตกลง เงือ่ นไขทางการค้า และให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน รวมถึงการแลกเปลีย่ นความรู้
ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 มีระบบคัดเลือกคูค่ า้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) โดยเลือกคูค่ า้ ทีม่ กี ารด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท�ำระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
เพื่อเป็นคู่มือให้การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”)
ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ส�ำหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุกวันศุกร์
ที่ 3 ของเดือน  
ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด
ช�ำระแต่อย่างใด  

3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ชุมชนและสังคม จึงก�ำหนดนโยบายให้มกี ารปลูกฝังจิตส�ำนึกความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง   รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ จนบริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปอย่างยั่งยืน
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นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประกวดรางวัล SET Awards 2014
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท จ�ำนวน
3 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards)
2. รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards)
3. รางวัล CSR Recognition ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวดรางวัล SET Awards 2014   
ทั้งนี้รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับบริษัท
จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”)

3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ  
และได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของ
ประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การ
ได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน “CoolMode” ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night) ชุดชั้นในสตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra) และชุด
กระชับสัดส่วน (Cool Shape) รวมทั้งในผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการได้รับรองผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก 1 รุ่น ว่าเป็น
“ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก บริษัท บูโร
เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด รวมถึงการได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว
(Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการดูดกลับ
หรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutral Certificate) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (EIA Approved)  
ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ถึง 14.7 ton Co2eq. เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุด
ชั้นในกลุ่มทั่วไป และบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด ปี 2558” (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”)

3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับ
การด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ตำ�่ กว่า 2% ต่อหน่วยผลผลิต” ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ
ได้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุก
กิจกรรมขององค์กร 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 และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
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ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นในหลายด้าน ทั้งด้านการฝึกอบรมปลูกจิตส�ำนึกการใช้
พลังงาน เพือ่ สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและการใช้พลังงานอย่างมีคณ
ุ ค่า โดยพนักงานสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้รว่ มกับการ
ท�ำงาน การใช้ชีวิตประจ�ำวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน ส่งผลให้บุคลากรให้ความส�ำคัญและใช้พลังงานอย่าง
มีคณ
ุ ค่า จนสามารถจัดท�ำมาตรการลดใช้พลังงานในพืน้ ทีท่ �ำงานของตนเองได้ เช่น การจัดล�ำดับการท�ำงาน การปิดเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาพักหรือไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพิ่ม 800 หลอด
และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงพิกัดรวม 30 ตัน (TR.) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ 229,004.52 kWh./ปี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”)   

3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้สิ่งแวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม
เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ส�ำคัญ เช่น หลักสูตร “จิตส�ำนึกการอนุรักษ์
พลังงาน” หลักสูตร “การควบรวมระบบบริหาร Quality Management System (QMS) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)” และ
หลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินภายในด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น  

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอ  
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

-- โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และส�ำนักงานเขต
บางคอแหลม จัดรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีในชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร  และชุมชนโรงเจ เขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม  รวมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้กับสตรีใน
ชุมชน
-- โครงการ “Wacoal Spirit for Society” บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานใหม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ในปี 2559 ได้จัดกิจกรรม English for Fun : สนุกกับเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ผ่านสื่อการเรียนการสอน เกมและกิจกรรมต่างๆ
โดยจัดกิจกรรมให้กบั นักเรียนระดับประถมศึกษา  ของโรงเรียนในเขตบางคอแหลม ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์นอก  โรงเรียน
วัดลาดบัวขาว และโรงเรียนรักษาราชวิตร
-- กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี”  บริษัทฯ มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนและชุมชน
โดยรอบบริษัทฯ  และร่วมออกบูธกิจกรรมกับสโมสรโรตารีบางคอแหลม จัดงานวันเด็กให้กับชุมชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ (ใต้สะพานแขวน พระราม 9)
-- ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานเขตบางคอแหลม จัดกิจกรรม “รณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก” ในชุมชน
เขตบางคอแหลม
-- สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ในโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน” และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมบ�ำเพ็ญเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9” ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม
โดยมีพนักงานร่วมปฏิบัติธรรม จ�ำนวน 42 คน

3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้
คนพิการได้มงี านท�ำ รวมทั้งบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการ
ใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณี
ถูกบ่งชีค้ วามผิดหรือทุจริตต่อหน้าทีก่ ารงาน ไม่มกี ารเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึง่ ครอบคลุม
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้น�ำไป
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เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”)   

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษทั ฯ ยึดมัน่ นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ
หรือน�ำทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ มาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รบั อนุญาต แต่บริษทั ฯ มุง่ คิดค้นพัฒนาวัตถุดบิ สินค้า และบริการใหม่อย่างต่อ
เนือ่ ง จนกระทัง่ บริษทั ฯ สามารถน�ำไปจดสิทธิบตั รเพือ่ เป็นการคุม้ ครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษทั ฯ และป้องกัน
ไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อ
เนื่อง STI Thailand Award 2011 จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
รางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร จากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมุง่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผล
งานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจ�ำทุกปี และได้น�ำส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวด
นวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจ�ำทุกปี
ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจยังได้ก�ำหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการท�ำงานให้แก่
บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำที่ผิดต่อกฏหมายหรือ
โดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดโทษทางวินัยไว้ส�ำหรับผู้ที่ละเมิด
บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดท�ำแผนป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่
สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ส�ำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)”)   
ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ใบรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition : CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรอง
บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
องค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�ำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศ
ในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

3.15 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่อง
มาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึง่ บริษทั ฯ จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีส่ ามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�ำผิดกฎหมายและ
ผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่
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หน่วยงาน
กรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
คณะทำ�งานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เลขานุการบริษัท

เบอร์โทรศัพท์
0-2289-3100-9 ต่อ 490
0-2291-0591   
0-2289-3100-9 ต่อ 303
0-2689-8324

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

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)    
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม   
กรุงเทพมหานคร 10120  
บริษัทฯ จะด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้
เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย  
นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระท�ำผิด หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก�ำหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชา
ระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสที่มีเจตนาสุจริตจะ
ไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่
ในกรณีที่จ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย    
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การคุม้ ครอง
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษไว้ในระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน
ซึ่งสามารถดูได้ในระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน    
และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนีย้ งั มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญในเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ดังนี้

4.1 การก�ำกับดูแลกิจการ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำและเปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรม

ในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการก�ำกับดูแล

กิจการและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับรายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
อยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR)”

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการ

บริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ ก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ

ประจ�ำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง

ความส�ำคัญของการจัดท�ำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบ
การตัดสินใจ จึงได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี นอกจากนี้ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
และน�ำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา
โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4.6 การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม จ�ำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา 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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ รูปแบบ

ลักษณะ และจ�ำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

4.9 นโยบายรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษทั และ

ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่
วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2559 กรรมการบริษัท
และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในวาระส�ำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมาย
แจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.10 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร

อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
(หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร)
รายงานประจำ�ปี 2559
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4.11 การท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการท�ำรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ ถึงแม้ว่าจ�ำนวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอ�ำนาจที่กรรมการ
บริหารที่ก�ำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติ
แล้วแต่กรณี หลังจากนัน้ จะน�ำเรือ่ งทีม่ ขี นาดรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาตามล�ำดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และท�ำให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับ
ทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะด�ำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

4.12 การรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีทกี่ �ำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลีย่ นแปลงจากงบการเงิน

ในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส จ�ำนวน 2 ครั้ง

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้พนักงาน

และผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
พนักงานในบริษทั ฯ ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ รวมทัง้ การรับข้อร้องเรียนในกรณีทพี่ นักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ ก�ำหนด
บริษัทฯ จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้
เพือ่ ให้บคุ ลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยดึ ถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลทีท่ นั เหตุการณ์ของบริษทั ฯ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่  
นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2289-3100 ต่อ 331
E-mail : invest@wacoal.co.th
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทาง
การเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบให้
กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการชี้แนะทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการท�ำงานของ
ฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน
15  คน ประกอบด้วย
-- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13  คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ   5   คน)
-- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2  คน
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตมิ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ทมี่ คี วามหลาก
หลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ
โดยจ�ำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 4 คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่
ประจ�ำอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการให้ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนีก้ รรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์ในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ มีจ�ำนวน
8 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์ นายมาซายะ วากาบายาชิ นางสาวศิรกิ ลุ ธนสารศิลป์ นายอ�ำนวย บ�ำรุงวงศ์ทอง
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมาซาอาคิ ยาจิมะ และนายทาคุยะ มิอุระ
โดยบริษัทฯ มีจ�ำนวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 86.67 ของคณะกรรมการบริษัท

(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก�ำหนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ  

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้เป็น
ไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)
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(4) จ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของ
กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร” ซึง่ ในปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ไม่มกี รรมการทีด่ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  
นอกจากนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไมได้ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
อนึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายให้กรรมการผูจ้ ดั การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ทีเ่ ป็น
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัทฯ

(5) การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การก�ำกับ
ดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำกฎบัตรคณะ
กรรมการซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน

(6) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
เรื่องเลขานุการบริษัท)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานใน
แต่ละด้าน และมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจด�ำเนินการและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียด
เพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท)   
นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่
บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
มีภาวะผู้น�ำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนด
ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยใน
ปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
บริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์
เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลให้
มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะ
เพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(2) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมใน
การด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดท�ำทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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และภาษาญี่ปุ่น คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�ำทุกปี มีการ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้
แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และก�ำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการน�ำ
จริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดท�ำเป็นการ์ตนู แอนิเมชัน และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบตั งิ าน
ส�ำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ก�ำหนดให้ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ส�ำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการ
กระท�ำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับขั้น ซึ่งใน
กรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค�ำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ)

(3) การจัดท�ำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส�ำหรับในปี 2559  
บริษัทฯ ไม่มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

(4) การก�ำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้
ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการบริษทั จึงก�ำหนดให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท�ำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภาย
ในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ
“การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย
และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางนวลจันทร์
ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็น Compliance Unit เพื่อดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

(5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวน
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสีย่ ง และติดตามแผนจัดการความเสีย่ ง พร้อมทัง้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
(รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)
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5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยก�ำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งก�ำหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละคน
รับทราบ ส�ำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะน�ำเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจส�ำคัญหรือเจ็บป่วย
ซึง่ ในทีป่ ระชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ ง
ทีก่ �ำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียง และเลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษทั และกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เพื่อน�ำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีการประชุมระหว่าง
กันเองโดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 1 ครัง้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 (รายละเอียดการเข้าประชุมอยูใ่ นหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2559 ซึ่งได้จัดเป็นประจำ�
ทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในปี 2559 เลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ในภาพรวม และแบบประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคลให้กบั กรรมการทุกท่าน  โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำ�แบบประเมิน
ดังกล่าว และเมือ่ ทำ�แบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จดั ส่งคืนกับเลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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สำ�หรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ  ดังนี้

เกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดี

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

• การประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมิน

เป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย  
ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81

• การประเมินผลงานประจำ�ปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมิน

เป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท   
2. การทำ�หน้าที่ของกรรมการบริษัท  
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท  
ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84

• การประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำ�ปี 2559 โดยให้
กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำ�รงตำ�แหน่งในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหาร

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
99%
70%
71%
93%
88%
89%
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• การประเมินผลงานประจำ�ปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1. ผลการดำ�เนินงาน
2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
3. ความเป็นผู้นำ�
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย    
ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้าง
การจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)   

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
• การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ  
กรรมการและผูบ้ ริหารได้ให้ความสำ�คัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  และได้นำ�ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  โดยในปี 2559 กรรมการ
และผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่สำ�คัญ เช่น หลักสูตร “หลักการบริหารกิจการที่ดีสำ�หรับ
คณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนกับการมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน” หลักสูตร “การคิดเชิงกลยุทธ์” หลักสูตร “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสทอง
สู่ AEC” หลักสูตร “Financial Reporting Standards and Relating Taxation” เป็นต้น

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2559
รายชื่อกรรมการ
1. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
2. นายบุญดี

อำ�นวยสกุล

3. นายอะสึชิ
4. นายอำ�นวย

ทะบะตะ
บำ�รุงวงศ์ทอง
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี
ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2560
AEC Insight
Marketing Trend & Customer Insight 2016
F.T.I. OUTLOOK 2016 ทิศทางอุตสาหกรรมไทย ปี 2559
Supply Chain Management
Thai for Japanese Executive
ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี
AEC Insight
Marketing Trend & Customer Insight 2016

รายชื่อกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา

6. ดร.กุลภัทรา

7.
8.
9.
10.

นางพรรณี
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางสาววราภรณ์

สิโรดม

วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี
Supply Chain Management
Marketing Tools
การตลาดนาทีวิกฤติ (Marketing in tough time)
ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี
Deloitte Audit Committee Forum
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้
CG Forum 3/2016 : ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้
ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
(วตท. รุ่นที่ 22)
Marketing Day 2016 “Excellence Marketing for Thailand 4.0 : ปลด
ล็อคยุทธศาสตร์การตลาดยุคใหม่”

นอกจากนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย (Company Visit)
เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำ�ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการที่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ โดยมีการนำ�พาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนำ�เสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการดังกล่าว
ได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำ�กัด รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำ�กับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขณะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน

บริษทั ฯ มีแผนการสืบทอดงานในตำ�แหน่งงานบริหารทีส่ �ำ คัญทุกระดับ โดยเริม่ จากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำ�  มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะ
ทำ�ให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุด
โดยมีหลักการดังนี้
1. กำ�หนดคำ�อธิบายตำ�แหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด  ความเกีย่ วข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทัง้ ระบุคณ
ุ สมบัต  ิ
ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทำ�แผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
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5.9 ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ

สำ�หรับในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนำ�ไปเป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ

เหตุผล

1. คณะกรรมการมีการกำ�หนดนโยบายจำ�กัด
จำ�นวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคน
จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้
ในนโยบายกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำ�กัดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนือ่ งจากคณะกรรมการบริษทั
เชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่
ได้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความ
สามารถและมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนตามทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการดำ�รง
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

2. คณะกรรมการมีการกำ�หนดนโยบายจำ�กัด
จำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
อิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่
กรรมการด้ ว ยความเป็ น อิ ส ระ ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ที่ อ าจขั ด แย้ ง กั บ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะ
กรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการมาเกิน
9 ปี

คณะกรรมการบริษทั มีกรรมการอิสระทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ฯ
มาเกิน 9 ปี จำ�นวน 1 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และ
มีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
อิสระได้เป็นอย่างดี

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
กรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ
และถึงแม้วา่ จะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่กไ็ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็นอิสระ
มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

5. ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ น
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่  

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระแต่ ทุ ก คนเป็ น กรรมการที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์ในการทำ�หน้าทีด่ งั กล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระทีต่ นมีสว่ นได้เสีย  
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ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การแล้ ว นั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให้ ค วามสำ � คั ญ และมุ่ ง มั่ น
ทีจ่ ะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการ และให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
อนึ่งตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะมีการปรับเปลี่ยนหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี เป็นหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญและอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำ�มาปรับใช้
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
นายบุญดี อำ�นวยสกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ในปี 2559 บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) มีการพัฒนาในหลายด้านเพื่อบูรณาการ Supply Chain ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในทุกกระบวนการผลิต  ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล EPIF 2016 Awards ในงานมหกรรมแสดงนวัตกรรมสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ Eco-Products International Fair 2016 “24-hour Eco Life” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้โครงการ
“The Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum” เพื่อร่วมรณรงค์และส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ขยายความร่วมมือในโครงการ “Wacoal Bra Day” ร่วมกับสำ�นัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รณรงค์ให้ผู้หญิงนำ�บราที่ไม่ใช้แล้ว มาบริจาคที่กล่องรับบริจาค ณ สำ�นักงานเขต ทั้ง 50 เขต
ในกรุงเทพมหานคร
ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยได้รับใบรับรองการ
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทฯ จะยึดถือเป็นนโยบายหลักและให้ความสำ�คัญ  ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ไทยวาโก้จะยึดมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสมดุลและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม
โดยรวมตลอดไป  

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษทั ฯ ได้น�ำ หลักการ “พัฒนาอย่างยัง่ ยืน” (Sustainable Development)
มาเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ใน 3 มิ ติ คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ
โดยบูรณาการให้เกิดความเชือ่ มโยงตลอดห่วงโซ่ธรุ กิจ ตัง้ แต่การใช้ทรัพยากร
การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจำ�หน่ายให้กับผู้บริโภค
และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

วิสยั ทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยวาโก้เป็นองค์กรทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม บนพืน้ ฐานการมีสว่ นร่วม ความเชือ่ มัน่
และความไว้วางใจซึง่ กันและกันของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จาก
การประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกำ�หนดอืน่ ๆ หรือ
แนวปฏิบตั สิ ากลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างรากฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกทุกกลุม่ ผ่านช่องทางต่างๆ และนำ�ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียมาดำ�เนินการ
ดังนี้
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ช่องทาง
การมีส่วนร่วม

1. ผู้ถือหุ้น • การประชุมประจำ�ปี
นักลงทุน • นักลงทุนสัมพันธ์
• Website / e-mail
• การเยี่ยมชมบริษัทฯ

ความคาดหวัง
• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
• มีการเปิดเผยข้อมูล
บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ลูกค้า
ผู้บริโภค

• การสำ�รวจความพึงพอใจ • ความปลอดภัยในการใช้
ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์
• Website / e-mail และ • ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
Social Media
• การสือ่ สาร ข้อมูลสินค้าที่
• ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
ชัดเจน
• การรับและแก้ไขข้อร้องเรียน
ต่างๆ
3. พนักงาน • การสานเสวนากับ
• ค่าตอบแทน สวัสดิการที่
พนักงาน
เหมาะสม
• ระบบ Intranet / Social • คุณภาพชีวิตที่ดี
Media
• ความก้าวหน้า
• การสำ�รวจความพึงพอใจ
ความมั่นคงในชีวิต
• การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
4. คู่ค้า
• การประชุม
• การดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็น
• Website / e-mail / โทรศัพท์
ธรรม โปร่งใส
• ความเข้มแข็งทางธุรกิจ
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
5. ชุมชน

• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• การพัฒนาช่องทางสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน

• ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ
• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

• ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม
• สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
• สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8

• การทบทวน ปรับปรุง ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง
• การต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่
• การร่วมมือพัฒนาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์

• การสานเสวนากับชุมชน • รายได้ มีงานทำ�
• โครงการเสริมรายได้ เพิม่ ทักษะ พัฒนาชุมชน
• การประชุม / การเยี่ยม • สุขภาพ ความปลอดภัยและ • โครงการวาโก้ โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม เพือ่ ชุมชน
ชมโรงงาน
อาชีวอนามัย
• โครงการ Wacoal Spirit
• การร่วมกิจกรรม CSR • การสนับสนุนทรัพยากร
ตามแผน

6. สังคม และ • Website / Social Media • การดำ�เนินงาน CSR อย่าง
สิง่ แวดล้อม • การสำ�รวจและประเมิน
เป็นระบบ ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีคุณค่า
• การลดผลกระทบในด้าน
สิ่งแวดล้อม
7. ภาครัฐ
• รายงาน / จดหมาย
• ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและ
และองค์กร • การเข้าร่วมประชุม /
กฎหมาย
การกุศล
กิจกรรม
• การสนับสนุนเงินและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
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• นำ�จุดแข็งและความเชีย่ วชาญขององค์กรมา
ช่วยเหลือสังคม และสอดคล้องกับธุรกิจ
• บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ISO 14001, Carbon Footprint
• การใช้วสั ดุทดแทน
• การประเมินความเสีย่ งทางกฎหมาย
• ความร่วมมือในด้าน CSR

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดพันธกิจทีจ่ ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนพืน้
ฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจซึง่ กันและกันของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างชัดเจน เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ หลีกเลีย่ งการด�ำเนินการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้ ดูแล
ผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่าน  
www.wacoal.co.th และรายงานประจ�ำปี   การเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีซงึ่ จัดในเดือนเมษายนของทุกปี เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อบริษทั ฯ โดยจัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นสือ่ กลางใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
2. ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า บริการที่ปลอดภัย เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมภายใต้มาตรฐานฉลากเขียว ก�ำหนดราคาสินค้าเป็น
ไปตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญาและข้อ
ตกลงในการขายสินค้า ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองต่อความต้องการ
ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรับประกันความพอใจ ด�ำเนินการปรับแก้ไขสินค้าให้ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนสินค้า
ได้กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่น�ำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน ในขณะเดียวกันได้ด�ำเนินการตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
อย่างสมำ�่ เสมอ ไม่ยนิ ยอมให้ถกู ละเมิด หรือให้บคุ คลอืน่ น�ำไปใช้โดยมิได้รบั อนุญาต นอกจากนีย้ งั ได้ด�ำเนินการจดสิทธิบตั รผลงานนวัตกรรม
ต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานใช้สนิ ค้า บริการทีม่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำทีล่ ะเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา
4. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดี ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ
อย่างเคร่งครัด
5. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียม
กันในการจ้างแรงงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ

