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

ในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว และเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวดีขึ้นจากภาคการส่งออกและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในขณะที่รายได้ยังไม่ไปถึงประชาชนส่วนใหญ่
ในประเทศ จึงมีความระมัดระวังการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ
สำ�หรับ บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ไม่ว่า
จะเป็นการพัฒนาและบูรณาการระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างครบวงจรในช่วงทีผ่ า่ นมา การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำ�คัญในเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
อย่างต่อเนือ่ ง และการพัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำ�คัญ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ริม่ แปรเปลีย่ นไปในโลกยุคดิจทิ ลั
รวมไปถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพือ่ ความคล่องตัวในการดำ�เนินธุรกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่าง
แม่นยำ�และรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ดังเห็นได้จากบริษัทฯ
ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรม
Wacoal Body Clinic ในงาน SET Awards 2017
ภาพรวมผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 มียอดขาย 4,362.54 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ
324.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 และร้อยละ 4.41 ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณาฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำ�ปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.44 ของกำ�ไรสุทธิ โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งนับ
เป็นการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 45
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำ�ปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ทุกคนในองค์กรดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
จากภาพความสำ�เร็จในตลอดปีที่ผ่านมา ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทุกท่านเป็น
อย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีตลอดไป

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
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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
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต และนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิภ์ กั ดี เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครัง้ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า
ประชุมครบทุกครัง้ และเชิญผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมตามวาระทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปสาระสำ�คัญในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทัง้ ราย
ไตรมาสและประจำ�ปี 2560 ทีผ่ า่ นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ เป็นประจำ�
ทุกเดือน โดยมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชือ่ ถือและทันเวลา
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่ หารือ
เกีย่ วกับความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี โดยให้ความสำ�คัญกับการนำ�เสนอข้อมูลเพิม่ เติม
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters : KAMs)
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เหมาะสมกับความเสีย่ งอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในระบบงาน ให้ความเห็น
ชอบแผนงานตรวจสอบประจำ�ปี ติดตามผลและคุณภาพการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบในระบบงานต่างๆ ผลการดำ�เนิน
งานตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ระบบการตรวจสอบมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ
3. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีจติ สำ�นึกในจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีการนำ�นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั แิ ละขยาย
ผลไปใช้กบั บริษทั ย่อย มีการสือ่ สารและให้ความรู้ สร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งการป้องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ กับผูบ้ ริหารและ
พนักงานผ่านการอบรมและสือ่ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
4. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันรวมถึงรายการทีอ่ าจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำ�รายการต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม
และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
5. การติดตามการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิ ตามให้บริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยได้รบั รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส
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6. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจำ�ปี การปฏิบตั ติ ามแผนงาน ผลการตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้ แนะนำ�และติดตาม
การดำ�เนินการแก้ไขในประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญ เพือ่ ก่อให้เกิดการกำ�กับดูแลทีด่ แี ละมีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุง
กระบวนการกำ�กับดูแล ความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำ�กับดูแลให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ ความรู้และการอบรมที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าที่ และพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรสำ�นักงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับความเสีย่ ง
และสถานการณ์ปจั จุบนั
7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และอนุมตั โิ ดยกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2560 ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลทีก่ �ำ หนดไว้ทง้ั นีผ้ ลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม
8. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยมีมติเห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั นำ�เสนอขอ
อนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีเพือ่ แต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตกิ าล และ/หรือ ดร.เกียรตินยิ ม คุณติสขุ แห่ง
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2561 และอนุมตั คิ า่ สอบ
บัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 4.81 ล้านบาท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวัง และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป มีการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดี มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและระเบียบข้อกำ�หนดต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิง่ ผิดปกติทเ่ี ป็นสาระสำ�คัญ

(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน		
Financial Overview

งบการเงินรวม

CONSOLIDATED

ปี Year
2560
2559
2017
2016

2558
2015

ฐานะทางการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรสุทธิ

Financial Position and
Operating Results (Million Baht)
Total Assets
Total Liabilities
Shareholders’ Equity
Sales
Total Revenues
Gross Profit
Net Profit

7,068
1,303
5,765
4,363
4,547
1,021
325

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

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

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชี
กำ�ไรสุทธิ
ราคาตลาด
เงินปันผล

Per Share Data (Baht)
Par Value
Book Value
Net Earnings
Market Price
Dividend

1.00
48.04
2.71
46.75
1.50*

1.00
45.33
2.59
48.00
1.30

1.00
43.17
2.79
50.00
1.10

อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

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

7.14
5.80

7.21
5.86

8.08
6.50

สภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

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

3.45
1.70
0.58

3.20
1.32
0.46

2.75
1.18
0.33

ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

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

4.72
21.18

4.68
20.48

5.11
21.95

วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

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

0.23
1,610.78
55.44*

0.23
93.84
50.17

0.27
74.52
39.48

* ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.50 บาท แล้วนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กำ�หนดให้
มีขน้ึ ในวันที่ 23 เมษายน 2561
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 1.50 per share, for further proposal to
the shareholders’ general meeting for approval, on April 23, 2018.
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¹ÒÂºØ³ÂÊÔ·¸Ô์ âª¤ÇÑ²¹Ò
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
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¹ÒÂâÂªÔ¤ÒµÐ «Ø¡ÒâÁâµ
กรรมการที่ปรึกษา

¹ÒÂÁ¹Ù ÅÕÅÒ¹ØÇÑ²¹
ประธานกรรมการบริษัท

¹ÒÂÁÒ«ÒÂÐ ÇÒ¡ÒºÒÂÒªÔ
รองประธานกรรมการ

¹ÒÂºØÞ´Õ ÍÓ¹ÇÂÊ¡ØÅ
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ

¹ÒÂâ¹â«ÁØ âÍ«Ö¡Ð
กรรมการรองผูจัดการ

¹ÒÂ¸ÃÃÁÃÑµ¹ âª¤ÇÑ²¹Ò
กรรมการบริษัท

¹Ò§ÊÒÇ¡ÒÃØ³Õ ÊØËÃ‹ÒÂ
กรรมการบริษัท

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

¹Ò§¾ÃÃ³Õ ÇÃÇØ²Ô¨§Ê¶Ôµ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
¹Ò§ÍÃÍ¹§¤ áÊ§¾Ø‹Á¾§É
กรรมการบริษัท