การแข่งขันที่เป็นธรรม

1. มุง่ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคูค่ า้ เพือ่ การเติบโตและพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ยึดหลักความพึงพอใจทัง้ สองฝ่ายใน
การเจรจาต่อรองธุรกิจ โดยด�ำเนินการภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่ระบบการคัดเลือกและประเมินคู่ค้า การเสนอ เปรียบเทียบราคา   
2. ก�ำหนดแนวปฏิบัติการรับเลี้ยงรับรองหรือการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ให้อยู่ในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่
เหมาะสม และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเอาเปรียบ การเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า  
3. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ หรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมา
ใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต  
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การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ

ไทยวาโก้ ได้พัฒนาและยกระดับการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทำ�  CSR in Process ให้ความสำ�คัญและ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้งระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ
ระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) : มุ่งเน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิการผลิต
• ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)   : มุง่ เน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า

1. การจัดการทรัพยากร
ด้านวัตถุดบิ : มุง่ เน้นการใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยชุดชัน้ ในวาโก้ได้รบั ฉลากเขียว และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอนั ตราย มอก.2346 : 2550 ได้รบั ฉลากผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และฉลากผลิตภัณฑ์
แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นานวัตกรรมด้านวัตถุดบิ ทดแทนการใช้ทรัพยากร
จากธรรมชาติกับคู่ค้า
ด้านพลังงานไฟฟ้า : ได้ด�ำเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ISO 50001 : 2011 พร้อมกับรักษา
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่างต่อเนื่อง
ด้านคู่ค้า : ได้ยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค โดยจัดท�ำนโยบายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ความส�ำคัญกับ
การคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004
ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลด้านสวัสดิการ
แรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงานด้วยแนวคิด Wacoal Happy 8 ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน WRAP
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ค�ำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท�ำงาน
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2. กระบวนการผลิต
ผลิตสินค้าภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2005 ในทุกกระบวนการผลิต มีการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
ภายใต้โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ ISO 14064-1 มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ โดยผ่าน
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(EIA Approved) ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ จนถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพือ่ ให้ทราบถึงประเด็นด้านทรัพยากร
การใช้พลังงาน และค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

3. การบริหารคลังสินค้า ร้านค้าและการขนส่ง
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้าให้ตอบสนองลูกค้า
และผู้จัดจ�ำหน่าย โดยได้พัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้
1. ใช้ ร ะบบการคั ด แยกและล�ำเลี ย งสิ น ค้ า ด้ ว ย เครื่ อ ง Sorter
เพื่อประสิทธิภาพการจัดส่ง ลดต้นทุน ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลา
และจ�ำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
2. ใช้ ระบบ Barcode ในการนับสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดการใช้ทรัพยากร  
3. ใช้ระบบ RFID : Radio Frequency Identifications เพื่อการ
เก็บและรายงานข้อมูลการขายสินค้าแบบ Real Time
4. ลดจ�ำนวนเที่ยวในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง ช่วยลดการใช้
พลังงาน ลดต้นทุนค่าขนส่ง

4. ผู้บริโภค
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย
จากสารเคมีอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า

5. การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีรายแรกของไทยทีร่ บั คืนผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช้แล้ว โดยร่วมกับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล  
รับบริจาคบราเก่าในโครงการ “Wacoal Bra Day” เพื่อน�ำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีใน
พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ส่วนบราเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ น�ำไปเป็นเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทน เพื่อลดขยะในชุมชน  
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2. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการ
สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�ำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ต่อมาได้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

“บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย โดยก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน ห้ามกระท�ำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” พร้อมทั้งได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไม่กระท�ำ และ/หรือไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การช่วย
เหลือทางการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจ และการเลี้ยงรับรอง บริษัทฯ จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท�ำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท�ำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับหรือเสนอให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท�ำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ
น�ำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มกี ลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�ำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่น
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5. ก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้
รับการคุ้มครอง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจัดให้มี
มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ และมีกลไกในการให้ความ
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระท�ำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉย
ต่อการกระท�ำผิด
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปราศจากการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือ
ข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition : CAC)
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
1. จัดตั้งคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับ
การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้าและ
ผลการปฏิบัติงานของคณะท�ำงานฯ ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นประจ�ำทุกปี
2. จั ด ท�ำระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนยึ ด ถื อ ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการเบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจ�ำทุกปี
3. จัดท�ำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นจ�ำนวน 5 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ได้แก่
-

วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรอง

พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สือ่ สารท�ำความเข้าใจ ให้กรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ท�ำแผนด�ำเนินงานบริหารจัดการความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็น
ประจ�ำทุกปี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น โดยท�ำการประเมินแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ
มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
4.2 การก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในและการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ในระบบงานส�ำคัญ เช่น ระบบการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชีและการช�ำระเงิน เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีช่องทาง
การรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�ำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ มีมาตรการ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นระบบและยุตธิ รรม ตลอดจนมีขนั้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก�ำหนดบทลงโทษทัง้ ทางวินยั และ/หรือกฎหมาย  
และในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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4.3 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีดังนี้
- คณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่นสอบทานและติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และ
รับเลี้ยงรับรอง และการให้และรับของขวัญ ตลอดจนติดตามการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ
รวมทั้งมีการรายงานผลจากมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบซึง่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานระบบควบคุมภายใน ในกรณีทตี่ รวจพบการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตาม
ล�ำดับ  
- ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ได้รบั การร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อร้องเรียนมีหลักฐานหรือมีเหตุอนั ควรให้
เชื่อว่ามีการกระท�ำที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
หรือมีการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการผู้จัดการ
จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อทราบ และสรุปความเห็น ข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป
5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอก และ
บุคลากรของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษทั ฯ ระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล การประชาสัมพันธ์
หน้าแถว จดหมายเวียน เป็นต้น
6. ก�ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไปเป็น
หลักปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชั่น

7. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อาทิเช่น
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และรับของขวัญ โทษทางวินัย รายละเอียดขั้นตอนและช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กลไกในการให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส เป็นต้น กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนจัดท�ำแบบทดสอบวัดความรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึง
การอบรมและท�ำความเข้าใจในเรือ่ งการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ และผู้ที่ได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งเป็น
ผู้บังคับบัญชในโครงการอบรม “Young Management Development Program”
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในไปทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรม
ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อาทิเช่น หลักสูตร Ethical Leadership “Combating Corruption Together” หลักสูตรเจาะลึก
ประเด็นความเสี่ยงคอร์รัปชั่น เป็นต้น เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่อไป
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8. ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามเกี่ยวกับนโยบายงดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
ในโอกาสอืน่ ใด รวมทัง้ ก�ำหนดให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ ทีร่ บั ของขวัญและการเลีย้ งรับรองต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว เพือ่ เป็นการสร้าง
บรรทัดฐานที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
9. สือ่ สารแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ ให้คคู่ า้ ทางธุรกิจทราบและสนับสนุนให้รว่ มเป็นเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
10. ก�ำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกับการทุจริต คอร์รัปชั่น พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ   และเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสจะน�ำ
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการด�ำเนินงาน
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ไว้ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ไม่กระทำ�การใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำ�กัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยง
การแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของ
ตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และ
คำ�ร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจา ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสวัสดิการ
สภาพการทำ�งาน และในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย เช่น คณะกรรมการ
สวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น   
บริษัทฯ คำ�นึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการ
จ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา โดยเฉพาะผู้พิการ ทุพลภาพ
ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานทำ�  ในปี 2559 ได้จ้างผู้พิการทำ�งาน
จำ�นวน 31 คน มากกว่าที่กฎหมายกำ�หนด (27 คน)
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้มกี ารคัดกรองและตรวจสอบคูค่ า้ ว่าดำ�เนินกิจการ
อย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า โดยได้
กำ�หนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สื่อสารให้กับคู่ค้าทราบ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อพนักงาน   สร้างความสุขในการทำ�งาน   ภายใต้การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
ทำ�งานและการดำ�เนินชีวิต สร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงาน
กับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งปฏิบัติต่อแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน WRAP : Worldwide Responsibility
Accredited Production ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในระดับสากล
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การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำ�เนิด ในปี 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน จำ�นวน 2,646 คน เป็นชาย 523 คน และ
หญิง 2,123 คน และในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะมีการประเมินผลงาน ปรับค่าจ้าง และปรับตำ�แหน่งงานตามผลงาน ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์

1. จัดสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำ�หนด เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตการทำ�งานให้กับพนักงาน เช่น สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ เป็นต้น
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มคี ณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การ เพือ่ เป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือ และเสนอความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กระดานสนทนาในระบบ
อินทราเน็ต กล่องรับความคิดเห็น เพื่อนำ�มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชิวิต
ของพนักงาน
3. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาต่อ โดยยืดหยุ่นเวลาทำ�งานให้
เหมาะสมเพือ่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของพนักงาน และจัดให้มที นุ การ
ศึกษาระดับปริญญาโทให้กับพนักงานที่สนใจศึกษาต่อในสาขาต่างๆ อีกด้วย
4. จัดตัง้ ศูนย์รบั ฝากบุตรหลังเลิกเรียนและวันเสาร์ เพือ่ ดูแลบุตรของ
พนักงานในช่วงทำ�งานล่วงเวลาและวันเสาร์ เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้โดยไม่วิตกกังวล
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5. ดูแลพนักงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดโดยจัดสภาพการทำ�งานและลักษณะงานให้เหมาะสม มีการอบรมให้ความรู้ใน
การดูแลครรภ์และการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ
6. จ้างงานหลังเกษียณสำ�หรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไปอีก
ระยะหนึ่งตามความเหมาะสม
7. จัดพิธมี อบของทีร่ ะลึกและเกียรติบตั รให้กบั พนักงานทีท่ �ำ งาน ครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี ในโอกาสทีค่ รบรอบก่อตัง้ บริษทั ฯ
วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ และสร้างความรักความผูกพันในองค์กร

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำ�งาน ด้วย Wacoal Happy 8

ไทยวาโก้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน จึงมุ่งหวังจะสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” โดยได้นำ�แนวคิด Happy 8
Workplace ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาปรับใช้ในเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ให้มีความสุขในที่ทำ�งาน ดังนี้
1. Happy Health (สุขภาพที่ดี) : บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการป้องกัน รักษา และส่งเสริม
สุขภาพ ดังนี้
การป้องกันและรักษา
-- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
-- การตรวจเอกซเรย์เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก   
-- จัดโครงการ “วาโก้ รู้ทันมะเร็งเต้านม” โดยอบรมให้ความรู้ สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และหากพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งพนักงานตรวจ Digital Mammogram อีกครั้ง
-- จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ และพยาบาลประจำ�
-- จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดภายในบริษัทฯ
การส่งเสริมสุขภาพ
-- จัดแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการออกกำ�ลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
-- ส่งเสริมให้มีการออกกำ�ลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เล่นโยคะ และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพใน
รายการต่างๆ
-- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่ให้พนักงานได้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

101

2. Happy Heart (น�้ำใจงาม) : ส่งเสริมให้พนักงานให้รจู้ กั เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ รูจ้ กั แบ่งปัน มีความรัก ความห่วงใยเห็นอกเห็นใจกัน
โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาดังนี้
- จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”  เป็นประจ�ำไตรมาสละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้งต่อปี)  
- กิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
3. Happy Soul (จิตใจสงบ)
- ส่งเสริมผูบ้ ริหาร พนักงาน ได้รว่ มกันท�ำบุญ ตักบาตรในวันส�ำคัญ
ต่างๆ
- เวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
- จัดกิจกรรมปฏิบตั ธิ รรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) : เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการ
ท�ำงานบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ สร้างบรรยากาศให้ทที่ �ำงานสนุกสนาน คลายเครียด
จากการท�ำงาน จัดกิจกรรมร้องเพลงในโอกาสวันส�ำคัญ เช่น วันแม่ วันครบรอบ
ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้น
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5. Happy Brain (ใฝ่เรียนรู้) : ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่าง
สม�่ำเสมอ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตุน้ ให้พนักงานได้พฒ
ั นา
ปรับปรุงงานที่ท�ำอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2559
มีพนักงานส่งผลงาน KAIZEN & SUGGESTION จ�ำนวน 135
ผลงาน ประหยัดต้นทุนให้บริษัทฯ ได้ 178,000 บาท  

6. Happy Money (การเงินมั่นคง) : ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม
และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังนี้
- จัดให้มีสวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
- ส่งเสริมให้ธนาคารต่างๆ จากภายนอก มารับฝากเงิน ท�ำประกัน
ภัยและประกันชีวิต  
- จัดอบรมหลักสูตร “ออมเพื่ออนาคต” ให้กับพนักงาน
7. Happy Family (ครอบครัวมีสุข) : เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพัน
ในครอบครัว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- จัดกิจกรรม “เพื่อแม่ด้วยดวงใจ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างแม่-ลูก
- ให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงาน จ�ำนวน 40 ทุน/ปี
- สนับสนุนบุตรหลานพนักงานทีก่ �ำลังศึกษาอยูท่ �ำงาน เพือ่ หารายได้
ในช่วงปิดเทอม (ปี 2559 มีจ�ำนวน 75 คน สร้างรายได้ให้
บุตรหลานพนักงาน 1,008,000 บาท เฉลี่ย 13,440 บาท/คน)
8. Happy Society (สร้างสังคมดี) : บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สังคมดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- โครงการ “Wacoal Spirit for Society” ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและท�ำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบ
โดยในปี 2559 จัดกิจกรรม English for Fun : ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจ�ำนวน 4 โรงเรียน ในเขตบางคอแหลม
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท�ำงาน

ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญ
บริษัทฯ มุ่งสร้างจิตส�ำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
องค์กร ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ มีสถิติเกิดอุบัติเหตุจ�ำนวน 19 ราย
โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้านความ
ปลอดภัย ดังนี้
1. หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน
องค์กร”
2. หลักสูตร “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับ
หัวหน้างาน”   
3. หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ”  
4. หลักสูตร “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น”  
5. หลักสูตร “การท�ำงานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณี
สารเคมีหกรั่วไหล”
6. หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับไฟฟ้า”
7. หลักสูตร “ขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

บริษทั ฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ท�ำงาน (ประเทศไทย) จัดให้มกี ารตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับเฝ้าระวัง
โรค หรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน  

การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกันภัย
ต่างๆ เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง สายส่งน�้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณ
เตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส�ำรวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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การส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน

บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health
Environment - Quality Day) เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง
ความส�ำคัญของความปลอดภัยในองค์กร และในเทศกาลสงกรานต์
รณรงค์ให้พนักงานขับขี่อย่างปลอดภัย เมาไม่ขับ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการ
บริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง  

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็น
อันตราย รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ดังนี้
1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจัดหาวัตถุดิบ
การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. มีระบบห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ JIS
(Japanese International Standard) และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น  ผลิตภัณฑ์มีความคงรูปทรงต่อการซักล้าง มีความคงทน
ของสี ปลอดภัยจากสารเคมีและมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก.2346 : 2550 ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสี
และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการฟอกย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง รับรองกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในวาโก้เป็นรายแรกและรายเดียวในปัจจุบันที่ได้รับ มอก.2346 : 2550
4. พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ เช่น Wacoal Sports ECO, Wacoal COOL
5. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ครอบคลุม
ทุกผลิตภัณฑ์ชดุ ชั้นใน ผลิตภัณฑ์ชดุ ยูนฟิ อร์มลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon
Footprint)
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล EPIF 2016 Awards
ในงานมหกรรมแสดงนวัตกรรมสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมนานาชาติ Eco-Products International Fair 2016 “24-hour
Eco Life” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อแสดงศักยภาพคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ต่อผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม
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นอกจากนี้ปี 2559 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวของไทยที่ผลิตสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กภายใต้แบรนด์ ENFANT ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล Oeko-Tex
Standard 100 จากสถาบัน Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co.KG. รับรองว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม Product
class I; Product for baby : ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษทั ฯ ได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.)
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีระบบประมวลผลร่วมของฉลาก
แสดงส่วนผสมและสินค้าวิธีการดูแลรักษาและป้ายส่งเสริมการขาย (Composition & Labeling Integrated System) อย่างเป็นระบบ

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรับและติดตามข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า   พร้อมทั้งสื่อสารและประสานงานด้านข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ  โดยมีแนวทางปฏิบัติด้าน
การสื่อสารกับลูกค้า ดังนี้
1. ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
แก่ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ท ราบเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร โดยไม่ มี ก าร
กล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็น
ที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้าถึงการร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

การวัดความพึงพอใจลูกค้า

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ดชั นีชวี้ ดั ความพึงพอใจของลูกค้า
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ซึ่งบริษัทฯ ก�ำหนดไว้เป็น %
ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ และหากมีขอ้ เสนอแนะ ข้อร้อง
เรียนจากลูกค้าทางบริษัทฯ จะน�ำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการท�ำงาน
และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2558
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6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โครงการ วาโก้บราเดย์ ปี 2559
“บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม”

บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต รายแรกของกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ชั้ น ในของ
ประเทศไทยทีม่ กี ารจัดการผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช้แล้วหรือเสือ่ มสภาพอย่างมีระบบ
ได้มาตรฐานระดับสากล ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักการ 3Rs
ได้แก่
1. Reuse : บริจาควัสดุประกอบบราให้กบั สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ น�ำเอาวัสดุไปท�ำเป็นชิน้ งานฝีมอื สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน
2. Reduce : น�ำผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผาในระบบปิดเป็นเชือ้ เพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ เพือ่ ลดการใช้พลังงานเชือ้ เพลิง
ส่งเสริมการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
3. Recycle : น�ำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะมาหลอมรวม เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งใน 53 องค์กรที่ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีลง
นามปฏิญญา “รักษ์กรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ�ำปี 2559 โดยร่วมกันรณรงค์ส่ง
เสริมการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน วาโก้จึงร่วมกับส�ำนัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ตั้งกล่องรับบริจาคบราที่ส�ำนักงานเขต 50
เขต เพื่อให้ประชาชนที่สนใจน�ำบราทุกยี่ห้อที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาค ณ
ส�ำนักงานเขตใกล้บา้ น อันเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะและช่วยลดปัญหา
ขยะชุมชน ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจัดการ
ขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
จากการด�ำเนินโครงการฯ ได้รับบริจาคบรากว่า 1.5 แสนตัว มีผลท�ำให้ช่วยลดขยะชุมชน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทดแทนถ่านหิน ซึง่ นับเป็นโครงการฯ ทีบ่ ริหารจัดการชุดชัน้ ในทีไ่ ม่ใช้แล้วอย่างครบวงจร ได้ประโยชน์อย่างรอบด้านทัง้ สังคมและสิง่ แวดล้อม

การจัดการผลิตภัณฑ์สู่องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวน
การผลิตทัง้ องค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนัน้ ในการด�ำเนินกิจกรรมของบริษทั ฯ จึงต้องปฏิบตั ติ ามระบบและมาตรฐาน
ที่ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบาย Green procurement, Materials Design
การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งท�ำลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และด�ำเนินกิจกรรม
ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2559

บริษัทฯ ได้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยพิจารณา
จาก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้
Scope I : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้
ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร การใช้สารเคมีในการบ�ำบัดน�้ำเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล จากกระบวนการ
หรือกิจกรรม เป็นต้น
Scope II : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) เช่น การซื้อพลังงาน
มาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน�้ำ เป็นต้น
Scope III : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร
การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

ผลการประเมิน
Total Greenhouse Gas emission (Scope I & II) :
Direct GHG emissions :
Energy Indirect GHG emissions :
Other Indirect GHG emissions :
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5,171.47
  500.14
4,671.33
  131.89

ton
ton
ton
ton

Co2e/year
Co2e/year
Co2e/year
Co2e/year

ลดโลกร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “องค์กรลดโลกร้อน โดยการใช้เสื้อผ้า CoolMode” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสนับสนุนการใช้เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน เพื่อตอบ
สนองกิจกรรมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ้า CoolMode มีคุณสมบัติสวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าวสามารถอยู่ในอาคารหรือ
ห้องทีป่ รับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้โดยไม่อดึ อัด ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าในเครือ่ งปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ (การปรับเพิ่มอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ประหยัดพลังงานได้ 10%)

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้มีจิตอาสา ท�ำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกปะการังเทียม ณ อุทยานใต้ทะเล
เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสร้างแนวปะการังให้เป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์ทะเล และฟื้นฟูท้องทะเลให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์

การบริหารจัดการพลังงาน

ใน ปี 2559 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินงานบริหารจัดการพลังงานในองค์กร
ตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 เป็นแนวทางปฏิบัติ
และนโยบายของผูบ้ ริหาร เพือ่ ควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในการใช้พลังงาน  
บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary Source) ในกระบวนการ
ผลิต เป็นพลังงานทางอ้อม (Indirect Energy) จากการไฟฟ้านครหลวง  โดย
ในปี 2559 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 8,036,000 kWh. เปรียบเทียบการใช้
พลังงานโดยรวมกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 1.67% ในขณะที่ยอดผลิตเพิ่มขึ้น  
4.57% แต่เมื่อเทียบกับดัชนีการใช้พลังงาน เมกะจูล/ชิ้น ใช้พลังงานลดลง
2.89% ซึง่ ลดลงจากการจัดท�ำมาตรการประหยัดพลังงาน รวมถึงการควบคุม
การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเฝ้าระวังและให้มีการควบคุมการใช้งานของ
เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีนัยส�ำคัญแยกตามสัดส่วนของการใช้พลังงาน ได้แก่
ระบบปรับอากาศ  42.63% กระบวนการผลิต  21.76% และ ระบบแสง
สว่าง 12.98% ตามล�ำดับ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง กระตุน้
ให้ พ นั ก งานมี จิ ต ส�ำนึ ก อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานภายในองค์ ก ร รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ มาตรการบริหารจัดการระบบเครื่องท�ำน�้ำ
เย็นโดยใช้โปรแกรม Chiller Plant Management System ควบคุมการใช้งาน
เปิด-ปิด เครื่องจ่ายลมเย็น (AHU) จ�ำนวน 12 เครื่อง ช่วงเวลาพักเที่ยง และ
มาตรการควบคุมประสิทธิภาพหรือค่าสมรรถนะของเครื่องจักรที่มีนัยส�ำคัญ ก�ำหนดให้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกเลือกใช้งาน
ก่อน เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี LED และเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ได้แก่ มาตรการการเปลี่ยนฟลูออเรสเซ็นต์ 36 Watt. เป็น
หลอด LED 20 Watt. มาตรการเปลี่ยนหลอด Downlight LED ห้องประชุม และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จากผลการ
ด�ำเนินมาตรการทีใ่ ช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุน ส่งผลให้บริษทั ฯ ลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานได้ 229,004.52 kWh./ปี
คิดเป็นเงินประหยัดได้ 916,018.08 บาท/ปี ใช้เงินลงทุนรวม 905,436.00 บาท คืนทุนภายในระยะเวลา 0.99 ปี และลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก 133.12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
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คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน ได้ก�ำหนดแผน
กิจกรรม การอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการฝึกอบรม ในด้านต่างๆ เช่น  
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ การอบรมหลักสูตร ISO
50001: Energy planning and significant  อบรมหลักสูตรจิตส�ำนึก
การอนุรักษ์พลังงาน อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์
พลั ง งานจากกรณี ตั ว อย่ า งในอุ ต สาหกรรมที่ ป ระสบความส�ำเร็ จ
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังงาน SHE-Q Day 2016
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น
ในปี 2559 ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไม่ต�่ำกว่า 2%
ของดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ค่าเป้าหมายต้องไม่เกิน
2.705 MJ/ชิ้น ท�ำได้เฉลี่ย 2.683 MJ/ชิ้น ต�่ำกว่าเป้าหมาย
แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเทียบหน่วย
การใช้ไฟฟ้ากับปีฐาน ปี 2558

ผลจากการบริหารจัดการพลังงาน ปี 2559

ประหยัดพลังงานได้ 407,559.50 KWh.