¹ÒÂ¡Äª ¿ÍÅàÅ็µ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
¹ÒÂÁÒ«ÒÍÒ¤Ô ÂÒ¨ÔÁÐ
กรรมการบริษัท
ÃÈ.¹àÃÈÃ à¡ÉÐ»ÃÐ¡Ã
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

¹ÒÂ·Ò¤ØÂÐ ÁÔÍØÃÐ
กรรมการบริษัท
¹Ò§ÊÒÇÇÃÒÀÃ³ ¡ØÅÊÇÑÊ´Ô์ÀÑ¡´Õ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด และ Wacoal Corporation
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ�ำกัด
ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมี
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี
การจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ
ส�ำหรับตลาดต่างประเทศได้จ�ำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
อาเซียน เป็นหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นน�ำของโลก
พันธกิจ (Mission)
ไทยวาโก้จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เราจะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญ ผสานกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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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ท�ำงานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ ใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ
มุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จ คิดบวก มั่นใจ เราท�ำได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อลูกค้า
เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ท�ำงานและด�ำเนินชีวิตบนพื้นฐานความรักและความเชื่อมั่นต่อกัน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ไทยวาโก้ครบรอบก่อตั้ง 47 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการศึกษา
วิจัยพัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสมกับ
โครงสร้างสรีระเพื่อสร้างความงามและความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกช่วงวัย
2513
2514
2515

ทศวรรษที่ 1
วางรากฐานธุรกิจ
(พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2522)

เริ่มการผลิตชุดชั้นในสตรี
ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง
กางเกงใน บอดี้สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน
เริ่มส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ตามล�ำดับ

2516

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท

2517

เริ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก จ�ำหน่ายในประเทศ

2518

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การตลาด

และนวัตกรรมทัง้ ด้านสินค้าและบริการทีแ่ ปลกใหม่ เช่น การจัดให้มพี นักงานขาย
คอยแนะน�ำการสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้องตามสรีระให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด
และเป็นผูร้ เิ ริม่ ใช้ค�ำเรียกเฉพาะพนักงานขาย ชุดชัน้ ในว่า “Proportion Consultant”
หรือ “PC” จนกลายมาเป็นค�ำ ที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน
การจัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตามร้านค้า การน�ำระบบ Cup, Size
เข้ามาใช้เป็นครัง้ แรก การก�ำหนดราคาชุดชัน้ ในแบบ Fixed Price และการส่งเสริม
การตลาดด้ ว ยการน�ำภาพยนตร์ โ ฆษณาออกอากาศเป็ น แบรนด์ แ รกของ
ประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง

ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่ง
วัตถุดิบใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพิ่มศักยภาพ
องค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
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2523 เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก

มาเป็นรูป
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความเจริญ
ก้าวหน้าของบริษทั ฯ และก�ำหนดสีประจ�ำบริษทั ฯ คือ สีไวน์แดง
และสีชมพู
น�ำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก

2527 จัดท�ำ “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการวัด

ทศวรรษที่ 2
เติบโตอย่างก้าวกระโดด
(พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)

สัดส่วนแก่ลกู ค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทที่ นั สมัย เพือ่ ให้
ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสม
กับสรีระ

2528 จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ ห้างสรรพสินค้าโซโก

สีแ่ ยกราชประสงค์ เพือ่ บริการสัง่ ตัดชุดชัน้ ในพิเศษเฉพาะบุคคล และ
ผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ

2529 เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงานด้านต่างๆ

2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และก่อตั้ง บริษัท วีน จ�ำกัด เพื่อจัดจ�ำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา

ในระบบขายตรง ซึ่งปัจจุบันพัฒนาจน เป็นผู้น�ำระบบขายตรง ที่มีสมาชิกมากที่สุด และเปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ในปี 2554

ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ท�ำให้สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ

มาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และน�ำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยายก�ำลังการผลิต
ออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
น�ำเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงมาใช้ใน 2533
การวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ ได้แก่ เครื่อง Silhouette
Analyzer เครื่อง Moire และ เครื่อง Sketched Outlines
จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” 2534
(Research & Development Center) เพื่อวิจัย ทดสอบ
และวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอตามมาตรฐาน JIS
(Japanese International Standard) พร้อมทั้งค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบใหม่
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง 2537
เป็นล�ำดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท
ริเริ่มโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศ 2540
รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น ด้วยการจัดงาน “Sahagroup
Export & Trade”ซึง่ ยังคงจัดต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปีมาจนถึงปัจจุบนั

ทศวรรษที่ 3
บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร
(พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2542)

จัดตัง้ Call Center ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ 2541
บริษทั ฯ ออกหุน้ กู้ 500 ล้านบาท เพือ่ ลดการพึง่ พาเงินกูย้ มื จากธนาคาร 2542
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ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ท�ำการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม ทีส่ อดคล้อง

กับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหาร
กระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจภายใต้ข้อจ�ำกัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ
2543 ริเริ่ม โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้

ผูห้ ญิงไทยตระหนักถึงการดูแล และป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม

2548 น�ำระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function

Deployment และ Kansei Engineering มาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

2549 พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service”

บริการสัง่ ตัดชุดชัน้ ในส�ำหรับสตรีทสี่ ญ
ู เสียเต้านม

ทศวรรษที่ 4
ล�้ำหน้าด้วยนวัตกรรม
(พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2552)

2551 ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมี่ยม ฉีกเส้น

กั้ น ระหว่ า งชุ ด ชั้ น ในกั บ ชุ ด ชั้ น นอกด้ ว ยการพั ฒ นาสิ น ค้ า
“Diamond Intimacy” ซึ่งน�ำคริสตัล Swarovski มาประดับ
บนชุดชั้นในเป็นครั้งแรก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้จัดแสดง
แฟชั่นโชว์ผลงาน Princess Collection ในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อน�ำรายได้สมทบทุนการสร้าง
ศูนย์มะเร็งเต้านม
2553
เริ่มผลิตและจ�ำหน่าย Wacoal Gold ชุดชั้นในส�ำหรับผู้หญิงสูงวัย
ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภาพ
ลักษณ์สินค้าให้ทันสมัย เหมาะสมกับลูกค้าทุกช่วงวัยภายใต้
แนวคิดหลัก ของบริษัทฯ “40 ปีแห่งความเข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง”
พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop” 2554
และใช้ Social Network เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile” 2555
เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอเชิงลึก
สร้างแบรนด์ B’me และพัฒนาช่องทางการตลาดทีม่ คี วามหลากหลาย
ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ร่วมลงทุนจัดตัง้ Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพือ่ ขยายฐาน 2556
การผลิตไปยังประเทศในกลุม่ CLMV
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
และโลจิสติกส์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ทศวรรษที่ 5
การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี
(พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
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ทศวรรษที่ 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)