ประหยัดเงินได้ 1,630,236.90 บาท

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 453.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
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7. การพัฒนาสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลและร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในสังคม โดยเฉพาะ
โครงการทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยน�ำขีดความสามารถ และศักยภาพทีส่ อดคล้องกับลักษณะธุรกิจขององค์กรไปส่งเสริมกิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน  

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

เนื่องจากมะเร็งเต้านมนับเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความตระหนักรู้ และให้ผู้หญิงไทยเห็นความส�ำคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสได้รับ
การรักษาอย่างรวดเร็ว โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรม “Wacoal Pink lady service”

ผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดฝึกอบรมพนักงานขาย PC จ�ำนวน 800 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ลูกค้า โดยตั้งเป้ายกระดับเครือข่ายงานบริการของวาโก้ทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานขายที่ผ่านการอบรมจะได้
รับมอบเข็มกลัด Wacoal Pink Lady ท�ำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนที่คอยให้ค�ำแนะน�ำลูกค้าเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง วิธีการตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี การเลือกชุดชั้นในส�ำหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม (Balancing Bra) เพื่อคืนความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง

กิจกรรม “Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves Your Life.” ปีที่ 7

ผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมมือกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
และสถานพยาบาลชัน้ น�ำทีร่ ว่ มโครงการ 25 แห่งทัว่ ประเทศ รณรงค์ให้ลกู ค้าเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครือ่ งแมมโมแกรม
และอัลตร้าซาวด์ รวมทั้งเทคนิคการตรวจเต้านมง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกค้าน�ำความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ความ
ใส่ใจหมั่นตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม�่ำเสมอ

กิจกรรม Road Show “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside 2559”

ผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมมือกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม
โรดโชว์ “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ทั่วประเทศให้ผู้หญิงไทยเข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครือ่ งแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ พร้อมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจการดูแลสุขภาพตนเองและใส่ใจ
สุขภาพเต้านมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม และเชิญชวนลูกค้ามาร่วมท�ำบุญเป็นส่วนหนึง่ ของผูใ้ ห้ ส่งต่อความห่วงใย
แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ พร้อมด้วยกิจกรรมตกแต่งหมวกส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยการคีโมโดยกลุ่มจิตอาสา เพื่อมอบ
ให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ด้อยโอกาสต่อไป   
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กิจกรรม Balancing Bra Donation

เชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ที่ขาดทุนทรัพย์ ด้วยการมอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเต้านมเทียม
ให้กับสตรีผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยตรง และมอบผ่านองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ องค์กรการกุศล โรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน ทัง้ นีต้ งั้ แต่ปี 2551 - ปัจจุบนั วาโก้มอบยกทรง Balancing Bra
และเต้านมเทียม จ�ำนวน 9,700 ชุด มูลค่า 8.8 ล้านบาท

กิจกรรม “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”

บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ สถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ และส�ำนั ก งานเขต
บางคอแหลม จัดให้มกี ารอบรมให้ความรูก้ บั สตรีในชุมชนต่างๆ ให้รจู้ กั ป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชน
จ�ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร และชุมชนโรงเจ
มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 95 คน โดยมีการบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับมะเร็งเต้านม
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสอนเทคนิคการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากพบความผิดปกติบริษัทฯ จะส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียด
ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมอีกครั้งหนึ่ง  

โครงการ “Wacoal Bra Day ปี 5”

รณรงค์ให้ผห้ ู ญิงไทยร่วมบริจาคบราเก่าเพือ่ น�ำวัสดุจากบราเก่าไปประดิษฐ์
เป็นสิ่งของ สร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยผ่านสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
และสนับสนุนชิ้นส่วนวัตถุดิบจากบราน�ำมาใช้ในงานประดิษฐ์ สร้างรายได้
สร้างอาชีพให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ   

กิจกรรม “เวิรก์ ช็อปบราสร้างอาชีพ” แก่กลุม่ สตรีในบ้านพักฉุกเฉิน
ผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับสถาบันบุนกะแฟชัน่ และบริษทั วีน อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ำกัด ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายจักรเย็บผ้าจาโนเม่ ในประเทศไทย จัดกิจกรรม
“เวิร์กช็อปบราสร้างอาชีพ” แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน โดยสนับสนุน
วัตถุดิบในงานประดิษฐ์ น�ำวัสดุจากส่วนประกอบบรา มาท�ำให้เกิดชิ้นงาน
ที่มีมูลค่า สวยงาม น่าซื้อ น่าใช้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพูนทักษะ
การสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีศักยภาพ สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
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โครงการ “Wacoal We Care By Atthayooth”

ผลิตภัณฑ์  Wacoal Sport และ CW-X ของบริษัทฯ ร่วมกับชมรม
อรรถยุทธ จัดกิจกรรมสอนการป้องกันตัวและวิธีการที่ท�ำให้ตัวเองหลุดพ้น
จากผูร้ า้ ยในสถานการณ์ฉกุ เฉิน นอกจากนีย้ งั มีการบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การเลือกใส่ชุดชั้นในเพื่อดูแลสรีระและช่วยป้องกันการบาดเจ็บของทรวงอก
จากการเล่นกีฬา โดยได้รับความสนใจจากองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั่วประเทศจ�ำนวน 6 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 520 คน

โครงการ “บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น”

เผยแพร่ค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับ การเปลี่ย นแปลงสรีระใน
วัยเริ่มสาวและการเข้าสู้วัยรุ่น ให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
52 โรงเรียน จ�ำนวน 16,465 คน

โครงการ “สร้างรั้วสมุนไพร”

บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ�ำกัด บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ร่วม
กับชุมชนวัดหนองคล้า ปลูกสมุนไพรเพือ่ เป็นแปลงสาธิตส่งเสริมการพึง่ ตนเอง
ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรไว้กินไว้ใช้ที่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพรไทย

การส่งเสริมการศึกษา

• มอบทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
• ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จ�ำนวนปีละ 40 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สาขา
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการสหกิจศึกษา และโครงการพิเศษอื่นๆ เปิดโอกาสให้สถาบัน
การศึกษาต่างๆ น�ำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
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การป้องกันปัญหายาเสพติด

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยได้
แต่งตั้งคณะท�ำงานท�ำหน้าที่รณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยร่วมมือกับส�ำนักงานเขตบางคอแหลม และจัดให้
มีการสุ่มตรวจสารเสพติดปีละ 2 ครั้ง

กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายอาลัยร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น กิจกรรมลงนามถวายความอาลัย กิจกรรมอาสาท�ำดีเพื่อพ่อ กิจกรรม
ท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมบ�ำเพ็ญพระราชกุศล และปฎิบัติธรรมเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นสาธารณกุศล ทั้งด้านการแพทย์
สาธารณสุข ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ด้านพัฒนาชุมชน เช่น
•
•
•
•
•
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บริจาคเงินแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้กับสถานีต�ำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
สนับสนุนการจัดโครงการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพล คนรักพ่อ
สนับสนุนการจัดสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศานาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
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8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้
ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”เรื่อง สรุปการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญใน
รอบปีที่ผ่านมา

รางวัลเกียรติยศ ปี 2559
บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2559 และยังได้รบั การจัดอันดับบริษทั จดทะเบียนทีม่ ผี ลการประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับ Top Quartile ของบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้
เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริษัทฯ ในการด�ำเนินกิจการภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรอง
บริษทั ฯ ได้ผา่ นกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนว
ปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

รางวัล EPIF 2016 บริษัทดีเด่นด้านการด�ำเนินธุรกิจผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงาน “อุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 หรือ Eco-Products
International Fair 2016 (EPIF 2016)” โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
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รางวั ล สถานประกอบกิ จ การต้ น แบบดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงานระดั บ ประเทศ
(ระดับเพชร) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เกี ย รติ บั ต รองค์ ก รที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยลดโลกร้ อ นจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยูนิฟอร์มภายใต้แบรนด์ Race’ ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์
CoolMode และองค์กรลดโลกร้อนด้วยการใช้เสื้อผ้า CoolMode
เป็นยูนิฟอร์มของบริษัท จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลดีเด่น การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ�ำปี 2559  
ครั้งที่ 12 ประเภท Product จากผลงาน Wacoal Seamless Bra

รางวัลดีเด่น การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ�ำปี 2559
ครั้งที่ 12 ประเภท Energy Saving & Global Warming &
Environment จากผลงาน Renovation Building for Energy
Conservation

รางวัลประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดีเด่น ในโครงการประกวด
THAILAND ENERGY AWARD 2016  จัดโดยกระทรวงพลังงาน

บริษทั วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 และในปี 2559 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
5 ปี  ติดต่อกัน (ปี 2555 - 2559) จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
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บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานติดต่อกัน
5 ปี (ปี 2555 - 2559) จากกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับรางวัล
ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานนอกเครือข่าย
ควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษา
ทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจ
สอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559 จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียง
พอเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบนั โดยมีบคุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบ
ติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือ
โดยไม่มีอ�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�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน  
ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อยู่เป็น
ประจ�ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ�ำนาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งจัดท�ำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการออกจากกัน ท�ำให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสาร
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดยบริษทั ฯ มีกระบวนการติดตาม
และประมวลผลการปฏิบตั งิ านตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และระเบียบวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการท�ำงานดังกล่าว ซึง่ หากพบการไม่ปฏิบตั ิ
ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยว
กับการท�ำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลทีว่ า่ “พนักงานยิง่ ยอด วาโก้ยงิ่ เยีย่ ม” บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ิ
ในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีด่ แู ลการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
องค์กร  มีการก�ำหนดแผนงานและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมทั้ง
ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�ำในสิ่งที่ไม่เหมาะ
สม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ด�ำเนิน
การเพื่อป้องกันการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มี
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้
มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้
อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการน�ำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอ�ำนาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการทีจ่ ะติดตามให้การ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่มีการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
และมีนโยบายก�ำหนดให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมต่างๆ ต้องกระท�ำโดยผูท้ ไี่ ม่มสี ว่ นได้เสีย เพือ่ ป้องกันการหาโอกาสหรือน�ำผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตาม
ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม�่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนมีการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็น
หมวดหมูใ่ นสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมิน
ความเสี่ยงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะ
สม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชั่น โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
การควบคุมภายในได้ด�ำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน
ผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข   และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องอย่างสม�่ำเสมอ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมี
ความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
เพิ่มเติมดูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มี
สาระส�ำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ปริญญาตรี  
คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
วิชาเอกการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรอบรม
-----------

ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
กรอบการบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบทุจริต
การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน  
Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) 21/2015      
Verifying the CAC Checklist :  Experience
Sharing from Auditors
Worldwide Responsible Accredited
Production (WRAP)     
CG Forum 3/2016 : ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่
ป้องกันและควบคุมได้                    
Experience Sharing of CAC Certification
Process                
Ethical Leadership “Combating Corruption
Together”

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูด้ �ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์
การอบรบทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีห่ วั หน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเพิม่ เติมดูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)
ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าของส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจตุพร รุจานันท์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ท�ำหน้าที่หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
ทั้งบริษัทฯ (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นายจตุพร รุจานันท์
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา

-- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

หลักสูตรอบรม

-- นิติกรบริษัท
-- โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
-----

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหาในทาง
ปฏิบัติ
แนวทางการประเมินตนเองสำ�หรับมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับ
รายการสินทรัพย์ หนี้สินและอื่นๆ
รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร
ให้ถูกต้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการกำ�กับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
กำ�กับและติดตามด้านการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. ผู้ทำ�บัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ทำ�บัญชี
ของบริษทั ฯ ตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทำ�หน้าทีใ่ นการจัดทำ�งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ให้มคี วามครบถ้วน
และถูกต้อง

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
-- ปริญญาโท

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-- ปริญญาตรี   

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
-- มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
----

--

ภาษีที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีและกฎหมายใหม่
แนวทางการปฏิรูปภาษีอากรของไทย และเตรียม
รับมือกับ E-Payment
การยืน่ งบการเงินของผูท้ �ำ บัญชีดว้ ยระบบการให้
บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing)
Maximise Shareholder Value 2016 :
Preparing yourself for a compliance review
by the authorities

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

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

รายชื่อ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
บริษทั ฯ
ถือหุน้
ถือหุน้
บริษทั ฯ

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น

A

-

33.61

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

A

0.68

21.26

3. Myanmar Wacoal Co., Ltd.

B

40.00

-

4. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์

B

19.00

-

5. บจก. จี เทค แมททีเรียล

B

19.00

-

6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

B

3.82

5.09
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสังหาริมทรัพย์
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
- ขายสังหาริมทรัพย์
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ขายสังหาริมทรัพย์
- ค่าบริการระบบงาน
  สารสนเทศรับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของรับ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

326.34
1,146.61
50.17
0.02
1.20
7.56
0.28
3.42
7.38
1.81
223.60
2.28
1.48
2.61
235.86
9.82
0.94
7.60
0.76
3.70
2,404.52
14.08
0.18
0.04

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
บริษทั ฯ
ถือหุน้
ถือหุน้
บริษทั ฯ

6. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล (ต่อ)

ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
-

7. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

B

17.90

0.79

-

8. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

B

14.67

0.07

-

9. บจก. ภัทยาลำ�พูน

B

-

-

10. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
11. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

B
B

18.72
18.15

-

12. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)

B

12.00

-

13. บมจ. ธนูลักษณ์

B

0.83

1.39

-

ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศจ่าย
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าที่ปรึกษารับ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

0.23
0.86
0.94
0.07
0.67
104.66
0.07
0.43
2.16
2.40
42.13
21.97
37.46
0.33
0.45
0.12
0.84
2.02
0.36
1.64
55.31
31.46
0.98
1.34
0.43
35.88
0.52
0.32
5.78
0.78
0.30
0.60
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หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
บริษทั ฯ
ถือหุน้
ถือหุน้
บริษทั ฯ

14. บมจ. ประชาอาภรณ์

B

-

0.21

15. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์
16. บจก. ไทยกุลแซ่

B
B

-

-

17. บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์

B

-

0.08

18. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)

B

8.33

-

19. บจก. ไทยทาเคดะเลซ
20. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น
21. บจก. พี ที เค มัลติเซอร์วิส
22. บจก. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ
23. บจก. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม

B
B
B
B
B

8.00
-

-

24. บจก. เอราวัณสิ่งทอ

B

16.23

-

25. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ
26. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
27. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ

B
B
C

5.00
7.69

-

28. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์
ลักษณะความสัมพันธ์
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A   =
B   =
C   =
D   =

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

D

-

0.66

ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของรับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์รับ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าสาธารณูปโภครับ
- ซื้อสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าอบรมจ่าย
- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย
- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย
- ค่ารักษาความปลอดภัยและ
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์จ่าย
- ค่าออกแบบและตกแต่ง
สร้างอาคารจ่าย
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%    
กรรมการผู้จัดการ บจก. เอสอาร์พี นานาไซ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
กรรมการบริษัท

0.20
0.12
2.17
4.38
7.55
7.33
0.01
0.23
0.63
0.03
1.27
2.50
38.52
5.17
3.74
3.76
3.76
24.08
0.40
26.53
5.65
0.12
8.93
86.43

นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจำ�หน่ายกำ�หนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่าย
ในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถกำ�หนด
ราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงกำ�หนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำ�หน่าย โดยส่วนแบ่งจาก
การค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน ในการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการทำ�ธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกับที่กำ�หนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ
-  ค่าบริหารคลังสินค้า
-  ค่าสาธารณูปโภค
-  ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
-  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
-  ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
-  ค่าออกแบบและตกแต่งสร้างอาคาร
-  ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
-  ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
-  ค่ารักษาความปลอดภัย
-  ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย
-  ค่าอบรม
-  ค่าสังหาริมทรัพย์
-  ค่าอสังหาริมทรัพย์

นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนสินค้าที่จัดส่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำ�นวณจาก
จำ�นวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำ�เล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวน Hardware, Software และ Man-day ทีใ่ ห้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพื้นที่
วัสดุที่ใช้ และเทคนิคการตกแต่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา
และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
กำ�หนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำ�นวนอุปกรณ์
เตือนภัยที่ใช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
กำ�หนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขาย
กำ�หนดค่าตอบแทนจากราคาอ้างอิงของที่ดินโดยรอบที่มีการซื้อขายจริง
และการต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท

ให้กยู้ มื
เพิม่ ขึน้
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 58

1. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
2. บจก. เอราวัณสิ่งทอ
3. บจก. อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
รวม

ลดลง

อัตรา
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59 ดอกเบีย้

9.00
90.00
-

-

(9.00)
(90.00)
-

-

99.00

-

(99.00)

-

ค�ำ้ ประกัน
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59

-

6.84
6.84
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การให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
การค�้ำประกัน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค�้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงค้างรวม
ทั้งสิ้น 6.84 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ  36)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมต้นน�้ำและปลายน�้ำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ   ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ำสัญญาหรือท�ำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ส�ำหรับการก�ำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระท�ำเพื่อจ�ำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ
อนุมัติการท�ำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุก
ไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีทเี่ ป็นการท�ำรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะน�ำเรือ่ งดังกล่าวเข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบเพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามขนาดรายการทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นีใ้ นการพิจารณารายการระหว่าง
กัน คณะกรรมการบริษัทจะค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
ในปี 2559 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไปจากมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการ
ทีด่ �ำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรือ่ ง “หลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”

กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่บริษัทฯ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
จ�ำนวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัท
ร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้ ความช�ำนาญของบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ    
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้   จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง
และประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงค�ำอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนจัดให้มรี ะบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ได้ท�ำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดท�ำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการ

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบก�ำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ
บริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้

ประมาณการสินค้ารับคืน
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 เกี่ยวกับ วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
นโยบายการบัญชีสำ�หรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประมาณการสินค้ารับคืน
บริษัทมีประมาณการสินค้ารับคืน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวต้อง • สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการ การพิจารณาประมาณ • ประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารของบริษทั น�ำมาใช้ในการ
การสินค้ารับคืนนั้น บริษัทพิจารณาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการรับ
ประมาณการสินค้ารับคืน รวมทัง้ การใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ
คืนสินค้าในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตของการรับคืนสินค้า • ประเมินความครบถ้วนของการประมาณการทีต่ อ้ งรับรูห้ รือกลับรายการ
ตามข้อตกลงกับลูกค้าว่ าสามารถคื นได้ ใ นกำ � หนดเวลาที่ ต กลงร่ ว ม • สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานทีส่ �ำคัญทีใ่ ช้ในการประมาณการสินค้า
กัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ประมาณการสินค้ารับคืนอาจจะถูกบันทึก
ทีจ่ ะได้รบั คืนในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต
ไม่ครบถ้วนและถูกต้อง
• ประเมินวิธีการที่น�ำมาใช้ในการก�ำหนดมูลค่าการประมาณการ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการที่บริษัทน�ำมาใช้
• สอบทานความเพียงพอของประมาณการสินค้ารับคืนและความเหมาะ
สมของข้อสมมติทสี่ �ำคัญทีใ่ ช้ในการค�ำนวณประมาณการสินค้ารับคืน
และพิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและเป็นไปอย่าง
สมำ�่ เสมอ และ
• ท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต เพื่อ
ประเมินประมาณการสินค้ารับคืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้