2557 น�ำแนวคิดการตลาดแบบ Omni Channel ได้แก่ Shop Interactive,

Shopping Online, TV Home Shopping, Call Center และ Social
Media เป็นต้น
ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside“
ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย
มหิดล ด�ำเนินโครงการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยทั่ว
ประเทศ และจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์รูปร่างและผลิตภัณฑ์
จัดตัง้ Wacoal Body Clinic เพือ่ ให้บริการและให้ค�ำปรึกษากับลูกค้า
ที่มีปัญหาทางสรีระ โดยมีนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

2558 ขยายฐานการผลิตชุดชั้นในสตรี โดยร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp.

ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขยายสาขา Wacoal Body Clinic Shop ไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อให้
ลูกค้า ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการสั่งตัดผลิตภัณฑ์พิเศษ
สร้างการรับรู้และเสริมภาพลักษณ์ Wacoal Sport และ ผลิตภัณฑ์
CW-X ในกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ และ รักการออกก�ำลังกาย ให้แพร่
หลายมากขึ้น

2559 ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท สหพัฒนา

อินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เปิดด�ำเนินกิจการบริษัท เอ เทค
เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด เพื่อเป็นฐาน
การผลิตวัตถุดิบส�ำหรับชุดชั้นในสตรีในอนาคต
ร่วมกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น เปิดด�ำเนินกิจการ Myanmar
Wacoal Co., Ltd. อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นฐานการผลิตชุดชั้นใน
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2560 ร่วมลงทุนในบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด เพิ่มขึ้น จนเป็น

บริษัทร่วม
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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 : ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน “ENFANT” ตามมาตรฐานฉลาก
Oeko-Tex Standard 100 (Class 1) จาก Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co.KG.
ปี 2560 : ขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน “ENFANT” ตามมาตรฐาน
ฉลาก Oeko- Tex Standard 100 (Class 1) จาก Hohenstein Textile Testing Institute GmbH &
Co.KG.
ปี 2550 : ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมในปี 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 ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของชุดชั้น
ใน Wacoal
ปี 2558 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือ ฉลากเขียว ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของชุดชั้น
ใน 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 2560 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ยูนิฟอร์มภายใต้แบรนด์ Race’
ปี 2554 : ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ซึ่งร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ปี 2556 : ขยายการรับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีและผ้าอ้อมเด็ก
ปี 2557 : ได้รับการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอและสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(สมอ.)
ปี 2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน WRAP : Worldwide Responsibility Accredited Production ระดับทอง
(Golden Certificate of Compliance) แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในระดับสากล
ปี 2560 : ได้รบั การรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษทั ในกลุม่
บริษทั ฯ ท�ำหน้าทีว่ จิ ยั ออกแบบ พัฒนา จัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ โดยประสานงานกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต
สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความช�ำนาญของแต่ละโรงงานให้ท�ำการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด
รวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชีการเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากการผลิต
และจ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั ย่อย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ทผี่ ลิตได้ให้แก่บริษทั ฯ กรณีการส่งออก บริษทั ย่อยสามารถ
ผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 4 แห่งนับเป็นฐาน
การผลิตที่ส�ำคัญ ซึ่งจัดตั้งในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้นทุนแรงงานที่ต�่ำ
กว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง ท�ำหน้าที่จัดจ�ำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ
บริษัทร่วม เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ โดยอาศัย
ความรู้ ความช�ำนาญของพันธมิตรทางธุรกิจ อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน
โครงสร้างการถือหุน้ และการแบ่งการด�ำเนินงานในกลุม่ บริษทั
บมจ. ไทยวาโก้

บริษัทย่อย

99.96%

99.99%

WSC

99.95%

WLC

บริษัทร่วม

99.99%
WKC

99.97%
TORA

40.00%
MW

40.00%

20.00%

PMC

PM

39.99%

PKC

PLC

หมายเหตุ : สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
		
WSC 		 = บจก. วาโก้ศรีราชา
		
PKC 		 = บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
		
WLC 		 = บจก. วาโก้ล�ำพูน
		
WKC 		 = บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
		
TORA		 = บจก. โทรา 1010
		
MW		 = Myanmar Wacoal Co., Ltd.
		
PMC		 = บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
		
PLC		 = บจก. ภัทยาล�ำพูน (บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี)
		
PM		 = Pattaya Myanmar Co., Ltd.

การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุน้ ไขว้ดงั กล่าวไม่มลี กั ษณะเป็นการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกันทีข่ ดั หรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14
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ชื่อบริษัท

1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%
		
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น
(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 วาโก้ศรีราชา จำ�กัด (WSC)
5. บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด (ถือหุ้นโดย WSC = 99.99%)

(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
		
บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
		
บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%
		
1. Wacoal Corporation
(ข)
		
		
		
		

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%
บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%
1. Myanmar Wacoal Co., Ltd.
2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด (PMC)
3. บริษัท ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด** (ถือหุ้นโดย PMC = 99.99%)

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. ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
4. บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน)
5. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

หมายเหตุ : *
**

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัทฯ
บริษัทอื่น
ถือหุ้นบริษัทอื่น ถือหุ้นบริษัทฯ

-

-

99.99
99.99
99.97
99.96
99.95

-

-

-

-

33.61

40.00
40.00
39.99

0.07
-

-

-

0.68
3.82
0.01
0.83
17.90

21.26
5.09
3.90
1.39
0.63

แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษทั ฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Wacoal ซึง่ ได้รบั อนุญาตจาก Wacoal Corporation
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการจัดจ�ำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรีผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation
เพื่อจัดจ�ำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการท�ำธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกรายหนึ่ง โดยการท�ำธุรกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการท�ำธุรกรรมปกติทางการค้าเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การซือ้ วัตถุดบิ และให้จดั จ�ำหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1. ชุดชั้นในสตรี
2. ชุดชั้นนอกสตรี
3. ชุดเด็ก 		
			