การด้อยค่าของเงินลงทุน
ตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.12 และข้อ 3.17 วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสำ�หรับการด้อยค่า และการใช้ดุลยพินิจของ • ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
ผู้บริหาร ตามลำ�ดับ
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
• ตรวจสอบหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาของผู ้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ
ที่มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนอาจจะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และ
• ประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารของกลุม่ บริษทั และบริษทั
การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ขึ้นอยู่กับการใช้
น�ำมาใช้ในการค�ำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดลุ ยพินจิ
ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท และข้อสมมติที่สำ�คัญ
ในการประมาณการมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และของ
บริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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•

•
•
•

•
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุป
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

มนูญ มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4
5
6
7
8

61,775,361
62,476,803
40,670,692
45,454,469
249,785,786 303,933,354
66,833,306 137,902,635
623,812,293 662,295,699 730,190,097 750,795,294
99,000,000
99,000,000
51,550,000
51,600,000
51,550,000
51,600,000
1,225,288,629 1,164,495,252 1,105,421,793 1,053,499,004
1,202,682
237,090
1,202,598
16,516,993
16,513,163
11,406,684
11,506,182
3,227,103
4,929,537
2,087,631
4,088,085
20,946,778
21,679,790
14,696,913
15,594,267
2,233,158,847 2,365,480,898 2,009,362,801 2,153,845,669
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สินทรัพย์ (ต่อ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

6,842,550
1,469,345,526
46,998,738
852,917,249
676,993,520
1,350,326,669
41,662,335
3,677,042
5,290,247
4,454,053,876
6,687,212,723

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

6,842,550
1,458,620,526
132,032,600
58,045,528
849,647,249
681,874,092
1,178,006,944
41,235,291
3,677,042
3,559,789
4,413,541,611
6,422,904,412

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ

19
20

18,000,000
576,416,481

263,000,000
542,207,846

18,000,000
614,117,161

263,000,000
570,898,979

21

435,737
13,946,068

377,926
13,268,062

255,123
13,231,522

214,657
12,338,422

30,000,000
7,661,498
5,149,908
42,811,406
651,609,692

30,000,000
7,289,013
5,212,875
42,501,888
861,355,722

30,000,000
6,437,637
1,599,792
38,037,429
683,641,235

30,000,000
6,120,798
1,176,659
37,297,457
883,749,515

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

21
22
23

648,427
1,084,164
567,584
822,707
86,061,083
68,913,393 116,560,204
98,020,367
509,202,609 485,153,005 340,425,151 330,583,520
595,912,119 555,150,562 457,552,939 429,426,594
1,247,521,811 1,416,506,284 1,141,194,174 1,313,176,109
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ชำ�ระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
สำ�รองทั่วไป  
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

24
26

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

297,190,000

297,190,000

297,190,000

297,190,000

12,000,000
354,037,797
3,856,399,691
799,817,494
5,439,444,982
245,930
5,439,690,912
6,687,212,723

12,000,000
338,135,194
3,693,351,342
719,226,498
5,179,903,034
250,012
5,180,153,046
6,596,659,330

12,000,000
354,037,797
3,699,865,361
798,617,080
5,281,710,238
5,281,710,238
6,422,904,412

12,000,000
338,135,194
3,500,486,302
717,762,939
4,985,574,435
4,985,574,435
6,298,750,544

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
ค่าใช้จ่ายอื่น
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

28
29

30

32

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
4,138,464,073
(3,169,996,845)
968,467,228
80,502,706
94,460,955
1,143,430,889
(100,230,816)
(588,436,341)
(87,319,597)
(4,690,000)
362,754,135
(4,281,910)

3,972,499,614
(2,999,250,410)
973,249,204
66,168,780
102,132,460
1,141,550,444
(117,069,547)
(565,828,369)
(71,863,806)
(8,400,000)
(2,989,224)
375,399,498
(4,301,035)

4,489,829,451
(3,719,211,087)
770,618,364
197,338,755
96,822,711
1,064,779,830
(96,006,076)
(506,839,054)
(69,841,177)
(4,690,000)
387,403,523
(4,246,052)

4,321,583,548
(3,562,195,813)
759,387,735
161,547,591
104,332,315
1,025,267,641
(112,460,208)
(475,646,100)
(66,537,166)
(8,400,000)
(2,989,224)
359,234,943
(4,249,734)

(11,134,782)
347,337,443
(36,355,366)
310,982,077

594,588
371,693,051
(37,285,242)
334,407,809

383,157,471
(35,875,809)
347,281,662

354,985,209
(36,933,151)
318,052,058

310,950,952
31,125
310,982,077

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

-

-

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

2.59

2.79

2.89

2.65

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

หุ้น

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

135

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

310,982,077 334,407,809 347,281,662 318,052,058

-

13,481,927

-

(275,300)

-

(2,696,385)

-

55,060

100,738,545

10,672,856 101,067,676

11,060,023

(20,147,709) (2,134,571) (20,213,535) (2,212,005)
80,590,836 19,323,827 80,854,141 8,627,778
391,572,913 353,731,636 428,135,803 326,679,836

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

391,541,948 353,692,881
30,965
38,755
391,572,913 353,731,636

-

-

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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26
24

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26
24

120,000,000 297,190,000
120,000,000 297,190,000

120,000,000 297,190,000
120,000,000 297,190,000

หมายเหตุ ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า
ชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

12,000,000 338,135,194 3,693,351,342 719,226,498
(132,000,000)
15,902,603 (15,902,603)
310,950,952 80,590,996
12,000,000 354,037,797 3,856,399,691 799,817,494

12,000,000 323,352,052 3,650,979,224 710,688,877
(288,000,000)
14,783,142 (14,783,142)
345,155,260
8,537,621
12,000,000 338,135,194 3,693,351,342 719,226,498

5,179,903,034
(132,000,000)
391,541,948
5,439,444,982

5,114,210,153
(288,000,000)
353,692,881
5,179,903,034

250,012
(35,047)
30,965
245,930

241,071
(29,814)
38,755
250,012

กำ�ไรทีย่ งั ไม่
กำ�ไรสะสม
รวมส่วนของ ส่วนที่เป็นของ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร เกิดขึน้ จากการ บริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่
เปลีย่ นแปลงมูลค่า
ไม่มีอำ�นาจ
ทุนสำ�รองตาม สำ�รองทั่วไป
ของหลั
ก
ทรั
พ
ย์
ควบคุม
กฎหมาย
เผือ่ ขาย

งบการเงินรวม

5,180,153,046
(132,000,000)
(35,047)
391,572,913
5,439,690,912

5,114,451,224
(288,000,000)
(29,814)
353,731,636
5,180,153,046

รวมส่วนของ
เจ้าของ

หน่วย : บาท
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

26
24

26
24

หมายเหตุ

120,000,000
120,000,000

120,000,000
120,000,000

ทุนที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

297,190,000
297,190,000

297,190,000
297,190,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

ทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย

338,135,194
15,902,603
354,037,797

323,352,052
14,783,142
338,135,194

สำ�รองทั่วไป

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว

3,500,486,302
(132,000,000)
(15,902,603)
347,281,662
3,699,865,361

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

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

717,762,939
80,854,141
798,617,080

708,914,921
8,848,018
717,762,939

4,985,574,435
(132,000,000)
428,135,803
5,281,710,238

4,946,894,599
(288,000,000)
326,679,836
4,985,574,435

กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
รวมส่วนของเจ้าของ
จากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
347,337,443
รายการปรับปรุง :
ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและอาคารและอุปกรณ์ 97,014,565
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
7,728,713
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
(2,308,364)
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
(154,251)
ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
11,134,782
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
62,485
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
(80,502,706)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
4,690,000
โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน
ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
60,359,885
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
(4,353,621)
(กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (2,542,048)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
69,648,324
ดอกเบี้ยรับ
(13,167,015)
ดอกเบี้ยจ่าย
4,281,910
499,230,102

371,693,051

383,157,471

354,985,209

94,797,947 59,365,100 58,111,128
6,579,552
7,510,636
6,311,460
(1,161,676) (1,819,304)
(411,176)
(154,251)
(594,588)
(755,985)
62,485
(755,985)
(66,168,780) (197,338,755) (161,547,591)
8,400,000
4,690,000
8,400,000
(4,000,000)
(4,000,000)
162,651
68,127,104 57,336,404 63,370,924
(2,035,585) (3,581,268) (1,044,846)
2,989,225 (2,542,048)
2,989,225
63,196,812 52,570,114 44,950,808
(24,239,423) (12,246,141) (23,675,575)
4,301,035
4,246,052
4,249,734
521,291,340 351,256,495 351,933,315

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

37,233,937
(121,153,262)
(965,592)
(3,830)
2,615,986
33,298,553
372,485
(62,967)
(45,598,720)
404,966,692
(4,216,541)
(39,590,930)
361,159,221

(31,938,171) 19,240,216 (14,274,567)
(99,356,901) (109,259,193) (119,126,772)
8,025,110 (1,202,598)
7,494,503
786,110
99,498
784,039
(1,440,112)
2,000,454 (2,820,897)
(34,221,352)
480,739
(469,251)
(38,806,018)
324,351,494
(4,047,571)
(41,385,250)
278,918,673

42,346,691
316,839
423,134
(42,728,483)
262,493,053
(4,216,436)
(36,656,407)
221,620,210

(32,546,970)
422,023
407,326
(35,679,176)
156,592,824
(4,047,571)
(35,964,867)
116,580,386

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

109,651,938 152,013,631 125,455,478 209,350,708
99,000,000
99,000,000
(10,000,000)
(10,000,000)
50,000
50,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
(52,960,728)
(52,960,728)
(247,000,000) (39,651,393) (247,000,000) (39,651,393)
1,119,652
800,000
1,119,652
800,000
(96,598,369) (208,181,494) (96,598,369) (208,181,494)
220,355,298 176,876,979 220,355,298 176,876,979
14,901,502
(179,836,411)
710,512
(7,462,425)
80,502,706
14,416,484
(54,369)
15,756,518

(40,000,000)
1,646,862 13,203,285
(97,783,160) (174,624,181)
710,512
(7,462,425)
66,168,780 197,338,755
25,596,403 13,611,122
(23,380,593)
(180,000)
(42,854,713) 150,979,127

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

(40,000,000)
878,970
(78,358,180)
161,547,591
25,124,384
(22,097,336)
129,329,501
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและเครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สำ�นักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

73,000,000
73,000,000
(245,000,000)
(245,000,000)
(132,000,000) (288,000,000) (132,000,000) (288,000,000)
(35,047)
(29,814)
(577,548)
(577,548)
(378,528)
(378,528)
(377,612,595) (215,607,362) (377,378,528) (215,378,528)

(4,586)
(701,442)
62,476,803
61,775,361

161,084
20,617,682
41,859,121
62,476,803

(4,586)
(4,783,777)
45,454,469
40,670,692

161,084
30,692,443
14,762,026
45,454,469

801,688
60,973,673
61,775,361

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

685,626
39,985,066
40,670,692

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

1,044,337

(1,494,770)

1,005,745

(1,610,938)

100,738,545

10,672,856

101,067,676

11,060,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. การดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิต และจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูปโดยมีผลิตภัณฑ์
หลักคือ ชุดชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด

ที่ตั้ง
132  ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำ�บลบึง
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด

121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลนนทรี
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด

99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำ�บลป่าสัก
อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน 51000

บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด

132  ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด

123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำ�บลนนทรี
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำ�คัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงอาจไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจ
มีอยู่หรือผลการดำ�เนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำ�เนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1  งบการเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “การนำ�เสนองบการเงิน”
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง “การจัดทำ�และส่งงบการเงินและ
รายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”
2.2  บริษัทจัดทำ�บัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำ�งบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน รายงานทางการเงินและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำ�งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษขึน้ จากงบการเงินฉบับภาษาไทยซึง่ ได้น�ำ เสนอเพือ่ วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือ่ ใช้ในประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
1)   การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัท
และบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งก�ำหนดให้ถือ
ปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เพือ่ จัดท�ำและน�ำเสนอ
งบการเงินดังต่อไปนี้
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
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

21 (ปรับปรุง 2558)
23 (ปรับปรุง 2558)
24 (ปรับปรุง 2558)
26 (ปรับปรุง 2558)
27 (ปรับปรุง 2558)
28 (ปรับปรุง 2558)
29 (ปรับปรุง 2558)
33 (ปรับปรุง 2558)
34 (ปรับปรุง 2558)
36 (ปรับปรุง 2558)
37 (ปรับปรุง 2558)
38 (ปรับปรุง 2558)
40 (ปรับปรุง 2558)
41

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)
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

15 (ปรับปรุง 2558)
25 (ปรับปรุง 2558)
27 (ปรับปรุง 2558)
29 (ปรับปรุง 2558)
31 (ปรับปรุง 2558)
32 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
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 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2558)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่น�ำส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับธุรกิจประกันภัยในการก�ำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี้
2)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออก
ประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

21 (ปรับปรุง 2559)
23 (ปรับปรุง 2559)
24 (ปรับปรุง 2559)
26 (ปรับปรุง 2559)
27 (ปรับปรุง 2559)
28 (ปรับปรุง 2559)
29 (ปรับปรุง 2559)
33 (ปรับปรุง 2559)
34 (ปรับปรุง 2559)
36 (ปรับปรุง 2559)
37 (ปรับปรุง 2559)
38 (ปรับปรุง 2559)
40 (ปรับปรุง 2559)
41 (ปรับปรุง 2559)
104 (ปรับปรุง 2559)
105 (ปรับปรุง 2559)
107 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  6 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

15 (ปรับปรุง 2559)
25 (ปรับปรุง 2559)
27 (ปรับปรุง 2559)
29 (ปรับปรุง 2559)
31 (ปรับปรุง 2559)
32 (ปรับปรุง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์
ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เงินที่น�ำส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมา เริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและเห็นว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
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2.4  งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ตัดรายการค้าและยอด
คงเหลือที่มีสาระส�ำคัญระหว่างกัน
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ได้รับการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะมีอ�ำนาจ
ควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อ ก) มีอ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ข) มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ ค) มีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนท�ำให้เกิดผลกระทบต่อ
จ�ำนวนเงินผลตอบแทนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อนี้
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
โทรา 1010 จำ�กัด

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด)
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด

บริษัทร่วม

บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด

2559
อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ

2558
อัตราการ
ถือหุ้นร้อยละ

99.94
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
99.97

99.93

99.93

20.00
40.00

20.00
40.00

2.5  งบการเงินของบริษัทร่วมที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินรวมมีวันที่ในงบการเงินหรือรอบระยะเวลาแตกต่างจากวันที่หรือรอบ
ระยะเวลาของงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมโดยใช้ข้อมูลทาง
การเงินล่าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่มีนัยสำ�คัญหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสำ�คัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ใน
งบการเงินของบริษัทร่วมและวันที่ในงบการเงินรวม โดยวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทร่วม มีดังนี้
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานใน
การจัดทำ�งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

บริษัทร่วม

บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
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31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560

31 มีนาคม 2559
31 มีนาคม 2559

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยใน
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงิน
ลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องในการเปลีย่ นมือซึง่ จะถึงก�ำหนดภายในสามเดือนทัง้ นีไ้ ม่รวมเงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กับลูกค้าซึ่งตามปกตจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้ส่งสินค้าไปให้
ลูกค้าตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้านั้น
ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัย
ส�ำคัญของการเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้แก่ผู้ซื้อแล้วตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า
รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก�ำหนดขึ้นโดยประมาณจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัย
ประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัท
และบริษัทย่อยค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ ค�ำนวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
สินค้าประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านัน้ ให้เสร็จและ
ต้นทุนที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

3.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้นทุนที่
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปี มูลค่า
ยุตธิ รรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ (Net asset value) มูลค่ายุตธิ รรมของพันธบัตรและหุน้ กูค้ �ำนวณ
โดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบก�ำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธรี าคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ารับรู้เป็นรายการก�ำไรหรือรายการขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน
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ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขายรับรูใ้ นองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบก�ำไรขาดทุน
ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสร้างค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
เท่ากับ 20 - 30 ปี

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
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

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้า
ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ

3 - 10 ปี
    10 ปี
      ตามอายุสัญญา

3.9 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท ก�ำหนดตัด
จ�ำหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง

3.10 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เมื่อบริษัทรับหรือจ่ายช�ำระหนี้บริษัทจะบันทึกก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดก�ำไร
ขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลง
ค่าดังกล่าวแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี
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3.11 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า
จะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทาง
กฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีจ่ ะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินค�ำนวณโดยใช้
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

3.12 การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การทบทวน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ ง
การด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ่ กว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึง่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั และบริษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ
ประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่
ก�ำลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย บริษทั และบริษทั ย่อยใช้แบบจ�ำลองการประเมิน
มูลค่าทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึงจ�ำนวนเงินทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุน
ในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ที่บริษัทได้รับรู้ในงวดก่อนเมื่อข้อบ่ง
ชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรือลดลง ซึ่งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

3.13 ผลประโยชน์พนักงาน

3.13.1 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก�ำหนดไว้ สินทรัพย์ของ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่าย
สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
3.13.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยจัดให้มผี ลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค�ำนวณผลประโยชน์
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ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�ำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปัจจัยอื่นๆ
ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน อ้างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดรายการ ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเพือ่ กระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

3.14 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น ก�ำไรหรือขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
งบก�ำไรขาดทุน

3.15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�ำนวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั คือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ทตี่ อ้ งช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี ก�ำไรทางภาษี
แตกต่างจากก�ำไรทีแ่ สดงในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เนือ่ งจากก�ำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการ
ที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จา่ ยทางภาษีภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั ค�ำนวณโดยใช้อตั ราภาษี ณ วันทีใ่ นงบการเงิน
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินใน
งบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทั และบริษทั ย่อย
รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรทางภาษีจะมีจ�ำนวนเพียงพอที่
จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีใ่ นรายงาน สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมือ่ ก�ำไรทางภาษีทจี่ ะน�ำมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท�ำ
เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั และบริษทั ย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีบางส่วนหรือทัง้ หมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษทั และบริษทั ย่อยค�ำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีทคี่ าดว่าจะได้รบั
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษี
ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูห่ รือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
รายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั จะหักกลบกันได้เมือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ในการน�ำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะช�ำระหนี้สินดังกล่าวด้วย
ยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะรับช�ำระสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในเวลาเดียวกันและทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรหรือขาดทุนไว้
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึก
โดยตรงไปยังองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด
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3.16 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและ
ช�ำระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อน�ำมาค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

3.17 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน
รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
การใช้ดุลยพินิจที่ส�ำคัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดังต่อไปนี้
ประมาณการสินค้ารับคืน
บริษัทได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในก�ำหนดเวลาที่ตกลง
ร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
ของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย
การด้อยค่า
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้
เรือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีบ้ ริษทั และบริษทั ย่อยจะท�ำการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์

3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรมเป็นราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่าง
ผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึง
ลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล�ำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามล�ำดับขั้นของข้อมูล
ที่สามารถสังเกตได้ และตามล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้
-

ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์ หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือ
จากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
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4. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

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

46,597,339
14,832,172
136,355,141
2,001,134
50,000,000
249,785,786

54,000,000
33,152,936
135,030,719
41,749,699
40,000,000
303,933,354

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
14,832,172
2,001,134
50,000,000
66,833,306

23,000,000
33,152,936
41,749,699
40,000,000
137,902,635

รายละเอียดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์เพือ่ ค้ามีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559

หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ

14,511,426
14,511,426

339,711
339,711

(18,965)
(18,965)

14,832,172
14,832,172
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ที
ย
่
ง
ั
ไม่
ไ
ด้
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
ที
ย
่
ง
ั
ไม่
ไ
ด้
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558

หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ
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35,374,238
35,374,238

2,465,222
2,465,222

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

33,152,936
33,152,936

รายละเอียดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์เผือ่ ขายระยะสัน้ มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2559

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2559

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน

ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล

135,752,716

602,425

-

136,355,141

2,000,042
137,752,758

1,092
603,517

-

2,001,134
138,356,275
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2558

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หน่วยลงทุน

ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
- หุ้นกู้

134,774,162

256,557

3,999,962
37,110,616
41,110,578
175,884,740

2,541
636,674
639,215
895,772

-

-

135,030,719
(94)

4,002,409
37,747,290
41,749,699
176,780,418

(94)
(94)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2559

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2559

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล

2,000,042
2,000,042

1,092
1,092
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2,001,134
2,001,134
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2558

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
- หุ้นกู้

3,999,962
37,110,616
41,110,578

2,541
636,674
639,215

-

(94)
(94)

4,002,409
37,747,290
41,749,699

รายละเอียดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ที
ย
่
ง
ั
ไม่
ไ
ด้
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
ที
ย
่
ง
ั
ไม่
ไ
ด้
เ
กิ
ด
ขึ
น
้
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
50,000,000
50,000,000

- หุ้นกู้

796,000
796,000

-

50,796,000
50,796,000
หน่วย : บาท

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

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
40,000,000
40,000,000

- หุ้นกู้
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223,520
223,520

-

40,223,520
40,223,520

5. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 33)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น

558,538,033
52,156,868
610,694,901
4,448,302
133,300
4,698,771
71,823
1,981,171
1,784,025
13,117,392
623,812,293