โครงสร้างรายได้

ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B’me และ CW-X
ภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, Racé, in nine, Sgarlet, Presea และ WACOAL BLOUSE
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, De bon, Amusant, Little Wacoal, ELLE PETITE
และ ELLE POUPON

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72 และ
ร้อยละ 28 ตามล�ำดับ

โครงสร้างรายได้จ�ำแนกตามผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ /
บริการ
รายได้ในประเทศ
ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก

ดำ�เนินการโดย

บมจ. ไทยวาโก้
บจก. วาโก้ศรีราชา
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010
บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไทยวาโก้
รวม

2560
% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ รายได้
%
99.96
99.99
99.99
99.95
99.97
-

รายได้ต่างประเทศ
ชุดชั้นในสตรี
บมจ. ไทยวาโก้
บจก. โทรา 1010
99.97
ชุดเด็ก
บมจ. ไทยวาโก้
รวม
รายได้รวม
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
รวมรายได้จากการขายและบริการ
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2559
%
รายได้

2558
%
รายได้

2,780.62
49.06
13.62
0.08
9.92
95.84
180.44
3,129.58

63.74 2,614.79
1.12 55.09
0.31
1.36
0.00
0.05
0.23
7.91
2.20 98.06
4.14 183.63
71.74 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
1.20
0.02
0.01
0.13
0.00
1.92
5.36
72.82

1,202.04
30.92
1,232.96

27.55 1,157.07
0.71 20.50
28.26 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

4,055.34
95.84
211.36
4,362.54

92.96 3,836.27
2.20 98.06
4.84 204.13
100.00 4,138.46

92.70 3,668.33
2.37 76.08
4.93 228.09
100.00 3,972.50

92.34
1.92
5.74
100.00

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านการวิจยั และพัฒนา
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึง
พอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2560 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังนี้
Modified Rubber (Travel bra)
นวัตกรรมยางพารา
นวัตกรรมด้านวัตถุดบิ จากยางพาราธรรมชาติทมี่ คี วามยืดหยุน่ สูง และมีคา่ ความทนทานต่อแรงดึงสูงมาก สามารถกลับคืน
รูปร่างและขนาดเดิมได้อย่างรวดเร็ว ผสานกับความเชีย่ วชาญด้านผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในของบริษทั ฯ จึงได้มาซึง่ นวัตกรรมใหม่บราไร้
โครง เสริมด้วยแผ่นยางพารา “New eco-friendly latex sheet” เพื่อช่วยโอบอุ้มเต้าทรงให้สวย แลดูอวบอิ่ม ตัวยกทรงม้วนพับ
ได้ท�ำให้สะดวกในการจัดเก็บ โดยสามารถสัมผัสนวัตกรรมแผ่นยางพาราได้ในผลิตภัณฑ์ Travel Bra จาก Wacoal Mood

Burn out printing “Viscomagic”
นวัตกรรมการพิมพ์ละลายเส้นใย
นวัตกรรมจากเทคนิคการพิมพ์เพื่อละลายเส้นใย หรือ Burn out printing เพื่อให้ผ้ามีความยืดหยุ่นแตกต่างกัน เกิดมิติ
ความหนา-บางที่ต่างระดับ ช่วยให้ผ้ามีแรงยืด แรงกระชับในต�ำแหน่งที่ต้องการ แทนการตัดเย็บ ช่วยให้เกิดความเนียนเรียบ ลด
ความระคายเคืองบนผ้าผืนเดียวกัน ซึ่งท�ำให้เกิดความสวยงามมีแฟชั่น และยังคงมีฟังก์ชั่นในการช่วยเก็บกระชับหน้าท้อง สะโพก
ต้นขา ให้เนียนเรียบ และยกก้นให้กลมสวย พบได้ในผลิตภัณฑ์ Body Base Burn Edition
Light Stretch Spacer fabric
นวัตกรรมสัมผัสนุ่ม เนียนเรียบ บางเบา
ด้วยนวัตกรรมใหม่ Light Spacer คือ ผ้าถักแบบ 3D ให้ผ้ามีความนุ่ม ระบายอากาศได้ดี พัฒนาเนื้อผ้าให้บางลงเพี่อใส่
สบายยิ่งขึ้น และด้วยเทคนิคการถักแบบพิเศษท�ำให้ผ้ามีคุณสมบัติ free cut ไม่รุ่ย ไม่รัน ไม่ม้วน ยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ลดการ
ระคายเคืองของผิวที่อาจเกิดจากการเสียดสีบริเวณรอยตะเข็บ สวมใส่เสื้อผ้าด้วยความมั่นใจ เรียบเนียนตลอดทั้งบริเวณแผ่นหลัง
และบริเวณเนื้อข้างรักแร้ โดยสามารถสัมผัสนวัตกรรมผ้า Stretch Spacer เพื่อความเก็บกระชับ เรียบเนียนไร้ส่วนเกินได้ใน
ผลิตภัณฑ์ยกทรง Beauty Cup รุ่น WB792
เสื้อกระชับแผลและประคองทรงหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
Wacoal Body Clinic และ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น�ำโดย รศ.นายแพทย์
กฤษณ์ จาฏามะระ และทีมงาน ได้ร่วมงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อกระชับแผลหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม 1 ข้าง เพื่อให้เลือดและ
นำ�้ เหลืองทีต่ กค้างอยูใ่ นร่างกายไหลออกได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ผปู้ ว่ ยฟืน้ ตัวเร็วยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เต้านมข้างทีไ่ ม่ได้ผา่ ตัดได้รบั การดูแลตาม
ปรกติ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เสื้อกระชับแผลและประคองทรงหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม” ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการตอบรับจากผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมเป็นอย่างดี ท�ำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Pressure Plus
นวัตกรรม Pressure Plus เป็นนวัตกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์ (Pressure Garment) ที่สามารถเพิ่มแรงกด
กระชับเฉพาะส่วนในบริเวณที่ต้องการ เพื่อช่วยกดกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid) หรือเกิดพังผืดยึดติดบริเวณผิวหนัง
ด้วยการน�ำคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ คือ ทรายแป้ง (Silt) ซึ่งมีความละเอียดมาก ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว มาห่อหุ้มด้วยผ้าฟองน�้ำ
Polyurethane และถุงผ้า Cotton Powernet อีกชั้น มาปิดกดไว้บนบริเวณบาดแผลที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่น
พร้อมกับการสวมใส่ชุดกระชับแผล (Clinical Wear) ตามปรกติ
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ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็น
อันตราย รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 การจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011
การรับรองห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองคุณภาพมาตรฐานการทดสอบ Wacoal corp.
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.2346:2550) การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้
ใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint)
นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