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
2559
2558
669,463,284
48,169,275
717,632,559
4,636,562
133,300
4,194,230
60,423
1,974,873
1,558,150
12,557,538
730,190,097

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าแยกตามอายุหนีด้ งั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

536,099,179

521,709,859

628,909,545

601,371,560

38,331,726
28,046,170
7,822,798
395,028
610,694,901
610,694,901

93,349,716
28,999,240
3,737,320
177,631
647,973,766
(177,631)
647,796,135

52,552,445
27,952,743
7,822,798
395,028
717,632,559
717,632,559

102,715,989
28,897,852
3,737,320
177,631
736,900,352
(177,631)
736,722,721
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6. เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุขอ้ 33)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
บริษัท เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
รวม

-

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

บริษทั มีความสัมพันธ์กบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าวโดยมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำธนาคารบวกอัตราที่บริษัท
ก�ำหนดและภาษีธรุ กิจเฉพาะ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 4.15 ถึง 4.50 ต่อปี (บริษทั : ร้อยละ 4.15
ถึง 4.50 ต่อปี)

7. เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ อืน่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ อืน่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินให้กยู้ มื แก่
บริษทั อืน่ ในรูปตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมือ่ ทวงถาม โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มหี ลักประกัน

8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าสำ�เร็จรูประหว่างทาง
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

730,357,518 748,902,932 747,828,254 756,460,948
7,678,861
7,678,861
162,690,276 155,752,099 128,628,278 123,251,022
296,639,261 248,988,788 193,363,687 162,935,601
29,122,185
12,485,802
29,122,185
12,485,802
1,226,488,101 1,166,129,621 1,106,621,265 1,055,133,373
(1,199,472)
(1,634,369)
(1,199,472)
(1,634,369)
1,225,288,629 1,164,495,252 1,105,421,793 1,053,499,004

มูลค่าของสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวน 3,135.71 ล้านบาท และ 3,702.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2558 : 2,971.46 ล้านบาท และ 3,547.35 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใน งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 60.36 ล้านบาท และ 57.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2558:
68.13 ล้านบาท และ 63.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

9. เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็นเงินฝากประจ�ำประเภทมีก�ำหนดระยะเวลา 12 เดือน จ�ำนวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึง่ บริษทั ได้น�ำไปคำ�้ ประกันสินเชือ่ จากสถาบัน
การเงินให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ (ดูหมายเหตุขอ้ 36)

10. เงินลงทุนเผือ่ ขาย

เงินลงทุนเผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทอื่น

ตราสารหนี้
รวม

872,965,758 834,834,835 862,240,758 823,434,835
589,021,279 523,517,179 589,021,279 523,517,179
1,461,987,037 1,358,352,014 1,451,262,037 1,346,952,014
7,358,489 132,364,437
7,358,489 132,364,437
1,469,345,526 1,490,716,451 1,458,620,526 1,479,316,451

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย

บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง

จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ชื่อบริษัท

ถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ผลิตเสื ้อผ้ า

การลงทุน

ถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

ถือหุ้นเกินกว่า 10%

ผู้จดั จ�ำหน่าย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

ธุรกิจสิง่ ทอ

ประเภท
กิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

120,000

494,034

290,634

108,000

120,000

494,034

290,634

108,000

0.83

0.68

3.92

18.15

0.83

0.68

3.92

18.15

2559 2558 2559 2558
พันบาท พันบาท

ทุนชำ�ระแล้ว
2559

2558

27,809,160 22,700,000 24,000,000 0.83

53,317,867 107,680,170 81,803,540 0.68

290,381,911 290,381,911 872,965,758 834,834,835

27,809,160

53,317,867

0.83

0.68

3.82

18.15

2559 2558

64,615,035 335,140,335 295,942,635 18.15

2558

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

144,639,849 144,639,849 407,445,253 433,088,660 3.82

64,615,035

2559

งบการเงินรวม
ราคาทุน
ราคายุติธรรม

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุขอ้ 33)

2559

2558

64,615,035 335,140,335 295,942,635

2558

27,809,160 22,700,000 24,000,000

53,317,867 107,680,170 81,803,540

280,556,911 280,556,911 862,240,758 823,434,835

27,809,160

53,317,867

134,814,849 134,814,849 396,720,253 421,688,660

64,615,035

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ราคายุติธรรม

หน่วย : บาท

10.2 ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ยอดต้นปี  
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายปี

2559

2558

719,227,335
80,590,836
799,818,171

710,689,070
8,538,285
719,227,355

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
717,762,939
80,854,141
798,617,080

708,914,921
8,848,018
717,762,939

รายละเอียดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์เผือ่ ขายระยะยาว มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2559

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2559

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น

รวม
ตราสารหนี้

- พันธบัตรรัฐบาล
รวม

290,381,911
172,372,546
462,754,457

587,693,007
420,672,182
1,008,365,189

(5,109,160)
(4,023,449)
(9,132,609)

872,965,758
589,021,279
1,461,987,037

7,420,810
7,420,810
470,175,267

1,008,365,189

(62,321)
(62,321)
(9,194,930)

7,358,489
7,358,489
1,469,345,526

รายงานประจำ�ปี 2559
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2558

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น

รวม

290,381,911
172,372,546
462,754,457

548,262,084
358,483,940
906,746,024

14,038,641
18,455,277

148,948
169,890

11,212,494
86,116,028
129,822,440
592,576,897

152,550
2,072,490
2,543,878
909,289,902

(3,809,160)
(7,339,307)
(11,148,467)

834,834,835
523,517,179
1,358,352,014

ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
- หุ้นกู้

รวม

(1,881)
(1,881)
(11,150,348)

14,187,589
18,625,167
11,365,044
88,186,637
132,364,437
1,490,716,451
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2559

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2559

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น

รวม
ตราสารหนี้

- พันธบัตรรัฐบาล
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2559
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280,556,911
172,372,546
452,929,457

586,793,007
420,672,182
1,007,465,189

(5,109,160)
(4,023,449)
(9,132,609)

862,240,758
589,021,279
1,451,262,037

7,420,810
7,420,810
460,350,267

1,007,465,189

(62,321)
(62,321)
(9,194,930)

7,358,489
7,358,489
1,458,620,526

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
ราคาทุน/ราคาทุน
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม
2558

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม
2558

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น

รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
- หุ้นกู้

รวม

280,556,911
172,372,546
452,929,457

546,687,084
358,483,940
905,171,024

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

(3,809,160)
(7,339,307)
(11,148,467)

823,434,835
523,517,179
1,346,952,014

(1,881)
(1,881)
(11,150,348)

14,187,589
18,625,167
11,365,044
88,186,637
132,364,437
1,479,316,451

11. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

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
2559
2558
2559
2558
2559
2558

บริษัทย่อย
บริษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป 20,000,000
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป 50,000,000
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป 50,000,000
บริษทั โทรา 1010 จำ�กัด
จ�ำหน่ายเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป 10,000,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

20,000,000
50,000,000
50,000,000
10,000,000

99.94
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
99.97

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

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

22,037,000
49,999,300
49,999,300
9,997,000
132,032,600
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12. เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำ�ระแล้ว
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

บริษัทร่วม
บริษทั ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป 25,424,000 25,424,000 5,439,783 5,172,793
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้  จำ�กัด ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป 132,400,000 132,400,000 41,558,955 52,960,728
46,998,738 58,133,521
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

5,084,800 5,084,800
52,960,728 52,960,728
58,045,528 58,045,528

เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2556 บริษทั ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ภัทยา เมียนมาร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,600 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ�ำนวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษทั ถือหุน้ เป็นจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษทั ได้รว่ มลงทุนกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในการจัดตัง้ บริษทั ชือ่ “บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด”
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทนุ จดทะเบียนทัง้ หมดจ�ำนวน 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ บริษทั ได้ลงทุนใน
บริษทั ดังกล่าวจ�ำนวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทั ได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริษทั ร่วมด้วยมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสีย ในงบการเงินรวม
โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินของบริษทั ร่วมส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามล�ำดับ ซึง่ ยังมิได้ผา่ นการตรวจสอบและ
สอบทาน ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในบริษทั ร่วมดังกล่าวส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจ�ำนวน
(11.13) ล้านบาท และ 0.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ
สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษทั ร่วมมีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

2559
ล้านบาท

2558
ล้านบาท

316.24
(171.51)
144.73

30.38
(2.07)
28.31

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิสำ�หรับปี
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

46.75
(26.66)
(11.13)

32.13
3.16
0.59

13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
- บริษัทอื่น
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

629,377,173
(11,739,942)
617,637,231
161,107,518
(25,827,500)
135,280,018
752,917,249

383,752,985
(9,149,942)
374,603,043
161,107,518
(23,727,500)
137,380,018
511,983,061

629,377,173
(11,739,942)
617,637,231
157,837,518
(25,827,500)
132,010,018
749,647,249

383,752,985
(9,149,942)
374,603,043
157,837,518
(23,727,500)
134,110,018
508,713,061

100,000,000
100,000,000
852,917,249

150,000,000
150,000,000
661,983,061

100,000,000
100,000,000
849,647,249

150,000,000
150,000,000
658,713,061

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป

ธุรกิจฟอกย้ อม

ผลิตยางยืด

ธุรกิจขายตรง

ผลิตผ้ าขนหนู

ผลิตเสื ้อผ้ า

ผลิตเสื ้อผ้ า

ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป

ผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด

บริษทั ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำ�กัด

บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด

บริษทั ราชาอูชโิ น จำ�กัด

บริษทั แชมป์เอช จำ�กัด

บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จำ�กัด*

บริษทั อินโดนีเซียวาโก้ จำ�กัด

บริษทั คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำ�กัด*

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

ผลิตจักรเย็บผ้ า

ปั่ นด้ ายและทอผ้ า

ผลิตและส่งออกถุงเท้ า

จ�ำหน่ายเส้ นด้ าย

ผลิตวัตถุดิบชุดชันในสตรี
้

ผลิตวัตถุดิบชุดชันในสตรี
้

บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด

บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด

บริษทั ฟูจคิ ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด*

บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด

บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด

* ราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ค้ าปลีก

บริษทั ซันร้อยแปด จำ�กัด

5.00
19.00
19.00

143,220
100,000
-

143,220
100,000

7.73
17.11

16.23

97,400
621,463

97,400

5.00

8.00

7.14

8.33

6.00

4.47

17.90

10.75

621,463

25,000
100,000

25,000
100,000

44,800

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 1,000,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 300,000

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%

บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด สถาบันการศึกษา
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จำ�กัด*
สถาบันสอนการออกแบบ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
590,000

18.00

20,000
20,000
บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำ�กัด ผลิตเส้ นใยสแปนเด็กซ์
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10% 1,350,000 1,350,000
บริษทั มอร์แกน เดอ ทัว  (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดจ�ำหน่ายสินค้ ามอร์ แกน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
40,000
40,000
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
ตัวแทนขาย
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
8,805
8,805
โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

31,360

18.00

12.00

40,000

40,000

590,000

12.00

2.00

121,500

121,500

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

108,472

2.00

5.00

30,000

108,472

5.00

10.00

160,000

-

-

5.00

17.11

16.23

7.73

5.00

8.00

7.14

8.33

6.00

10.00

4.47

17.90

10.75

18.72

14.67

30,000

18.72

14.67

160,000

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

30,000

13.00

324,000

-

30,000

2,500

-

2559 2558 2559 2558
พันบาท พันบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

324,000

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

วิจยั สิง่ ทอ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

ประเภท
กิจการ

บริษทั เอส. ที. จี. ซี. จำ�กัด*

เงินลงทุนทัว่ ไป

ชื่อบริษัท

68,854,841 68,854,841
10,258,080 10,258,080
14,352,367 14,352,367
4,659,410
4,000,000
-

10,258,080
14,352,367
4,659,410
4,000,000
100,000
4,800,000
290,000

4,800,000
-

730,000

730,000

-

57,000,000
617,637,231

-

190,000,000

-

-

-

-

-

-

-

1,881,590

500,000

-

-

-

325,051

-

-

3,078,000

-

-

54,360

-

190,920

2,729,507

1,760,000

-

2559

-

-

-

-

-

1,881,590

500,000

-

-

-

325,051

-

-

3,078,000

-

-

54,360

-

190,920

2,729,507

1,760,000

-

2559

18,525,594

-

-

-

245,000

-

1,881,590

-

-

-

-

304,871

-

-

1,553,102

-

200,000

54,360

-

10,707,000

1,819,671

1,760,000

-

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ

หน่วย : บาท

18,525,594 10,519,428

-

-

-

245,000

-

1,881,590

-

-

-

-

304,871

-

-

1,553,102

-

200,000

54,360

-

10,707,000

1,819,671

1,760,000

-

2558

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ

374,603,043 617,637,231 374,603,043 10,519,428

57,000,000

190,000,000

2,710,000

24,599,800
2,710,000

2,210,000

2,210,000

24,599,800 24,599,800

24,599,800

19,254,283

19,254,283 19,254,283

119,891,874 119,891,874 119,891,874

5,000,000
19,254,283

5,000,000

3,200,000

46,567,000

6,508,176

290,000

4,800,000

27,000,000

-

4,000,000

4,659,410

14,352,367

10,258,080

68,854,841

11,611,400

315,812

2558

119,891,874

730,000
5,000,000

730,000

3,200,000

2,240,000
5,000,000

46,567,000 44,567,000

44,567,000

2,240,000

6,508,176

6,508,176

6,508,176

-

4,800,000

27,000,000 27,000,000

27,000,000

100,000

4,000,000

4,659,410

11,611,400 11,611,400

-

2559

68,854,841

315,812

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*

11,611,400

-

2559

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*

13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุขอ้ 33)

เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2559 บริษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,900,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็นจ�ำนวน 190 ล้านบาท โดยบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน และอีกบริษทั
คือ บริษทั จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด จ�ำนวน 570,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท หรือคิดเป็นจ�ำนวน 57 ล้านบาท โดยบริษทั ได้ถอื หุน้
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนทัว่ ไปในบริษทั ที.ยู.ซี. อีลาสติก จ�ำกัด ได้อยูร่ ะหว่างการช�ำระบัญชี โดยบริษทั ได้เงินรับล่วง
หน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจ�ำนวน 17.20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 20)

13.2 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป

รวมกำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

(18,339)
4,628,120
(256,160)
4,353,621

(498,973)
2,534,558
2,035,585

(18,339)
3,855,767
(256,160)
3,581,268

(498,973)
1,543,819
1,044,846

13.3 ระยะเวลาทีจ่ ะครบก�ำหนดของตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด

ระยะเวลาทีจ่ ะถึงก�ำหนดช�ำระของตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

70,000,000
30,000,000
100,000,000

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
70,000,000
30,000,000
100,000,000

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

รายละเอียดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้

100,000,000

4,875,000

-

รายงานประจำ�ปี 2559
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104,875,000
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
150,000,000

หุ้นกู้

8,498,920

-

158,498,920

14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

646,857,562
99,575,333
746,432,895

-

-

646,857,562
99,575,333
746,432,895

(64,779,294)
(64,779,294)
681,653,601

(4,660,081)
(4,660,081)
(4,660,081)

-

(69,439,375)
(69,439,375)
676,993,520

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

646,857,562
99,575,333
746,432,895

-

-

646,857,562
99,575,333
746,432,895

(60,118,392)
(60,118,392)
686,314,503

(4,660,902)
(4,660,902)
(4,660,902)

-

(64,779,294)
(64,779,294)
681,653,601

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
บาท
บาท

2559
2558

4,660,081
4,660,902

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

648,261,823
124,434,533
772,696,356

-

-

648,261,823
124,434,533
772,696,356

(85,988,414)
(85,988,414)
686,707,942

(4,833,850)
(4,833,850)
(4,833,850)

-

(90,822,264)
(90,822,264)
681,874,092

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

648,261,823
124,434,533
772,696,356

-

-

648,261,823
124,434,533
772,696,356

(81,153,744)
(81,153,744)
691,542,612

(4,834,670)
(4,834,670)
(4,834,670)

-

(85,988,414)
(85,988,414)
686,707,942

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
บาท
บาท

2559
2558

4,833,850
4,834,670

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

646,857,562
30,135,958

879,998,800
113,819,600

648,261,823
33,612,269

973,010,000
113,819,600

646,857,562
34,796,039

879,998,800
113,819,600

648,261,823
38,446,119

973,010,000
113,819,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระแห่งหนึง่ โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์มลู ค่าจากต้นทุน
(Cost Approach) หรือวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
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รายการทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสำ�หรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

3,571,672

5,821,137

9,022,537

9,884,337

5,300,038

5,027,747

5,724,291

5,203,115

15. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
ลดลง

โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

(1,182,892)
(6,623,384)
(12,918,834)
(12,580,476)
(33,305,586)

32,493,529
32,597,358
12,860,223
3,342,056
81,293,166

908,107,773
3,736,581
432,335,358
757,358,488
946,777,015
61,011,901
3,109,327,116

(69,571)
(12,075,769)
(35,385,382)
(39,848,726)
(4,975,036)
(92,354,484)

1,182,890
6,589,271
12,917,616
8,520,845
29,210,622

-

(1,465,257)
(307,821,534)
(629,515,962)
(785,570,274)
(37,979,553)
(1,762,352,580)

51,895,125
88,526,264

(8,498,174)
(12,593,138)

(81,293,166)
-

3,352,133
1,350,326,669

เพิ่มขึ้น

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

819,805,123 88,302,650
3,736,581
401,024,721
706,422,495 24,962,019
940,590,915
6,244,711
60,774,078
9,476,243
2,932,353,913 128,985,623

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,395,686)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(296,928,655)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (600,719,851)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(758,639,164)
ยานพาหนะ
(41,525,362)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,699,208,718)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
41,248,348
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,274,393,543
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

171

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

819,805,123
3,736,581
371,099,657
649,269,003
930,909,956
52,091,433
2,826,911,753

142,000
14,894,464
6,496,307
9,549,645
31,082,416

(13,930,431)
(22,456,187)
(867,000)
(37,253,618)

ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,299,474)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(285,179,145)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (578,621,149)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(743,268,061)
ยานพาหนะ
(37,472,276)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,645,840,105)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
87,818,387
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,268,890,035

(96,212)
(11,749,510)
(35,975,633)
(37,812,219)
(4,503,471)
(90,137,045)

13,876,931
22,441,116
450,385
36,768,432

65,205,974
6,151,345

(162,651)
(647,837)

โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

819,805,123
3,736,581
29,783,064 401,024,721
56,189,459 706,422,495
25,640,839 940,590,915
60,774,078
111,613,362 2,932,353,913

ราคาทุน
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาสะสม
-

(1,395,686)
(296,928,655)
(600,719,851)
(758,639,164)
(41,525,362)
(1,699,208,718)

(111,613,362) 41,248,348
1,274,393,543

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ราคาทุน
781,950,866 88,302,650
2,237,838
214,869,699
550,431,636 23,705,790
456,823,620
5,803,656
48,717,424
9,076,243
2,055,031,083 126,888,339

(1,182,892)
(4,857,590)
(9,378,029)
(11,383,251)
(26,801,762)

32,493,529
30,648,033
12,775,812
2,435,514
78,352,888

870,253,516
2,237,838
246,180,336
599,927,869
466,025,059
48,845,930
2,233,470,548

ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,383,926)
(67,096)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(137,183,247) (7,342,248)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน (464,783,081) (27,970,826)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(390,111,525) (15,248,318)
ยานพาหนะ
(33,458,041) (3,902,762)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,026,919,820) (54,531,250)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
40,180,986 48,741,587
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,068,292,249 121,098,676

1,182,890
4,823,710
9,376,881
7,328,311
22,711,792

-

(1,451,022)
(143,342,605)
(487,930,197)
(395,982,962)
(30,032,492)
(1,058,739,278)

(7,294,011)
(11,383,981)

(78,352,888)
-

3,275,674
1,178,006,944

ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาสะสม
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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
ที่ดิน
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

781,950,866
2,237,838
184,944,635
502,873,469
449,444,472
41,323,368
1,962,774,648

142,000
11,719,972
5,892,177
8,258,056
26,012,205

(8,659,740)
(7,864,691)
(864,000)
(17,388,431)

29,783,064
44,497,935
9,351,662
83,632,661

781,950,866
2,237,838
214,869,699
550,431,636
456,823,620
48,717,424
2,055,031,083

(1,290,189)
(93,737)
(130,337,102) (6,846,145)
(444,654,318) (28,743,209)
(384,109,918) (13,860,411)
(30,172,471) (3,732,956)
(990,563,998) (53,276,458)

8,614,446
7,858,804
447,386
16,920,636

-

(1,383,926)
(137,183,247)
(464,783,081)
(390,111,525)
(33,458,041)
(1,026,919,820)

(467,795)

(83,632,661)
-

40,180,986
1,068,292,249

บาท
บาท

54,531,250
53,276,458

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

73,078,610
1,045,289,260

50,735,037
23,470,784

ค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ของบริษทั และบริษทั ย่อยมีจ�ำนวนประมาณ 1,397.11 ล้านบาท และ 1,345.18 ล้านบาท ตามล�ำดับ (บริษทั : 880.62 ล้านบาท และ
841.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินทีบ่ ริษทั เป็นผูเ้ ช่าซึง่ รวมแสดงในรายการข้างต้น จัดประเภทเป็นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ซึง่ มีรายละเอียด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,004,000
(1,063,118)
940,882

2,004,000
(709,118)
1,294,882
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,404,000
(760,981)
643,019

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

16. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

74,988,816

5,847,140

(83,700)

2,481,700

83,233,956

6,729,512
81,718,328

14,000
5,861,140

(83,700)

815,823
3,297,523

7,559,335
90,793,291

(40,565,313)

(5,891,060)

77,438

-

(46,378,935)

(4,894,853)
(45,460,166)
5,014,637
41,272,799

(625,567)
(6,516,627)
1,601,285
945,798

77,438
(550,000)
(556,262)

(3,297,523)
-

(5,520,420)
(51,899,355)
2,768,399
41,662,335

โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง

54,722,791

20,064,775

-

201,250

74,988,816

4,534,707
59,257,498

32,000
20,096,775

-

2,162,805
2,364,055

6,729,512
81,718,328

(36,508,936)

(4,056,377)

-

-

(40,565,313)

(3,583,764)
(40,092,700)
4,594,830
23,759,628

(1,311,089)
(5,367,466)
2,783,862
17,513,171

-

(2,364,055)
-

(4,894,853)
(45,460,166)
5,014,637
41,272,799

บาท
บาท

6,516,627
5,367,466

โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม

71,717,946

5,847,140

(83,700)

2,481,700

79,963,086

6,729,512
78,447,458

14,000
5,861,140

(83,700)

815,823
3,297,523

7,559,335
87,522,421

(37,939,566)

(5,672,983)

77,439

-

(43,535,110)

(4,894,852)
(42,834,418)
5,014,637
40,627,677

(625,567)
(6,298,550)
1,601,285
1,163,875

77,439
(550,000)
(556,261)

(3,297,523)
-

(5,520,419)
(49,055,529)
2,768,399
41,235,291

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2558

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวม

51,706,321

19,810,375

-

201,250

71,717,946

4,534,707
56,241,028

32,000
19,842,375

-

2,162,805
2,364,055

6,729,512
78,447,458

(34,151,280)

(3,788,286)

-

-

(37,939,566)

(3,583,763)
(37,735,043)
4,594,830
23,100,815

(1,311,089)
(5,099,375)
2,783,862
17,526,862

-

(2,364,055)
-

(4,894,852)
(42,834,418)
5,014,637
40,627,677

บาท
บาท

6,298,550
5,099,375

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

17. สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

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

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

-

33,754,000
(30,076,958)
3,677,042

สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

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

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

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

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

-

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

สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

บาท
บาท

1,212,086
1,212,086

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนใหญ่
ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าทีด่ นิ และยานพาหนะแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเงินมัดจ�ำอืน่

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมีตั๋วสัญญา
ใช้เงินประเภทเมือ่ ทวงถาม ซึง่ ออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์เป็นจ�ำนวนเงิน 18 ล้านบาท และ 263 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.60 ต่อปี และร้อยละ 1.75 - 1.77 ต่อปี ตามล�ำดับ โดยไม่มหี ลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั และบริษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ มื ชนิดไม่มหี ลักประกัน ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559
2558
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

1,391.73

1,367.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,272.90

1,272.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินดังกล่าวก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินเบิก
เกินบัญชีทธี่ นาคารคิดกับลูกค้าชัน้ ดี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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20. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
เจ้าหนีก้ ารค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 33)
เจ้าหนีก้ ารค้า - บริษทั อืน่
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ น่ื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีอ้ น่ื - บริษทั อืน่
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิทธิค์ า้ งจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า (ดูหมายเหตุขอ้ 13.1)
เงินประกันรับล่วงหน้า
รวมเจ้าหนีอ้ น่ื

183,404,921
169,657,308
353,062,229
3,480,240
12,706,714
121,168,143
50,194,771
37,742
16,427,774
17,223,702
2,115,166
223,354,252
576,416,481

169,568,019
139,678,337
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
2559
2558
302,435,961
131,797,708
434,233,669
3,435,455
9,369,442
85,940,636
50,194,771
37,742
11,869,361
17,223,702
1,812,383
179,883,492
614,117,161

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

21. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษทั และบริษทั ย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินส�ำหรับเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,322,897
(238,733)
1,084,164

1,900,445
(438,355)
1,462,090

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

435,737
648,427
1,084,164

377,926
1,084,164
1,462,090
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,040,952
(218,245)
822,707

1,419,480
(382,116)
1,037,364

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

255,123
567,584
822,707

214,657
822,707
1,037,364

22. หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ ไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

35,526
1,800,000
1,800,000
239,895
326,874
597,845
7,513,488
6,575,488
6,000,000
6,000,000
98,503,438 95,250,566
391,398
348,233
114,448,219 110,934,532

1,800,000
239,895
7,513,488
6,000,000
68,085,030
83,638,413

35,526
1,800,000
326,874
597,845
6,575,488
6,000,000
66,116,704
81,452,437

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(508,409)
(508,409)
(199,954,755) (179,807,046) (199,654,270) (179,440,735)
(46,138)
(40,879)
(35,938)
(32,069)
(200,509,302) (179,847,925) (200,198,617) (179,472,804)
(86,061,083) (68,913,393) (116,560,204) (98,020,367)

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

รายการทีร่ บั รู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ดูหมายเหตุขอ้ 32)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

35
1,800
327

(35)
(87)

-

1,800
240

598
6,575
6,000
95,251
348
110,934

(598)
939
3,252
43
3,514

-

7,514
6,000
98,503
391
114,448

-

(508)

-

(508)

(179,807)
(41)
(179,848)
(68,914)

(5)
(513)
3,001

(20,148)
(20,148)
(20,148)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

182

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

(199,955)
(46)
(200,509)
(86,061)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

รายการทีร่ บั รู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ดูหมายเหตุขอ้ 32)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

35
2,000
354

(200)
(27)

-

35
1,800
327

4,896
6,800
93,932
396
108,413

598
1,679
(800)
4,015
(48)
5,217

(2,696)
(2,696)

598
6,575
6,000
95,251
348
110,934

(3,079)

3,079

-

-

(177,672)
(26)
(180,777)
(72,364)

(15)
3,064
8,281

(2,135)
(2,135)
(4,831)

(179,807)
(41)
(179,848)
(68,914)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

รายการทีร่ บั รู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ดูหมายเหตุขอ้ 32)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

35
1,800
327

(35)
(87)

-

1,800
240

598
6,575
6,000
66,117
81,452

(598)
939
1,968
2,187

-

7,514
6,000
68,085
83,639

-

(509)

-

(509)

(179,441)
(32)
(179,473)
(98,021)

(4)
(513)
1,674

(20,213)
(20,213)
(20,213)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

(199,654)
(36)
(200,199)
(116,560)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

รายการทีร่ บั รู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(ดูหมายเหตุขอ้ 32)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

35
2,000
354

(200)
(27)

-

35
1,800
327

4,896
6,800
64,207
78,292

598
1,679
(800)
1,855
3,105

-

598
6,575
6,000
66,117
81,452

(3,079)

3,079

-

(177,229)
(21)
(180,329)
(102,037)

(11)
3,068
6,173

(2,212)
(2,212)
(2,157)

55
55

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(179,441)
(32)
(179,473)
(98,021)

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษทั และบริษทั ย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานและตามระเบียบการ
เกษียณอายุพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ซึง่ จัดเป็นโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้ทไี่ ม่ได้จดั ให้มกี องทุน
จ�ำนวนทีบ่ นั ทึกในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้

57,480,941
12,167,383
69,648,324

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

47,654,952
15,541,860
63,196,812

44,415,781
8,154,333
52,570,114

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

34,657,311
10,293,497
44,950,808
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การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
ประมาณการหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ย
ประมาณการหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

485,153,005 474,244,138 330,583,520 321,036,588
57,480,941 47,654,952 44,415,781 34,657,311
12,167,383 15,541,860
8,154,333 10,293,497
(13,481,927)
275,300
(45,598,720) (38,806,018) (42,728,483) (35,679,176)
509,202,609 485,153,005 340,425,151 330,583,520

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทีส่ �ำคัญทีใ่ ช้ในการค�ำนวณประมาณการหนีส้ นิ ภายใต้โครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
อัตราคิดลด (ต่อปี)
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)
สัดส่วนของพนักงานทีเ่ ลือกลาออกก่อน
เกษียณอายุ (ขึน้ อยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)
-- พนักงานรายเดือน
-- พนักงานรายวัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2.49% - 3.06%
1.50% - 5.40%

2.49% - 3.06%
1.50% - 5.40%

2.62%
1.85 - 5.00%

2.62%
1.85% - 5.00%

1% - 37%
4% - 67%

1% - 37%
4% - 67%

1% - 21%
6% - 42%

1% - 21%
6% - 42%

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

41.45
(36.64)

28.60
(25.69)

(37.75)
41.91

(25.78)
28.79

24.33
(38.49)

17.35
(26.31)

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1

อัตราการเติบโตของเงินเดือน
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1

24. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนีจ้ ะมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนส�ำรองตามกฎหมายนีห้ า้ มมิให้น�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษทั ย่อยต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ทุกครัง้ ทีป่ ระกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ำรองนีจ้ ะน�ำมาจัดสรร
เงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 และ 2558 ส�ำรองตามกฎหมายของบริษทั มีจ�ำนวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

25. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั เป็นไปเพือ่ การด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งของบริษทั เพือ่ สร้าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียอืน่
บริษทั มิได้ใช้อตั ราส่วนทางการเงินใดๆ เพือ่ ดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จดั การให้มรี ะดับทุนเพียงพอส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษทั เท่านัน้
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนเงิน
รวม
(ล้านบาท)
132.00
50.80
38.50
28.00
36.50

ปี 2559
สำ�รองตาม สำ�รองทั่วไป วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ
กฎหมาย (ล้านบาท) สามัญผู้ถือหุ้น (บาท)
(ล้านบาท)
15.90
27 เม.ย.
2.40
2 เม.ย.
215.00
1.74
2 เม.ย.
59.00
1.40
2 เม.ย.
46.60
2 เม.ย.
187.50

จำ�นวนเงิน
รวม
(ล้านบาท)
288.00
43.00
29.50
23.30
37.50

ปี 2558
สำ�รองตาม สำ�รองทั่วไป
กฎหมาย (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
14.78
2.21
1.54
1.21
-

บริษทั และบริษทั ย่อยจัดสรรก�ำไรสะสมส่วนหนึง่ เป็นส�ำรองทัว่ ไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวตั ถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

โดยบริษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จ�ำกัด บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จ�ำกัด บริษทั วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด และบริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จ�ำกัด ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2559

ส�ำหรับเงินปันผลทีจ่ า่ ยในปี 2559 เป็นการจัดสรรก�ำไรของปี 2558 บริษทั ได้จา่ ยแล้วในเดือนพฤษภาคม 2559

โดยบริษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จ�ำกัด บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จ�ำกัด และบริษทั วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัดได้มกี ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2558 นอกจากนัน้
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จ�ำกัด ได้จา่ ยเงินปันผลในเดือนเมษายน 2558 และมิถนุ ายน 2558 เป็นจ�ำนวน 25 ล้านบาท และจ�ำนวน 12.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ

เงินปันผลทีจ่ า่ ยในปี 2558 เป็นการจัดสรรก�ำไรของปี 2557 และได้จา่ ยแล้วในเดือนพฤษภาคม 2558

1.10
254.00
77.00
56.00
182.50

วันที่ประชุม อัตราหุ้นละ
สามัญผู้ถือหุ้น (บาท)

บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
25 เม.ย.
บริษทั เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด 7 เม.ย.
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ   
ี จำ�กัด
7 เม.ย.
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
7 เม.ย.
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
7 เม.ย.

ชื่อบริษัท

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยมีมติให้จา่ ยเงินปันผลและจัดสรรส�ำรองดังนี้

26. เงินปันผลและส�ำรอง

27. กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายสมทบอีกส่วนหนึง่ กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจ�ำนวน
20.98 ล้านบาท และ 17.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ (บริษทั : 11.98 ล้านบาท และ 11.28 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

28. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

4,096,951,613
41,512,460
4,138,464,073

3,935,784,217
36,715,397
3,972,499,614

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4,472,621,704
17,207,747
4,489,829,451

4,305,468,380
16,115,168
4,321,583,548

29. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

3,135,710,084
34,286,761
3,169,996,845

2,971,462,498
27,787,912
2,999,250,410

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,702,816,352
16,394,735
3,719,211,087

3,547,346,273
14,849,540
3,562,195,813

30. รายได้อนื่

รายได้อื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

ดอกเบีย้ รับ
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น - สุทธิ
กำ�ไรจากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเพือ่ ค้า
รายได้อน่ื

13,167,015
13,426,773
8,976,728
2,308,364
2,542,048
54,040,027
94,460,955

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
12,246,141
19,629,573
8,976,728
1,819,304
2,542,048
51,608,917
96,822,711

23,675,575
20,524,864
10,172,301
411,176
49,548,399
104,332,315
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31. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ค่าสินค้าสำ�เร็จรูปทีซ่ อ้ื
วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ไป
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิทธิ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

(15,979,281)
235,488,273
1,660,348,822
1,382,511,383
104,743,278
60,359,885
50,369,070
50,252,309
87,319,597

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(69,063,825)
180,674,404
1,576,630,637
1,301,735,837
101,377,499
68,127,104
49,116,488
53,636,917
71,863,806

(7,627,482)
1,600,832,324
1,299,981,771
938,918,077
66,875,736
57,336,404
50,369,070
34,873,354
69,841,177

(69,503,632)
1,583,237,775
1,227,776,170
845,670,768
64,422,587
63,370,924
49,116,488
36,783,338
66,537,166

32. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
2558

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กับผลต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(39,355,385)

(45,566,592)

(37,549,507)

(43,106,269)

3,000,019
(36,355,366)

8,281,350
(37,285,242)

1,673,698
(35,875,809)

6,173,118
(36,933,151)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกำ�ไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตราภาษี - ค่าใช้จา่ ย
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จา่ ยทางบัญชีแต่มไิ ด้เป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยทางภาษี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จา่ ย
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รายงานประจำ�ปี 2559
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2559

2558

347,337,443
20%
(69,467,489)
33,112,123
(36,355,366)

371,693,051
20%
(74,338,610)
37,053,368
(37,285,242)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตราภาษี - ค่าใช้จา่ ย
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จา่ ยทางบัญชีแต่มไิ ด้เป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยทางภาษี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จา่ ย

383,157,471
20%
(76,631,495)
40,755,686
(35,875,809)

354,985,209
20%
(70,997,042)
34,063,891
(36,933,151)

33. รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ในการดำ�เนินงานธุรกิจของบริษทั บริษทั ซือ้ สินค้าจากบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซือ้ และขายวัตถุดบิ ส่วนใหญ่กบั บริษทั
ที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจำ�หน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกัน
ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่สำ�คัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ลูกหนีก้ ารค้า
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน)
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
โคออดิเนชัน่ จำ�กัด (ฮ่องกง)
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ ลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมลูกหนีก้ ารค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 5)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

415
18
40

389
31
30

415
18
40

389
31
30

7

12

6

11

50

102

50

102

13

19

13

19

5
11
559

3
13
599

5
37
20
28
28
9
669

3
34
24
16
22
12
693

-

9

-

9

-

90

-

90

-

99

-

99

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6)
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

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

หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- หลักทรัพย์เผือ่ ขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 10.1)
- เงินลงทุนทัว่ ไป (ดูหมายเหตุขอ้ 13.1)

873
618

835
375

862
618

823
375

6

89

4

60

6

6

5

5

12
9

4
5

12
9

4
5

-

38

-

26

7

13

7

13

47

-

31

-

78

-

53

-

8

4

8

4

10
183

11
170

65
32
30
38
8
302

63
27
24
34
10
275

50

47

50

47

เจ้าหนีก้ ารค้า
บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จำ�กัด
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริษทั วาโก้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮ่องกง จำ�กัด
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
บริษทั   เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ ลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 20)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

ค่าลิขสิทธิค์ า้ งจ่าย
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการค้าที่สำ�คัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ขายวัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน)
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่
ฟิลปิ ปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
วาโก้ ไชน่า
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
บริษทั กบินทร์พฒ
ั นกิจ จำ�กัด
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
โคออดิเนชัน่ จำ�กัด (ฮ่องกง)
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั โทรา 1010 จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมขายวัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

2,405
376

2,346
371

2,405
376

2,346
371

56
689
14

46
609
3

56
689
14

46
609
3

22

35

21

34

105

168

105

168

27

25

27

25

1

11

1

8

31

15
8

31

15
8

31
3,757

38
3,675

133
75
97
110
29
4,169

148
83
69
104
17
21
4,075

หน่วย : ล้านบาท
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป
บริษทั เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน)
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริษทั วาโก้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮ่องกง จำ�กัด
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
บริษทั   เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

36
133

328
109

24
133

208
109

192

98

192

98

39

36

32

26

24

238

17

150

42

73

42

73

55

15
-

55

15
-

236
224
28
1,009

-

139

-

35
932

144
499
284
264
331
25
2,181

544
278
280
334
33
2,148

15

13

15

13

3

3

3

3

8
8
34

5
10
31

7
7
32

7
9
32

รายได้รบั จ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั ไทยกุลแซ่ จำ�กัด
บริษทั เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนท์ จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมรายได้รบั จ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อย

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์

ค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย

ค่าลิขสิทธิ์
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่

ดอกเบีย้ รับ
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด

งบการเงินรวม
2559
2558

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

38

36

38

36

1
5
44

13
2
51

1
2
5
46

13
6
2
57

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

50

47

50

47

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%

1

4

1

4

73
14
87

68
4
72

57
13
70

64
3
67

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าสำ�เร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยกำ�ไรตามที่ได้ตกลงกันที่ 1% ถึง 2%
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำ�เร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยคำ�นวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 34)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

34. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ทำ�สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับวาโกคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัท
ต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทได้ต่ออายุสัญญาดังกล่าวจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

35. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงิน
35.1 ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อเนื่องจากลูกค้าของ
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บริษทั โดยส่วนใหญ่คอื บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่เคยเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ
ในกรณีของการรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึง่ บันทึกในงบแสดง
ฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

35.2 ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้

ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลง ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
แก่บริษทั ในปีปจั จุบนั และในปีตอ่ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไม่มสี าระสำ�คัญต่อบริษทั
เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มีรายการเงินกู้ยืมที่มีสาระสำ�คัญ

35.3 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
แก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกำ�หนดอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายชำ�ระ จำ�นวนเงินของสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายชำ�ระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
บาท

สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-- สัญญาขาย
-- สัญญาขาย

USD 400,000
JPY 143,353,000

14,401,250
44,304,230

(24,736)
(71,758)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
บาท
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-- สัญญาขาย
-- สัญญาขาย

USD 173,563
JPY 43,135,150

6,235,229
12,792,532

(40,202)
(205,671)

35.4 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ = 129
หนี ้สิน = 226

14,832
136,355
2,001

1,461,987
7,358

เงินลงทุนระยะสันในหลั
้
กทรัพย์
   เพือ่ ค้า - ตราสารทุน

เงินลงทุนระยะสันในหลั
้
กทรัพย์
   เผือ่ ขาย - ตราสารทุน

เงินลงทุนระยะสันในหลั
้
กทรัพย์
   เผือ่ ขาย - ตราสารหนี้

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
   เผือ่ ขาย - ตราสารทุน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
   เผือ่ ขาย - ตราสารหนี้
132,364

1,358,352

41,750

135,031

33,153

หนี ้สิน = 246

7,358

1,451,262

2,001

-

14,832

สินทรัพย์ = 129
หนี ้สิน = 226

132,364

1,346,952

41,750

-

33,153

หนี ้สิน = 246

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
   ล่วงหน้า

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ล�ำดับ 2

ล�ำดับ 1

ล�ำดับ 2

ล�ำดับ 1

ล�ำดับ 1

กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ราคาเสนอซื ้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ าย
ของงวดบัญชี

ราคาเสนอซื ้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ลำ�ดับ 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้ าที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ า
ตามสัญญา ซึง่ คิดลดด้ วยอัตราที่สะท้ อนถึงความเสี่ยง
ด้ านสินเชื่อของคูส่ ญ
ั ญาต่าง ๆ

ลำ�ดับ
ชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

35.4.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินบางรายการของบริษทั และบริษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิน้ รอบ ระยะเวลารายงาน
โดยตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินดังกล่าว

35.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจ�ำ ลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีอ้ นื่ เงินทดรองจ่ายรายได้คา้ งรับ ดอกเบีย้ ค้างรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ อืน่ เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน เงินฝากระยะยาว
สถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ค้างจ่าย และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ มีมลู ค่ายุตธิ รรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงิน
ดังกล่าวจะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสัน้
รายการทีเ่ ปิดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินทีร่ บั รูใ้ นงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมลู ค่าแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรม
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในหุน้ กู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในหุน้ กู้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

หน่วย : บาท
ลำ�ดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

752,917,249
150,000,000

1,135,268,971
155,671,000

749,647,249
150,000,000

1,131,886,046
155,671,000

ระดับ 3
ระดับ 2

511,983,060
190,000,000

1,026,962,533
198,722,440

508,713,061
190,000,000

1,023,593,808
198,722,440

ระดับ 3
ระดับ 2

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทัว่ ไปค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการทีล่ งทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหุน้ กูก้ �ำหนดจากราคาปิดครัง้ ล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้าย
ของงวดบัญชี

36. หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าและภาระผูกพัน

หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการค�ำ้ ประกันให้
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
การให้ธนาคารคำ�้ ประกันแทนบริษทั
ภาระผูกพันเกีย่ วเนือ่ งกับการปรับปรุงอาคาร