ชุดชั้นในสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจ�ำหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 93 ของมูลค่า
การจ�ำหน่ายทัง้ หมด และมีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการทีแ่ ตกต่างหลากหลายของสตรีทกุ วัย รวม
ไปถึงสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Wacoal Balancing Bra โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่ส�ำคัญ ดังนี้
Shape Beautifier - BODY BASE BURN EDITION
นวัตกรรมผ้า VISCOMAGIC ด้วยเทคนิคพิเศษ Burn out printing เป็นการละลายเส้นใยเฉพาะจุด ส่งผลให้บริเวณเส้นใย
ที่ละลายออกมา เนื้อผ้าจะบางลงและมีแรงยืดมากขึ้น และคุณสมบัติที่ท�ำให้ผ้ามีมิติความหนา-บาง ต่างระดับ มีแรงกระชับใน
ต�ำแหน่งที่ต้องการแทนการตัดเย็บ ช่วยให้เกิดความเนียนเรียบ ไม่ระคายเคืองบนผ้าผืนเดียวกัน ซึ่งท�ำให้เกิดความสวยงาม มี
แฟชั่น และยังคงมีฟังก์ชั่นในการช่วยเก็บกระชับหน้าท้อง สะโพกและต้นขาให้เนียนเรียบและยกก้นสวย
TRAVEL BRA
Travel Bra ชุดชั้นในส�ำหรับสาวที่รักการเดินทางเป็นพิเศษ บราม้วนได้ ไร้โครง สวมใส่สบาย ไร้แรงกดทับจากโครงลวด
และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย โดยน�ำวัสดุธรรมชาติ “ยางพารา” ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ของแผ่นยาง สามารถม้วน บิดงอและคืนรูปได้โดยไม่เสียทรง ยืดหยุน่ ได้ดี และดูแลรักษาง่าย ประหยัดทีจ่ ดั เก็บท�ำให้พกพาสะดวก
เหมาะกับทุกการเดินทาง มาผสมผสานกับชุดชั้นใน ให้กลายเป็นฐานรองเต้าทรงแทนโครงเหล็ก เพื่อลดการกดเจ็บ ช่วยโอบอุ้ม
และยกกระชับเต้าทรงสวยได้รูป
Smooth Bra…Smooth Mood
พิสูจน์ความ “นุ่ม....เบา....สบาย...” ที่สุดจาก Wacoal Mood ด้วยนวัตกรรม Function Foam Marshmallow Mold ที่มี
คุณสมบัตินุ่มและกระจายแรงกดทับ รองรับทุกสรีระ Spacer ระบายอากาศและ ความชื้น และ One Piece Bra ไร้รอยต่อทั้งตัว
ท�ำให้การใช้งานเหมาะกับสรีระของผู้หญิง
• The softest Bra “นุ่มสุด”
Marshmallow Mold ท�ำให้สัมผัสนุ่มสบาย ดันทรงสวยด้วย Natural push และเนียนเรียบด้วยนวัตกรรม Bonding
• The Lightest Bra “เบาสุด”
ด้วยเทคนิคพิเศษของการถักผ้า Spacer ที่ให้ความเบา สบาย สามารถระบายอากาศ ความร้อน และความชื้นได้ดี
• The Comfy Bra “สบายสุด”
นวัตกรรม 4 D Ad-vanced One Piece Bra ท�ำให้ไร้รอยต่อด้วยเทคนิค Bonding Natural Seamless ไม่ดันทรง
เทคนิคพิเศษโชว์โครงด้านบนท�ำให้ใส่แล้วโครงไม่สัมผัสผิวโดยตรง จึงไร้ปัญหาการกดเจ็บ อีกทั้งมีเนื้อผ้าพิเศษนุ่มลื่น
เก็บกระชับ คืนทรงสวย
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TRIANGLE BRA
ชุดชั้นในที่เข้าใจสรีระของผู้หญิง โดยน�ำผลการวิจัยสรีระเต้าทรงที่มีทั้งอกห่าง อก 2 ข้างไม่เท่ากัน หรืออกคล้อย มา
ออกแบบเพื่อปรับสมดุลอกสวยให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า ไม่ว่าอกทรงใหน ก็สวยได้เท่ากัน ด้วยมหัศจรรย์อกสวย 3 จุด 3
ต�ำแหน่ง MIRACLE TRIANGLE ช่วยยกกระชับ ปรับสมดุล เพื่ออกสวยสมบูรณ์แบบ
New Function
• New cut โชว์เนินอก
ด้วยนวัตกรรมการตัดต่อฟองน�้ำแนวใหม่ที่เข้าใจผู้หญิง ช่วยเพิ่มความ Sexy ให้เนินอก
• New wire อกสวย
ด้วยโครงใหม่โอบกระชับมั่นใจ ช่วยให้อกชิด และอยู่ในต�ำแหน่งที่สวยที่สุด
• New back เก็บเนื้อ
ปรับขนาดล�ำตัวใหม่กว้างขึ้น ช่วยเก็บกระชับแผ่นหลังให้เนียนเรียบ
จึงเกิดชุดชั้นในปรับสมดุลที่มีคุณสมบัติ Product Innovation, Functional Benefits and Emotional Benefits ด้วย Triangle สามเหลี่ยมด้านเท่า ปรับองศา ปรับอกสวย สวยที่สุดทุกคัพ A - F
SMOOTH FIXER BRA
ชุดชั้นในที่สวย เนียน กระชับ และสบายในคัพที่เป็นคุณ ด้วยนวัตกรรม Bonding 3D ไร้รอยต่อ ไร้ตะเข็บรอบด้าน ท�ำให้
ไม่กดเจ็บ จึงรองรับกับสรีระเพื่อให้สวยมั่นใจได้ทุกคัพไซส์
• A - B Cup Size นวัตกรรมฟองน�้ำพิเศษ เฉพาะสาวคัพ A - B ช่วยดันเนินอกให้อิ่มสวย และชัดเจนยิ่งขึ้น ล�ำตัว
เนียนเรียบเพื่อความกระชับ และให้ผิวสัมผัสที่นุ่มสบาย
• C - D Cup Size นวัตกรรมฟองน�้ำพิเศษ เฉพาะสาวคัพ C - D 2 ระดับ ช่วยรองรับเต้าทรง และเติมเต็มเนินอก
ให้สวยยิ่งขึ้น ล�ำตัวขนาดกว้างช่วยเก็บเนื้อด้านข้าง และโอบกระชับล�ำตัวให้เนียนเรียบ
• E - F Cup Size นวัตกรรมฟองน�้ำพิเศษ เฉพาะสาวคัพ E - F 3 ระดับ ช่วยรองรับเต้าทรงที่น�้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
เติมเนินอกให้สวย พร้อมล�ำตัวขนาดกว้างเป็นพิเศษเพิ่มแรงเก็บกระชับเนื้อด้านข้างให้เพรียวขึ้น