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

6.84
22.25
0.90

6.84
20.58
0.87

6.90
19.43
3.99

6.90
17.32
3.92

37. ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงาน

ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี ชุดเด็ก
และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงานขาย
ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก กำ�ไรขาดทุนตามส่วนงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกำ�ไรขาดทุนตามส่วนงานกับกำ�ไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ในประเทศ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน
ก�ำไรตามส่วนงาน
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อนื่
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

ต่างประเทศ

รวม

2559

2558

2559

2558

2559

2558

2,960.89
146.61

2,892.58
185.66

1,177.57
41.59

1,079.92
28.53

4,138.46
188.20
(15.82)
80.50
94.46
347.34

3,972.50
214.19
(11.40)
66.17
102.73
371.69

อนึง่ บริษทั ไม่สามารถแยกทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนือ่ งจากบริษทั ได้ใช้ทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์รว่ มกันในการผลิต
สินค้าดังกล่าว
นอกจากนีล้ กู ค้าหลักของบริษทั ก็คอื บริษทั ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้
เกินกว่า 10% (ดูหมายเหตุขอ้ 33)
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2904(2)/2555
20 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564
1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558

-

-

14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558
-

-

วาโก้ลำ�พูน

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

เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

ทัง้ นีบ้ ริษทั ทัง้ สีบ่ ริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

- บัตรส่งเสริม เลขที่
- วันทีอ่ อกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร

โครงการที่ 3

- บัตรส่งเสริม เลขที่
- วันทีอ่ อกบัตร
- ยกเว้นภาษีเงินได้
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50%
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร

โครงการที่ 2

รายการ

-

-

วาโก้กบินทร์บุรี

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

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

ชื่อบริษัท

บริษทั ย่อยของบริษทั ได้รบั สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

38. สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน

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

-

-

ภัทยากบินทร์บุรี
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1,195,361
1,195,361
231,251
1,426,612

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
1,177,569,588
2,959,699,124
4,137,268,712
8,976,728
80,502,706
85,252,976
4,312,001,122

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

2559

1,177,569,588
2,960,894,485
4,138,464,073
8,976,728
80,502,706
85,484,227
4,313,427,734

รวม

946,782
946,782
339,544
1,286,326

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

2558

1,079,924,424
2,891,628,408
3,971,552,832
10,357,967
66,168,780
91,434,949
4,139,514,528

บริษัทไม่ได้แสดงงบเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินปันผลรับ
รายได้อนื่
รวมรายได้

รายได้

งบการเงินรวม

1,079,924,424
2,892,575,190
3,972,499,614
10,357,967
66,168,780
91,774,493
4,140,800,854

รวม

หน่วย : บาท

ตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 14/2541 เรือ่ งกำ�หนดวิธกี ารรายงานรายได้ส�ำ หรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 โดยให้กลุม่ บริษทั
แสดงยอดรายได้จากการจำ�หน่ายในประเทศ และต่างประเทศแยกจากกัน พร้อมทัง้ แยกเป็นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม และไม่ได้รบั การส่งเสริมรายการดังกล่าวสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้ี

39. การรายงานรายได้ส�ำหรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

203

เจ้าหนีก้ ารค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้า

เจ้าหนีก้ ารค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้า

รายการ

30

30 - 180

30

30 - 180

เยน

ดอลลาร์
ฮ่องกง

7,392
1,123,219
1,130,611
337,763

2,401,836
1,500,000
94,347,246 4,170,006
96,749,082 5,670,006
18,496,052
-

-

1,545
1,545
-

ยูโร

งบการเงินรวม
จำ�นวนเงิน

6,378 2,037,884
1,500,000
711,257 120,650,525 2,834,374
717,635 122,688,409 4,334,374
581,967 64,279,366
-

เงื่อนไข
การรับ/
จ่ายชำ�ระ
ดอลลาร์
วัน
สหรัฐ

2,080
2,080
-

-

หยวน

รายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีม่ สี าระสำ�คัญ มีดงั นี้

เยน

ดอลลาร์
ฮ่องกง

6,378 2,037,884
1,500,000
711,257 120,650,525 2,834,374
717,635 122,688,409 4,334,374
581,967 64,279,366
-

ดอลลาร์
สหรัฐ

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
95,207,946 1,130,611 96,749,082 5,670,006
17,844,988 337,763 18,496,052
-

903,246
6,842,550
74,863,140
82,608,936
40,964,688

บาท

-

1,545
1,545
-

ยูโร

จำ�นวนเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,080
2,080
-

-

หยวน

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

903,246
6,842,550
74,863,140
82,608,936
40,964,688

บาท

บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายการบริหารความเสีย่ งสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ ยูใ่ นรูปของเงินตราต่างประเทศ โดยบริษทั และบริษทั ย่อยจะนำ�เงินรับชำ�ระหนีค้ า่ ขายสินค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่าง
ประเทศ ฝากธนาคารในรูปเงินตราต่างประเทศ เพือ่ จ่ายค่าใช้จา่ ยและชำ�ระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ

40. นโยบายการบริหารความเสีย่ งสำ�หรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ ยูใ่ นรูปเงินตราต่างประเทศ

41. คดีฟอ้ งร้อง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 บริษัทถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาเรียกทรัพย์มรดกคืนและเพิกถอนนิติกรรม
การจดทะเบียนโอนที่ดิน ซึ่งบริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคา 233.56 ล้านบาท โดยเจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายให้บริษัททราบใน
วันที่ 2 กันยายน 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ศาลชั้นต้นได้มีคำ�พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว และเมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มคี �ำ พิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้นยกฟ้องคดีดงั กล่าว หลังจากนัน้ โจทก์ยนื่ ฎีกาคำ�พิพากษาของศาลอุทธรณ์
เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษทั ได้ยนื่ คำ�แก้ฎกี าของโจทก์แล้วเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ต่อมาโจทก์จงึ ยืน่ คำ�ร้องขอถอนฎีกาต่อศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาสั่งคำ�ร้องขอถอนฎีกาของศาลฎีกา ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทจึงมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน

42. การอนุมตั งิ บการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ

ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความผันผวนมาโดยตลอดนับตัง้ แต่ตน้ ปี ทัง้ ในเรือ่ งของเหตุการณ์กอ่ การร้ายทีเ่ กิดขึน้ ผลการ
ลงประชามติของสหราชอาณาจักรที่ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่
มีนโยบายค่อนข้างแตกต่างจากรัฐบาลเดิมในหลายเรือ่ ง ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยมีอตั ราการขยายตัวประมาณร้อยละ 3.0 - 3.3 โดยมีปจั จัย
สนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน แม้จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นใน
ช่วงปลายปีกต็ าม
ในปี 2559 ตลาดชุดชัน้ ในสตรียงั คงเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านคุณภาพ รูปแบบและดีไซน์ของสินค้า
และบริการ  ราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภค โดยบริษทั ฯ ได้รว่ มกับผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
สินค้าท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณา และกิจกรรมการขายในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เพิม่ ยอดขายและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
รวมทัง้ ได้ปรับปรุงระบบขนส่ง และกระจายสินค้าให้รวดเร็วทันต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค เพือ่ บริหารสินค้าคงคลังให้มปี ระสิทธิภาพและ
อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 4,313.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.17% มีก�ำไรสุทธิ 310.95 ล้านบาท ลดลง 7% และสินทรัพย์
รวม 6,687.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1.37% อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 5.86% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.68% โดยบริษทั ฯ ได้ปรับ
ตัวเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านการขาย วัตถุดบิ และต้นทุนค่าใช้จา่ ย
ด้านการขาย บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในการผลิตสินค้า เพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ทัง้ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเดิมและ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ เช่น Retail Shops, E-Commerce, TV Shopping, Catalog และ Modern Trade ด้านวัตถุดบิ บริษทั ฯ ได้ลงทุน
จัดตัง้ บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด และบริษทั จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด เพือ่ ผลิตวัตถุดบิ ชุดชัน้ ในทีม่ คี ณ
ุ ภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว ส่วนในด้านต้นทุนค่าใช้จา่ ย บริษทั ฯ ได้เริม่ ผลิตสินค้าที่
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในปี 2558 เพือ่ เป็นการขยายฐานการผลิตไปยังกลุม่ ประเทศ AEC ทีม่ ตี น้ ทุนแรงงานที่
ต�ำ่ กว่าและรองรับการขาดแคลนแรงงานในประเทศ

2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการท�ำก�ำไร
2.1

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
28%
ต่างประเทศ
รายได้
จากการขายปี
2559

27%
ต่างประเทศ
รายได้
จากการขายปี
2558

72%
ในประเทศ

32%
ต่างประเทศ
รายได้
จากการขายปี
2557

73%
ในประเทศ

68%
ในประเทศ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 4,138.46 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 3,972.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 165.96 ล้านบาท
คิดเป็น 4.18% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 68.31 ล้านบาทหรือเท่ากับ  2.36% เนือ่ งจากตัวแทน
การจัดจ�ำหน่ายมีการเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิม่ ขึน้
97.65 ล้านบาท คิดเป็น 9.04% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีค�ำสัง่ ซือ้ จากประเทศญีป่ นุ่ เพิม่ ขึน้
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

205

งบการเงินรวม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
ยอดขายรวม

2559

2558

2557

2,960.89
1,177.57
4,138.46

2,892.58
1,079.92
3,972.50

2,444.28
1,157.05
3,601.33

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2559/2558
2558/2557
2.36
18.34
9.04
(6.67)
4.18
10.31

ส�ำหรับการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา เป็นรายได้จากการขายชุดชัน้ ในสตรี  3,836.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปีกอ่ น 4.58% รายได้จากการขายชุดชัน้ นอกสตรี 98.07 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 28.90% และรายได้จากการขายชุดเด็ก 204.13 ล้านบาท
ลดลง 10.50%

งบการเงินรวม
ชุดชัน้ ในสตรี
ชุดชัน้ นอกสตรี
ชุดเด็ก
ยอดขายรวม

2559

2558

2557

3,836.26
98.07
204.13
4,138.46

3,668.33
76.08
228.09
3,972.50

3,298.35
70.84
232.14
3,601.33

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2559/2558
2558/2557
4.58
11.22
28.90
7.40
(10.50)
(1.74)
4.18
10.31

รายได้จากการขาย

รายได้อนื่

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้อนื่ 94.46 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 102.13 ล้านบาท ลดลง 7.67 ล้านบาท เท่ากับ 7.51%
รายได้อนื่ ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ 13.17 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 13.43 ล้านบาท ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนและ
รายได้คา่ บริการ 15.62 ล้านบาท และก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 8.98 ล้านบาท ซึง่ รายได้อนื่ ลดลงสาเหตุหลักเกิดจากดอกเบีย้ รับลดลง
11.07 ล้านบาท
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งบการเงินรวม
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อน่ื
รายได้รวม

2559

2558

2557

4,138.46
80.50
94.46
4,313.42

3,972.50
66.17
102.13
4,140.80

3,601.33
61.30
110.25
3,772.88

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2559/2558
2558/2557
4.18
10.31
21.66
7.94
(7.51)
(7.37)
4.17
9.75

ต้นทุนขาย

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายคิดเป็น 76.60% ของรายได้จากการขาย ปีกอ่ นเท่ากับ 75.50% เพิม่ ขึน้ 1.10% เนือ่ งจาก
ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงจากการชะลอการผลิต เพือ่ ควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
งบการเงินรวม
2559
%
2558
%
2557
%
2559/2558 2558/2557
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,138.46 100.00 3,972.50 100.00 3,601.33 100.00
4.18
10.31
ต้นทุนขาย
5.69
8.22
3,169.99 76.60 2,999.25 75.50 2,771.48 76.96
กำ�ไรขัน้ ต้น
17.28
968.47 23.40 973.25 24.50 829.85 23.04 (0.49)

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการขาย 100.23 ล้านบาท ลดลง 16.84 ล้านบาท คิดเป็น 14.38% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีคา่ ใช้
จ่ายส่งเสริมการขายลดลง
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร 588.44 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 22.61 ล้านบาท คิดเป็น 4% ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการปรับค่าจ้างเงิน
เดือนพนักงาน และค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบการเงินรวม
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ภาษีเงินได้

2559
100.23
588.44
36.36

%

2558

2.42 117.07
14.22 565.83
0.88 37.29

%

2557

2.95 102.55
14.24 523.22
0.94 39.46

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
%
2559/2558 2558/2557
14.16
2.85 (14.38)
4.00
8.14
14.53
(2.49)
(5.50)
1.10

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในปี 2559 เท่ากับ 36.36 ล้านบาท ลดลง 0.93 ล้านบาท คิดเป็น 2.49% เนือ่ งจากในปี 2559 บริษทั ย่อย
มีก�ำไรลดลง แต่ไม่มผี ลกระทบค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้เนือ่ งจากได้รบั สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากโครงการ BOI ของบริษทั ย่อย
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ก�ำไร
งบการเงินรวม
กำ�ไรขัน้ ต้น
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้
กำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ROE
ROA

หน่วย

2559

2558

2557

ล้านบาท
ล้านบาท

968.47
362.75

973.25
375.40

829.85
316.82

ล้านบาท
บาท / หุ้น
%
%
%

310.95
2.59
7.21
5.86
4.68

334.37
2.79
8.08
6.50
5.11

276.70
2.31
7.33
5.47
4.42

%เพิ่ม (ลดลง)
2559/2558
2558/2557
(0.49)
17.28
(3.37)
18.49
(7.00)
(7.17)
(10.77)
(9.85)
(8.41)

20.84
20.78
10.23
18.83
15.61

ก�ำไรขัน้ ต้น

ก�ำไรขัน้ ต้น จ�ำนวน 968.47 ล้านบาท ลดลง 4.78 ล้านบาท เท่ากับ 0.49% เนือ่ งจากประสิทธิภาพในการผลิตลดลงจากการ
ชะลอการผลิต

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จ�ำนวน 362.75 ล้านบาท ลดลง 12.65 ล้านบาท เท่ากับ 3.37% เนือ่ งจากก�ำไร
ขัน้ ต้นทีล่ ดลงและค่าใช้จา่ ยบริหารทีเ่ พิม่ ขึน้

ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิ 310.95 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 334.37 ล้านบาท ลดลง 23.42 ล้านบาท เท่ากับ 7% โดยมี
ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 2.59 บาท อัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม 7.21% อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 5.86% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  
4.68%
บริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพของก�ำไรอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงาน 361.16 ล้านบาท จากรายได้ที่
เกิดขึน้ จากการขายและสามารถเก็บช�ำระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก�ำหนดเวลา

ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้
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อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ปี 2559 เท่ากับ 5.86% ปีกอ่ นเท่ากับ 6.50% เนือ่ งจากมีก�ำไรสุทธิลดลง บริษทั ฯ
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีส่ ม�ำ่ เสมอให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท แต่ทงั้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจ
เป็นหลัก นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้พจิ ารณาร่วมกับสภาพคล่อง และการลงทุนต่างๆ โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้
ด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 43 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2559 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
310.95 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 2.59 บาท และก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 347.28 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 2.89 บาท
และเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ ได้มมี ติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2559 เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 156 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปัน
ผลเทียบกับก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 44.92% และมีก�ำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนหุน้
กำ�ไรต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำ�ไรสุทธิ (Payout Ratio)

หน่วย
ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท / หุ้น
บาท / หุ้น
ล้านบาท
%

2559
347.28
120.00
2.89
1.30
156.00
44.92

2558
318.05
120.00
2.65
1.10
132.00
41.50

2557
295.66
120.00
2.46
2.40
288.00
97.41

เงินปันผลต่อหุน้

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.30 บาท และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่
ก�ำหนดให้มขี นึ้ ในวันที่ 24 เมษายน 2560

2.2

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 6,687.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 90.55 ล้านบาท เท่ากับ 1.37%
โดยมีสดั ส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.92% เงินลงทุนชัว่ คราว
3.74% ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ 9.33% สินค้าคงเหลือ 18.32% เงินลงทุนเผือ่ ขาย 21.97% เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 12.75% อสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน 10.12% ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ 20.19% และอืน่ ๆ 2.66%
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งบการเงินรวม
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

2559

2558

2557

311.56

366.41

425.81

623.81
51.55
1,225.29
20.95
2,233.16
1,469.35
47.00
852.92
676.99
1,350.33
57.46
4,454.05
6,687.21

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

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2559/2558
2558/2557
(14.97)
(13.95)
(5.81)
(65.77)
5.22
(3.37)
(5.59)
(1.43)
(19.15)
28.84
(0.68)
5.96
(10.65)
5.27
1.37

4.84
7.11
2.75
(22.93)
0.25
0.61
1,169.21
4.82
(0.68)
0.43
21.55
2.55
1.72

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,233.16 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 132.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การรับคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 99 ล้านบาท
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว จ�ำนวน 311.56 ล้านบาท ลดลง 54.85 ล้านบาท เนือ่ งจาก
บริษทั ฯ มีการน�ำไปลงทุนในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
• ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื จ�ำนวน 623.81 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 38.49 ล้านบาท เนือ่ งจากได้รบั เงินจากลูกหนีท้ ถี่ งึ
ก�ำหนดช�ำระ
• เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ จ�ำนวน 51.55 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 99.05 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ รับคืนเงินให้กยู้ มื จากบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
• สินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 1,225.29 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 60.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จากวัตถุดบิ ทีน่ �ำเข้าระหว่าง
ทางเพือ่ เตรียมผลิตในปี 2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,454.05 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 222.87 ล้านบาท ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจากการลงทุน
ในหุน้ สามัญของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และลงทุนในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
• เงินลงทุนเผือ่ ขาย จ�ำนวน 1,469.35 ล้านบาท ลดลง 21.37 ล้านบาท เนือ่ งจากหุน้ กูค้ รบก�ำหนดไถ่ถอน 122.40 ล้านบาท
มีก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขายเพิม่ ขึน้ 101.03 ล้านบาท
• เงินลงทุนในบริษทั ร่วม จ�ำนวน 47 ล้านบาท ลดลง 11.13 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ร่วมอยูใ่ นช่วงเพิง่ เริม่ ด�ำเนินการจึงท�ำให้
มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการ ท�ำให้เกิดผลขาดทุนสุทธิ และบริษทั ฯ ได้มกี ารบันทึกบัญชีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ตามมาตรฐานบัญชี
• เงินลงทุนระยะยาวอืน่ จ�ำนวน 852.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 190.94 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ สามัญสุทธิ
245.63 ล้านบาท โอนย้ายหุน้ กูค้ รบก�ำหนดภายใน 1 ปี ไปเงินลงทุนระยะสัน้ 50 ล้านบาท และตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงิน
ลงทุนสุทธิ 4.69 ล้านบาท
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•
•

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน จ�ำนวน 676.99 ล้านบาท ลดลง 4.66 ล้านบาท เนือ่ งจากเป็นการตัดค่าเสือ่ มราคาของ
สินทรัพย์ดงั กล่าว
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 1,350.33  ล้านบาท  เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 75.94 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการลงทุน
ในทีด่ นิ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์อนื่ ยานพาหนะ และปรับปรุงอาคารเพิม่ ขึน้ สุทธิ 180.88 ล้านบาท  
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน 12.59 ล้านบาท และตัดค่าเสือ่ มราคา 92.35 ล้านบาท

หนีส้ นิ รวม

ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม 1,247.52 ล้านบาท  ลดลงจากปีกอ่ น 168.99 ล้านบาท เท่ากับ 11.93% ซึง่ ส่วนใหญ่
เกิดจากบริษทั ฯ คืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจ�ำนวน 245 ล้านบาท

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

2559

2558

2557

651.61
595.91
1,247.52
5,439.69
45.33

861.36
555.15
1,416.51
5,180.15
43.17

822.90
548.07
1,370.97
5,114.45
42.62

หน่วย : ล้านบาท
%เพิ่ม (ลดลง)
2559/2558
2558/2557
(24.35)
4.67
7.34
1.29
(11.93)
3.32
5.01
1.28
5.00
1.29

ส่วนของเจ้าของ

ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั ฯ มีสว่ นของเจ้าของ 5,439.69 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 259.54 ล้านบาท เท่ากับ 5.01% เนือ่ งจากบริษทั ฯ
มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานในปี 2559 จ�ำนวน 310.95 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2558 จ�ำนวน
132 ล้านบาท และองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของเพิม่ ขึน้ 80.59 ล้านบาท บริษทั ฯ จึงมีมลู ค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ ณ สิน้ ปี 2559 เท่ากับ
45.33 บาท ปีกอ่ นเท่ากับ 43.17 บาท เพิม่ ขึน้ 2.16 บาทต่อหุน้

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ
ลูกหนี้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ 623.81 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้า 610.69 ล้านบาท ลูกหนีอ้ นื่ 13.12 ล้านบาท โดยลูกหนี้
การค้าประกอบด้วย ลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 536.10 ล้านบาท คิดเป็น 87.79% ของลูกหนีก้ ารค้า ลูกหนีท้ เี่ กินก�ำหนดช�ำระภายใน
3 เดือน จ�ำนวน 38.33 ล้านบาท คิดเป็น 6.28% ของลูกหนีก้ ารค้า เกิดจากนโยบายการช�ำระเงินของลูกหนีท้ ไี่ ม่ตรงรอบการช�ำระเงิน
และลูกหนีค้ า้ งช�ำระเกิน 3 เดือนขึน้ ไป จ�ำนวน 36.26 ล้านบาท คิดเป็น 5.93% ของลูกหนีก้ ารค้า ซึง่ ลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่
เป็นลูกหนีท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพดีมกี ารช�ำระครบถ้วน  และตรงตามก�ำหนดเวลา
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สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ 1,225.29 ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดบิ 325.76 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 162.69 ล้านบาท และ
สินค้าส�ำเร็จรูป 736.84 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดทีต่ ำ�่ กว่า ซึง่ หากมีสนิ ค้าที่
เสือ่ มสภาพหรือล้าสมัย บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี

เงินลงทุน

บริษทั ฯ มีก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขายจ�ำนวน 799.82 ล้านบาท แสดงในส่วนของเจ้าของ
มีรายการด้อยค่าเงินลงทุนจ�ำนวนเงิน 4.69 ล้านบาท นอกจากนีห้ ากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุม่ นี้ จะมีมลู ค่าโดยรวม
สูงกว่าราคาทุนทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุนไป โดยได้รบั ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.39 ต่อปี และมีการรายงานในทีป่ ระชุมของ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม�ำ่ เสมอ

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ ในปัจจุบนั มีมลู ค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทีป่ รากฏในงบการเงินซึง่ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ ม
ราคาสะสม อาคารส�ำนักงาน และอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส�ำหรับเครือ่ งจักรส่วนใหญ่เป็นเครือ่ งจักร
ทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการซือ้ เครือ่ งจักรใหม่มาทดแทนเครือ่ งจักรเดิม และมีการบ�ำรุงรักษาอยูอ่ ย่าง
สมำ�่ เสมอ ส่วนเครือ่ งจักรทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายออกจากบัญชี

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

บริษทั ฯ มีการลงทุนในทีด่ นิ และอาคารซึง่ ถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ได้มกี ารประเมินมูลค่ายุตธิ รรมอย่างสมำ�่ เสมอ
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ มีมลู ค่ามากกว่าราคาทุนทีแ่ สดงไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุน

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งทีม่ าของเงินทุน

บริษทั ฯ ใช้เงินทุนในการด�ำเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและก�ำไรสะสมของบริษทั ฯ ซึง่ ปี 2559 มีเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินคงเหลือ 18 ล้านบาท เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน

รายจ่ายลงทุน

บริษทั ฯ มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงอาคาร 179.84 ล้านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษทั ฯ มีสภาพคล่องทีด่ ี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 เท่ากับ 3.43 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่ากับ 1.42 เท่า ซึง่ มีสภาพคล่องสูงขึน้ กว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากในปี 2559 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ หมุนเวียนลดลง และมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราทีต่ ำ�่ มาก เท่ากับ 0.23 เท่า ซึง่ เป็นการแสดงถึงความมัน่ คงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษทั
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

212

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า

2559
3.43
1.42
0.23

2558
2.75
1.18
0.27

2557
2.87
1.27
0.27

กระแสเงินสด

ในปี 2559 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 61.78 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 62.48 ล้านบาท ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ปีกอ่ น โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิ ตามประเภทของกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

2559

2558

2557

361.16
15.76
(377.61)

278.92
(42.85)
(215.61)

139.04
(120.46)
(80.48)

บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 361.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 82.24 ล้านบาท  เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีเงินสดรับสุทธิ
จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 15.76 ล้านบาท ซึง่ รายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจากการขายเงิน
ลงทุนหุน้ สามัญ หุน้ กูแ้ ละเงินฝากระยะสัน้ ครบก�ำหนด 109.65 ล้านบาท เงินปันผลรับ 80.50 ล้านบาท ดอกเบีย้ รับ 14.42 ล้านบาท
และมีรายจ่ายในการซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวนเงิน 179.84 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 377.61 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนเงิน 132 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 245 ล้านบาท

5. ภาระผูกพันด้านหนีส้ นิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

หนีส้ นิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 1,247.52 ล้านบาท เป็นหนีส้ นิ ระยะสัน้ 651.61 ล้านบาท หนีส้ นิ
ระยะยาว 595.91 ล้านบาท

รายละเอียดหนีส้ นิ ระยะยาวของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินระยะยาว
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2559

2558

2557

0.65
86.06
509.20

1.08
68.91
485.15

1.46
72.36
474.24

นอกจากนี้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานอย่างมีนัยสำ�คัญ   ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  36 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำ�เนินงานในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายในการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่  และมุ่งการทำ�ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงาน
ในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยภายนอก
•
•

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นจากการกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย
การแข่งขันมีมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
รายงานประจำ�ปี 2559
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•

การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขายที่ตอบสนอง
ความสะดวกในการซื้อสินค้า

ปัจจัยภายใน
•

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในด้านการพัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยร่วมลงทุนกับ บริษทั ทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว ดังนี้

ปีที่ลงทุน
2559
2559
•

บริษัท
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้น
19%
19%

ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งผลักดันให้บริษัทฯ ต้องขยาย
การลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม AEC ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต�่ำกว่า ดังนี้
ปีที่ลงทุน
2556
2558

บริษัท
บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จำ�กัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้น
20%
40%

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการน�ำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด

7. รายจ่ายเพื่อการท�ำวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ Wacoal ได้ยึดถือปณิธาน “ความงดงามจากภายใน  ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความงาม
แห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความ
สวยงามของรูปทรงเท่านัน้ หากยังต้องสบายเมือ่ สวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพทีด่ ตี ามมาอีกด้วย จึงท�ำให้บริษทั ฯ มุง่ มัน่ และให้ความส�ำคัญ
ต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตัวสินค้ามาโดยตลอด โดยมี Human Science Research Center รับผิดชอบดูแลการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนาฐานข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับสรีระวิทยาของสตรีไทย และฝ่ายวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรม
ทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 สรุปการวิจัย
พัฒนาและรายจ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ด้านการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระ

บริษัทฯ มีการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการท�ำสินค้าชุดชั้นใน
ของบริษทั ฯ ให้มมี าตรฐาน และตรงกับรูปร่างของสตรีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละช่วงวัย โดยในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ มีรายจ่ายด้านการส�ำรวจ
วิจัยสรีระรวมทั้งสิ้น 2.23 ล้านบาท

2. ด้านการพัฒนาวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้า

การพัฒนาสินค้าที่ส�ำคัญของบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวัตถุดิบเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจและทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบสินค้า พัฒนาเครื่องจักรและคุณภาพ
ของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าต้นแบบ รวมถึงได้ร่วมมือกับคู่ค้า (Supplier) ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 6.17 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบส�ำหรับปี 2559 2558 และ 2557
งบการเงินรวม

หน่วย

2559

2558

2557

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

3.43
1.42
0.48
6.58
54.71
4.19
85.92
9.57
37.62
103.01

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

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

23.40
7.21
5.86

24.05
8.08
6.50

23.04
7.33
5.47

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

4.68
0.65

5.11
0.63

4.42
0.60

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

0.23
93.84
50.17*

0.27
74.52
39.48

0.27
375.90
104.09

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

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.30 บาท และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งก�ำหนด
ให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

รายงานประจำ�ปี 2559
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คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

68 ปริญญาตรี  คณะ Education
วิชาเอก  Industrial Education
Ashiya University, Japan

อายุ
(ปี)

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

ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วิชาเอก  เครื่องกล
Chiba University, Japan

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

2. นายมนู ลีลานุวัฒน์
71
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 30 เมษายน 2516

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา
วันที่ 21 เมษายน  2529

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา
2

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2558 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ           
- ไม่มี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ     
2519 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ     
-

20

4

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
8
2555 - ปัจจุบัน Director
2548 - ปัจจุบัน Representative Director and
Chairman
2537 - ปัจจุบัน Director
2534 - ปัจจุบัน President Commissioner
2529 - ปัจจุบัน Director

บจก. เอราวัณสิง่ ทอ
บจก. วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจก. ไทยสเตเฟล็กซ์
บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. เค.ที.วาย. อินดัสตรี
บจก. ไทยชิกโิ บ
บจก. ไทยทาเคดะเลซ
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

แห่ง

แห่ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. โอซีซี
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

Wacoal America, Inc.
PT. Indonesia Wacoal
Taiwan Wacoal Co., Ltd.

แห่ง
Wacoal Europe Ltd.
Wacoal Corp.

2536 - ปัจจุบัน Director
Shinyoung Wacoal Inc.
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2527 - ปัจจุบัน President and Representative Wacoal Holdings Corp.
- ไม่มี Director

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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3. นายมาซายะ วากาบายาชิ
รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 15 กันยายน 2557

ปริญญาตรี คณะ Business Administration
วิชาเอก Business Administration
Konan University, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
พี่สาวของนางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์         
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

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

4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
69 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
รองประธานกรรมการบริษัท
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
กรรมการสรรหา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2515  
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา
1

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

Director
Director

Director
Director
Director
Director
Director

2529 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน
2518 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2519 - ปัจจุบัน กรรมการ
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
0.66%

2553 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

19

2

Pattaya Myanmar Co., Ltd.
บจก. โทรา 1010
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. วาโก้ล�ำ พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยาลำ�พูน
บจก. วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

แห่ง

แห่ง
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

PT. Indonesia Wacoal
Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
Wacoal Europe Ltd.
Wacoal America, Inc.
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
Wacoal China Co., Ltd.

2557 - ปัจจุบัน Director & Vice President Wacoal Holdings Corp.
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
14
แห่ง
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

218
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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5. นายบุญดี อ�ำนวยสกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร    
และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ 23 เมษายน  2533

49

ปริญญาตรี คณะ Social Studies
วิชาเอก Sociology
Doshisha University, Japan

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

6. นายอะสึชิ ทะบะตะ
กรรมการบริษัท
และกรรมการรองผู้จัดการ
วันที่ 1 เมษายน 2556
: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
-- Understanding the Fundamental of Financial Statements
(UFS) 2/2006
-- Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006
-- DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities
(RE DCP) 1/2008

ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก  วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2527 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2559 - ปัจจุบัน
- ไม่มี -

-

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

11

11

แห่ง
แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
Pattaya Myanmar Co., Ltd.
บจก. โทรา 1010
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. ไทยอาซาฮี คาเซอิ
สแปนเด็กซ์

แห่ง
แห่ง

บจก. จี เทค แมททีเรียล
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
Myanmar Wacoal Co., Ltd.
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
Pattaya Myanmar Co., Ltd.
บจก. โทรา 1010
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2559 - ปัจจุบัน
20,000 หุ้น

0.06%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

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

66 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนสยามธุรกิจ

อายุ
(ปี)

47

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

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

9. นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 สิงหาคม 2558

56 ปริญญาตรี คณะ Business and Commerce
วิชาเอก Business and commerce
Waseda University, Japan

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท
วันที่ 23 เมษายน 2544

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

7. นายอ�ำนวย บ�ำรุงวงศ์ทอง
กรรมการบริษัท
และกรรมการสรรหา
วันที่ 12 มีนาคม 2524

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

บจก. เอราวัณสิ่งทอ
บจก. มอร์แกน เดอ ทัว
(ประเทศไทย)
บจก. เอสเอสดีซี
(ไทเกอร์เท็กซ์)
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

แห่ง

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
- ไม่มี ประธานกรรมการ
Director

-

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13

-

37

วาโก้ลำ�พูน
ภัทยากบินทร์บุรี
ภัทยาลำ�พูน
วาโก้กบินทร์บุรี

บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
Wacoal Corp.

แห่ง

แห่ง

บจก.
บจก.
บจก.
บจก.

แห่ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2
แห่ง
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ธนูลักษณ์
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำ�นวยการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
7,031 หุ้น
และรองประธานกรรมการบริหาร

0.07%

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ

9

-

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
- ไม่มี 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

0.45%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

220

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

54

ปริญญาตรี  คณะ Economics
วิชาเอก  Economics
Hokkaido University, Japan              

11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล
วันที่ 26 เมษายน  2553   

60

ปริญญาโท
วิชาเอก การเงิน
West Virginia University, USA

ปริญญาเอก
วิชาเอก การเงิน
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA  

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

10. นายทาคุยะ มิอุระ
กรรมการบริษัท
วันที่ 25 เมษายน 2559

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

9. นายมาซาอาคิ ยาจิมะ (ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

แห่ง
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
Myanmar Wacoal Co., Ltd.  
Wacoal America, Inc.
Wacoal China Co., Ltd.
Vietnam Wacoal Corp.
Wacoal Europe Ltd.
Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
Philippine Wacoal Corp.
Wacoal India Private Ltd.
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
Wacoal Singapore Pte. Ltd.
PT. Indonesia Wacoal

แห่ง

Guangdong Wacoal Inc.  
Dalian Wacoal Co., Ltd.
Wacoal  International  
Hong Kong Co., Ltd.
Myanmar Wacoal Co., Ltd.  
Vietnam Wacoal Corp.

หน่วยงาน / บริษัท

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

แห่ง

2558 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการ กองทุนประกันสังคม
บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
กระทรวงการคลัง
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายให้
เ
อกชน
- ไม่มี ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

-

17

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2559 - ปัจจุบัน Chairman
- ไม่มี กรรมการ
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
2558 - ปัจจุบัน Director
Director
2557 - ปัจจุบัน Director

-

Director
Director

2558 - ปัจจุบัน President
President
Director

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

221

อายุ
(ปี)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) 0/2000
-- Audit Committee Program (ACP) 29/2009

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 เมษายน 2553   

: - ไม่มี : - ไม่มี -

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

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)

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

64 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม (ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3

2

แห่ง

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

แห่ง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)
บจก. สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย)
บจก. โทเทิล อินดัสเตรียล
เซอร์วิสเซส

แห่ง

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่

หน่วยงาน / บริษัท

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์
กรรมการตรวจสอบและ
แอนด์ พาวเวอร์
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการ  
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3

2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชี
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ด้านการบัญชีภาษีอากร
- ไม่มี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการภาษีอากร

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

222

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

13. นายกฤช ฟอลเล็ต
67
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหาร         
ความเสี่ยง
วันที่ 23 เมษายน 2555

Harvard Business School
-- Advanced Management Program (AMP) 158/2000

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: - ไม่มี : - ไม่มี -

the Internal Audit Function (MIA) 1/2007
the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007
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

-- Monitoring
-- Monitoring
-- Monitoring

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต (ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

1

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน
(ไทย)
บจก. ดู เดย์ ดรีม

แห่ง

บมจ. ธนูลักษณ์

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

223

อายุ
(ปี)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

57

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

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 คณะนิติศาสตร์
วิชาเอก นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโท  
วิชาเอก กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The University of Georgia, USA

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

14. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระ  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 24 เมษายน 2549

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

13. นายกฤช ฟอลเล็ต (ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำ�งาน

1

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะนิติศาสตร์
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ไม่มี การอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครอง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

แห่ง

แห่ง
บมจ. ธนูลักษณ์

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน / บริษัท

224

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

57

15. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 2 มีนาคม 2559

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Certification Program (DCP) 154/2011

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์          

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

17. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

62

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

16. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
65 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กรรมการบริหาร  
วิชาเอก  เทคนิคอุตสาหกรรม
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Children Wear
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
- ไม่มี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ัดการ

-

1

1

4

2

2537 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
5,000 หุ้น

0.05%

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง

แห่ง
แห่ง

บจก. อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดเิ นชัน่ (ฮ่องกง)
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง
แห่ง

บจก. อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี  

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

225

อายุ
(ปี)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การโฆษณา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
วิชาเอก การจัดการ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
น้องสาวของนางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

19. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
62
กรรมการบริหาร  
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์               
Wienna
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

18. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สภุ าจินตภา 64 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
กรรมการบริหาร และผู้อ�ำนวยการ
วิชาเอก รัฐศาสตร์
Human Science Research Center
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

17. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ต่อ)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
10,000 หุ้น
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ

0.13%

6

2

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ
5,000 หุ้น

0.05%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ภัทยาลำ�พูน
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

แห่ง
แห่ง

บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

แห่ง
แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

54

: - ไม่มี : - ไม่มี -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Company Secretary Program (CSP) 9/2005
-- Effective Minute Taking (EMT) 2/2006
-- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

21. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการธรรมาภิบาล  
กรรมการบริหาร  
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

: - ไม่มี : - ไม่มี -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
-- Board and CEO Assessment 2/2003
-- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

20. นางสาวการุณี สุหร่าย
61
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร และผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
5,000 หุ้น
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

0.005%

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

2

3

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
5,000 หุ้น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

0.01%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง
แห่ง

บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง
แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

227

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

49

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วิชาเอก ไฟฟ้า         
Hosei University, Japan

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

23. นายวรเทพ อัศวเกษม
กรรมการบริหาร       
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

22. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม
55
กรรมการบริหาร และผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

: - ไม่มี : - ไม่มี -

4

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
5,000 หุ้น
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

0.004 %

7

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
1,000 หุ้น
กรรมการ
กรรมการ
: - ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
: - ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

0.001%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

บจก. ไดโซ ซังเกียว
(ประเทศไทย)
บจก. ไทยกุลแซ่

แห่ง

แห่ง

บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. เอราวัณสิ่งทอ
บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. โทรา 1010
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี

แห่ง
แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำ�ความผิดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
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รวม

ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
ธนสารศิลป์
อ�ำนวยสกุล
ทะบะตะ
บ�ำรุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม

1,744,091

792,840
73,350
523,230
82,031
60,900
58,290
130,850
11,000
5,500
1,100
5,000

ทางตรง

52,250

20,630
2,000
1,500
28,120
-

ณ 31 ธ.ค. 59
ทางอ้อม*

หมายเหตุ : * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      

1.

นายโยชิคาตะ
2. นายมนู
3. นายมาซายะ
4. นางสาวศิริกุล
5. นายบุญดี
6. นายอะสึชิ
7. นายอ�ำนวย
8. นายธรรมรัตน์
9. นายมาซาอาคิ  
10. นายทาคุยะ
11. ดร.กุลภัทรา
12. นางพรรณี
13. นายกฤช
14. รศ.นเรศร์
15. นางสาววราภรณ์
16. นายสุวิทย์
17. นางนงลักษณ์
18. นางสาวณัฐชรินธร
19. นางศิริวรรณ
20. นางสาวการุณี
21. นางอรอนงค์
22. นายสมพงษ์
23. นายวรเทพ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

1,796,341

792,840
73,350
543,860
84,031
62,400
58,290
158,970
11,000
5,500
1,100
5,000

รวม

1,681,060

792,840
53,350
523,230
75,000
55,900
53,290
120,850
6,000
500
100
-

ทางตรง

52,250

20,630
2,000
1,500
28,120
-

จำ�นวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค. 58
ทางอ้อม*

1,733,310

792,840
53,350
543,860
77,000
57,400
53,290
148,970
6,000
500
100
-

รวม

63,031

20,000
7,031
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
1,000
5,000

ทางตรง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทางอ้อม*

63,031

20,000
7,031
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
1,000
5,000

รวม

1.497

0.661
0.061
0.453
0.070
0.052
0.049
0.132
0.009
0.005
0.001
0.004

% การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
ปี 2559
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ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล
ทะบะตะ
บำ�รุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม

/
XXX
XX
XX
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

บมจ.
ไทยวาโก้

XXX
/
/

บจก.
เอสอาร์.
ดับบลิว.
การ์เมนท์

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท

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

กรรมการและผู้บริหาร

/

/

/

/

XXX
/
/

XXX
/
/

บริษัทย่อย
บจก.
บจก.
วาโก้ลำ�พูน วาโก้กบินทร์บุรี

/

XXX
/
/

บจก.
ภัทยา
กบินทร์บุรี

/

XXX
/
/

บจก.
โทรา 1010

/
/

/

XXX
/
/

บริษัทร่วม
Myanmar
Pattaya
Wacoal
Myanmar
Co., Ltd.
Co., Ltd.

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

XX

XXX

XXX

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Wacoal
Wacoal
Holdings Corporation
Corp.

/

/

บมจ.
ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์
เนชั่นแนล
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ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล
ทะบะตะ
บำ�รุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม
/

/
/

/
/
/
/

/
/

XXX

XXX

/

/

XXX

/

/

บจก.
บจก. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก.
วีน อินเตอร์ ภัทยา
คอมเมอร์เชียล
มิตรพัฒนา
เนชั่นแนล อุตสาหกิจ โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง) โฮมช้อปปิ้ง

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท

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

กรรมการและผู้บริหาร

/

/

/

/

/

/

/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจก.
บจก.
บจก.
ไทย บุนกะ
วาเซดะ
เอราวัณสิ่งทอ
แฟชั่น
เอ็ดดูเคชั่น
(ไทยแลนด์)

/

XXX

บจก.
เอสอาร์พี
นานาไซ

XXX

บจก.
เซเลเบรท
เว็ลธ

/

XXX

บจก.
บางกอก
โตเกียว
ซ็อคส์

/

XXX

/
/

บจก.
จี เทค
แมททีเรียล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บจก. เอสอาร์.
ดับบลิว.การ์เมนท์

บจก. วาโก้
ลำ�พูน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

12. นางรุ่งทิพย์ โชคชัยธรรม
13. นายโชติพัฒน์ แสงสุวรรณเลิศ

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
-

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

-

14. นางสาวสินีนุช วุฒิเจริญชัยพร
15. นายเมธา
สุภากร
16. นายนิวัฒน์ เดชอำ�ไพ

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
-

-

-

17. นางสาวดลยา ชินะศิริกุล
18. นายปริญญา ชาดี

-

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
-

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

-

ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
2. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
3. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

4.
5.
6.
7.

นายธรรมรัตน์
นางอรอนงค์
นายสมพงษ์
นายมนัส

โชควัฒนา
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
องค์สรณะคม

8.
9.
10.
11.

นายชัยวิชิต
นายพีรทัศ
นางสาวอรุณี
นายวัฒนา

สุทธิพงศ์วรากุล
อุทัยวิวัฒนา
สหกิจภิญโญ
ทองเอี่ยม
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บจก.
โทรา 1010
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