feel free Bra
บรามิติใหม่ด้วยนวัตกรรมการผลิต เนื้อผ้าพิเศษ ใช้เทคนิค FREE CUT ริมผ้าไม่ม้วน ไม่รุ่ยเชื่อมขอบด้วยเทคนิคการ
Bonding ให้สัมผัสเนียนเรียบไร้รอยตะเข็บ ลดการเสียดสีบริเวณใต้อก คอ และแขน เพิ่มแฟชั่นด้านหลังให้ดูทันสมัย เหมาะกับ
สาวในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเก็บและดูแลรักษาง่าย ด้วยน�้ำหนักเบา สะดวกพกพา
GOODLY PANTY
กางเกงในรูปแบบเอวสูงที่ช่วยเพิ่มความโค้งเว้าช่วงเอวให้ได้สัดส่วนรูปตัว S และช่วยเก็บกระชับบริเวณหน้าท้องให้เนียน
เรียบ ด้วยการตัดต่อ เพิ่มตาข่าย Powernet อีกชั้น ท�ำให้มั่นใจเมื่อสวมใส่กับชุดชั้นนอกในทุกที่ทุกเวลาตลอดทั้งวัน
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดชุดชัน้ ในสตรียงั คงเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์
ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและสร้าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้พฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคในยุคปัจจุบนั ปรับเปลีย่ นไป ผูป้ ระกอบการจึงหันมาเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทาง Online มากขึน้ เนือ่ งจากสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการได้หลากหลาย
และตรงกับความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้เริ่มพัฒนารูปแบบการ
ขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce โดยร่วมมือกับ Market place ต่างๆ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการขายเพื่อให้สอด
รับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
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นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับตัวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ Supply Chain ให้กับสินค้าแบรนด์ Wacoal
ทั่วโลก โดยร่วมมือกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด
เพื่อผลิตวัตถุดิบส�ำหรับชุดชั้นในสตรี ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น อีกทั้ง
มีการจัดตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชุดชั้นในในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขยายโอกาสทาง
การตลาด รองรับตลาดชุดชั้นในสตรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นนโยบาย “การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค” ด้วยการคิดค้น วิจัย พัฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดในฐานะผู้น�ำอย่างต่อเนื่อง การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล มี
ความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึน้ เพือ่ สร้างความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภค ส่งผลให้บริษทั ฯ มีความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ชุดชัน้ นอกสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทั้งหมด
ในปี 2560 สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
• WACOAL BLOUSE และ 5.up ได้ปรับภาพลักษณ์สินค้าและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ให้รูปแบบสินค้าทันสมัย ดูดี สวมใส่
สบาย ตอบสนองรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของลูกค้า
• บริษทั ฯ ได้เริม่ จ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์ใหม่เพือ่ ผูบ้ ริโภคกลุม่ ใหม่ และขายในช่องทาง Online ทีเ่ ว็บไซต์ www.Myyesshop.com
ได้แก่ แบรนด์ in nine by Wacoal ส�ำหรับสตรีมีครรภ์และคุณแม่หลังคลอด, Sgarlet by Wacoal ส�ำหรับสาว Plus
Size และ Presea by Wacoal ส�ำหรับสตรีผู้สูงวัย
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในปี 2560 ภาพรวมการผลิตกลุม่ สิง่ ทอมีการขยายตัวตามทิศทางการส่งออกไปยังตลาดหลักในอาเซียน โดยการผลิตและ
จ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปชนิดผ้าถักขยายตัว แต่การจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปชนิดผ้าทอทรงตัว ในขณะที่ตลาดในประเทศมีการ
ขยายตัวตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากพัฒนาการด้านการออกแบบเสื้อผ้าให้มีความหลากหลาย และตรงใจผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึ้น
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าและเนื้อวัตถุดิบ WACOAL BLOUSE และ 5.up ให้มีความหลากหลาย
มากขึน้ เพือ่ ตอบสนองกลุม่ ลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ ใช้ระบบเติมเต็มสินค้าอย่างรวดเร็วเพือ่ สร้างยอดขาย ส�ำหรับตลาดชุดเครือ่ ง
แบบพนักงาน (Uniform) บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการเป็นหลัก ซึ่งนับเป็นจุดเด่นในการแข่งขันในตลาดนี้
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่การขายในตลาด Online ด้วยสินค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้า Plus Size เป็นต้น

ชุดเด็ก
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทั้งหมด ในปี 2560 สินค้าชุดเด็ก
ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
• บริษทั ฯ ได้เพิม่ แบรนด์สนิ ค้าใหม่ภายใต้ชอื่ Amusant เพือ่ รองรับกลุม่ ผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ซงึ่ นิยมการสัง่ ซือ้ สินค้าในช่องทาง Online
และรองรับลูกค้าต่างชาติในช่องทาง Duty Free
• ผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้เพิม่ ตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุง่ เน้นในภูมภิ าคเอเชียและประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) นอกจากนีใ้ นปี 2560 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ตลาดชุดเด็กในประเทศมอริเชียส (Mauritius)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดเสื้อผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำมีการน�ำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทั้งระดับกลาง-บนเข้ามาจัดจ�ำหน่ายภายใน
ประเทศมากขึ้นส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค แล้วน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้าน
ของประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบทีท่ นั สมัย รวมทัง้ สร้างสรรค์สนิ ค้าใหม่ๆ ทีป่ ลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น ดังเห็นได้
จากผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex 100 Product Class I (for baby) ซึ่งเป็นฉลากที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ชุดเด็ก ENFANT เป็นเสื้อผ้าเด็กที่ปลอดภัยจากสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาเสื้อผ้าเด็กให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในสภาพภูมิอากาศร้อนและหนาว รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าเด็กทีเ่ หมาะกับสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ ของประเทศไทย ควบคูไ่ ปกับการสานต่อแนวคิดอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้ ENFANT GREEN Label อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากเส้นใย CUPRO ซึ่งเป็นเส้นใยฝ้ายที่ละเอียดมาก
และเนียนนุ่ม เส้นใยฝ้ายผสมปอกระเจา (Cotton Jute) เส้นใย Organic Cotton เส้นใยไผ่ (Bamboo) เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีของไทยยังคงมีศักยภาพที่ดี จากคุณภาพแรงงานฝีมือและกระบวนการผลิตที่
ครบวงจร ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยในช่วงปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูง รวมถึงการ
ลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการที่ส�ำคัญ ท�ำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาการค้าผ่านทางช่องทาง
ที่หลากหลายทั้ง Offline และ Online เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่าง
ทั่วถึง
ทิศทางของอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีในปี 2561 คาดว่ายังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การส่งออก และการท่องเทีย่ ว รวมถึงการใช้จา่ ยภาครัฐทีเ่ ป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญในการสร้างความ
เชือ่ มัน่ ต่อภาคธุรกิจและช่วยกระตุน้ การลงทุนภาคเอกชน ส่งผลให้อปุ สงค์ภายในประเทศเพิม่ สูงขึน้ ส�ำหรับแนวโน้มอนาคต บทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ทั้งรูปแบบและขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่องทาง E-commerce ซึง่ มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธรุ กิจต่างๆ ต้องหันมาพัฒนาการ
ค้า Online รวมถึงการใช้ Social media ในการพัฒนาช่องทางการตลาดและการขายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีคิดในการท�ำธุรกิจ โดยหันมาให้ความส�ำคัญกับการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายอย่างรวดเร็วและแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าที่จะช่วยต่อยอดผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชุดชัน้ ในสตรีอย่างครบวงจรในภูมภิ าค โดยการร่วมมือกับ Wacoal Corp.
ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อยกระดับระบบห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการค้นหาโอกาสใหม่ๆ
ทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก และน�ำพาประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นผู้น�ำทางด้านศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรี
ระดับนานาชาติต่อไป

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ถือว่าอยูใ่ นระดับสูง เนือ่ งจาก
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมีกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบ
วงจร การลงทุนวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง การมีระบบควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล การมีเครือ่ งหมายการค้า Wacoal ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสตรีไทยมาตลอด 47 ปี ทัง้ ในด้านคุณภาพและบริการ
ที่ดี รวมทั้งการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในการ
สร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมาได้ขยายก�ำลัง
การผลิตไปยังบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด และ
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อ
มาในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 แห่ง เพื่อจัดจ�ำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ คือ บริษัท โทรา 1010 จ�ำกัด
โดยมีจ�ำนวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ชื่อบริษัท

ที่ตั้ง

บมจ. ไทยวาโก้
บจก. วาโก้ศรีราชา
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. โทรา 1010

รวม

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

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

พนักงาน
(คน)
2,575
37
911
583
310
433
1
4,850

อาคาร
(หลัง)
7
1
1
2
2
2
15

ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม

พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
42,745
4,734
8,292
10,152
6,840
6,656
12
79,431
หน่วย : ชิ้น

2560

2559

2558

รวม

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

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

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

รวม

19,289,830
82,502
1,671,611
21,043,943

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

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

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน

94.79%
102.74%

92.27%
102.02%

90.03%
99.64%

กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามผลิตภัณฑ์
กำ�ลังการผลิตเต็มที่
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
ปริมาณการผลิตจริง
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤช ฟอลเล็ต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่
ก�ำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ ง และก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
และอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
เสริมสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู้ อื หุน้ ว่าบริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีร่ องรับความเสีย่ งในทุกมิติ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งมี 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤช ฟอลเล็ต ท�ำหน้าทีป่ ระธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง รศ.นเรศร์ เกษะประกร และนายมนัส
องค์สรณะคม เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์การบริหารความเสีย่ ง
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ตลอดทัง้ ปีมกี ารประชุมรวม 12 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครัง้ และมีฝา่ ย
บริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้

1. กรอบการบริหารความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งก�ำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี
2560 ให้มคี วามสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ธรุ กิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ครอบคลุม
ระบบงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ธรุ กิจ การผลิต คลังสินค้า ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีการเงิน อัตราแลก
เปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ กฎหมาย ความปลอดภัยในการท�ำงาน ภัยธรรมชาติ และด้านการป้องกันทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยจัดให้มี
การประเมินความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทัง้ เกณฑ์การประเมินและ
จัดระดับความเสีย่ งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง กลาง และต�ำ่
2. การบริหารจัดการความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุมร่วมกับเจ้าของระบบงานทุกฝ่ายงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาปัจจัยความเสีย่ งและแผนบริหารจัดการความเสีย่ ง ประจ�ำปี 2560 ตลอดจนให้ขอ้ คิดเห็นและความเห็นชอบต่อ
แผนบริหารจัดการความเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายองค์กรภายใต้การบริหารจัดการระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ น
ระดับทีย่ อมรับได้เป็นส�ำคัญ
3. การติดตามก�ำกับดูแล : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามการจัดการความเสีย่ งตามแผนจัดการอย่างใกล้
ชิดและต่อเนือ่ ง โดยรับทราบผลการบริหารจัดการความเสีย่ งและให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางตอบสนองความเสีย่ งต่างๆ เพิม่ เติม เพือ่
พัฒนาการบริหารจัดการความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. การรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ งทัว่
ทัง้ องค์กรให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ
จากผลการด�ำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างครบถ้วน และได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็น
ว่าบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ ครอบคลุมต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และสอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

(นายกฤช ฟอลเล็ต)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการบริหารอย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐาน
2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกันด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึง ความส�ำคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. จัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย และภารกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประเมินและวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก
และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่น้อยราย
ในประเทศ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัด
จ�ำหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ ซึ่งผู้จัดจ�ำหน่ายรายนี้สามารถท�ำหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผล และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจใน
ความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจ�ำหน่าย
อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้
บริษัทฯ มียอดจ�ำหน่ายสินค้าลดลง บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายอื่นๆ เช่น E-Commerce, TV Shopping เพื่อช่วยสร้าง
ยอดขายให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
ต่างประเทศ
การจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการผ่านบริษทั ในกลุม่ Wacoal Corporation ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่
สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิกสัญญาของกลุ่มผู้จัดจ�ำหน่ายดังกล่าว แต่
เนื่องจากกลุ่มผู้จัดจ�ำหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกัน และมีเครือข่าย
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายไปยังนานาประเทศ ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ ฉะนั้นการจัดจ�ำหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ทาง
ธุรกิจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย

ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต

บริษทั ฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครือ่ งหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลักถึงกว่าร้อยละ 80
ของยอดขายทัง้ หมด หากบริษทั ฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ ในระยะยาว
อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว การมีความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการ
ด�ำเนินงานทีด่ ี ดังนัน้ แนวโน้มการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้าหรือโอกาสทีจ่ ะไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าว
จึงไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมคราวละ 5 ปี เป็น 10 ปี

28

ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา รูปแบบ และการส่งเสริมการขาย เพื่อช่วงชิงและขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงิน
ทุน และแรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ด้วยความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า ท�ำให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ในฐานะผูผ้ ลิตทีม่ ปี ระสบการณ์มานาน และมีเป้าหมายมุง่ มัน่ สูค่ วามเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญการค้าธุรกิจชุด
ชัน้ ในสตรีครบวงจรระดับชัน้ น�ำของโลก จึงได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุนใน
Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความ
สามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทัง้ ประโยชน์จากภาษีน�ำเข้าวัตถุดบิ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุนทีต่ ำ�่ ลง

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบนั พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก เนือ่ งจากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามา
มีบทบาทสําคัญในชีวติ ประจาํ วันมากขึน้ ส่งผลให้การซือ้ สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รบั
ความนิยมและมีแนวโน้มอัตราการเติบโตทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งจากสามารถซือ้ ขายได้งา่ ย สะดวก รวดเร็วและตลอด 24 ชัว่ โมง ซึง่ บริษทั ฯ
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่ส�ำคัญโดยมุ่งสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส�ำรวจสรีระสตรี
ไทยอย่างต่อเนื่องและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งได้เพิ่มช่องทางการ
จัดจําหน่ายสินค้าทาง Online, Omni Channel เพื่อตอบสนองต่อ Lifestyle และความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural
Hedging) โดยน�ำรายรับในรูปเงินตราต่างประเทศไปช�ำระค่าสินค้าในสกุลเงินเดียวกัน ควบคู่ไปกับการช�ำระค่าสินค้าด้วยวิธีหัก
กลบลบหนี้ (Netting) กับคู่สัญญาในต่างประเทศที่เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินโดยท�ำสัญญาชื้อขายล่วงหน้า Forward เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หากมีการฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และมีหน่วยงาน Compliance Unit ท�ำหน้าที่
ก�ำกับและติดตามข้อกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมทัง้ เผยแพร่ให้ความรูแ้ ละท�ำความ
เข้าใจกับบุคลากรในองค์กร

ความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) พร้อม
ทั้งก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติตามนโยบาย มีคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจัดให้มีช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยจัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นส�ำหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนได้รบั ทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของบริษทั ฯ ตลอดจนมีการประเมินความเสีย่ งด้านการ
ทุจริตและก�ำหนดมาตรการควบคุมป้องกันอย่างรัดกุม เพียงพอ
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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 (บริการสัง่ ตัดพิเศษ)
Online Shopping Call Center
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
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เบอร์โทรศัพท์
0-2689-8324
0-2289-3100-9 ต่อ 331
0-2689-8515-6
0-2689-8705
0-2291-8373
0-2289-3100-9 ต่อ 399
0-2689-8484
0-2296-9979
0-2289-3100-9 ต่อ 202, 223
0-2289-3100-9 ต่อ 207, 0-2291-0591

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

1.2 การลงทุนในบริษทั อืน่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			
บริษัทย่อยทางตรง
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
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

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

500,000

499,997

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

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

500,000

499,996

99.99

3. บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด
		 132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
		 บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8705 โทรสาร 0-2689-8706

จัดหาและจัดจำ�หน่าย หุ้นสามัญ
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

100,000

99,970

99.97

4. บริษัท วาโก้ศรีราชา จำ�กัด (WSC)
		 173/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง
		 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
		 โทร. 0-3848-0666 โทรสาร 0-3848-0606

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

200,000

199,910

99.96

หุ้นสามัญ

200,000

199,907

99.95

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

40,000

16,000

40.00

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

3,000,000

1,200,000

40.00

บริษทั ย่อยทางอ้อม (ถือหุน้ โดย WSC = 99.99%)
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
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
2. บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด (PMC)
		 611/28 ตรอกวัดจันทร์ใน
		 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2291-2390-8 โทรสาร 0-2291-2378
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

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

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

หุ้นสามัญ

8,000

1,600

20.00

หุ้นสามัญ

200,000

79,997

39.99

ทอและพิมพ์
แถบตราสิ่งทอ

หุ้นสามัญ

200,000

38,000

19.00

ผลิตวัตถุดิบสำ�หรับ
ชุดชั้นในสตรี

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,900,000

19.00

ผลิตวัตถุดิบสำ�หรับ
3. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
ชุดชั้นในสตรี
		 66, 68, 70 ซ.พระรามที่ 3 ซอย 29
		 ถ.สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2683-8291-2 โทรสาร 0-2683-8293

หุ้นสามัญ

3,000,000

570,000

19.00

4. บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
		 111 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
		 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5232 โทรสาร 0 -3720 -5038

ธุรกิจฟอกย้อม

หุ้นสามัญ

32,400,000

6,065,570

18.72

การเช่าและ
การดำ�เนินการเกี่ยว
กับอสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

37,567,000

6,950,000

18.50

บริษทั ร่วมทางอ้อม (ถือหุน้ โดย PMC = 99.99%)
ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
4. บริษัท ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด*
		 99/2 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ป่าสัก
		 อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน
		 โทร. 0-5358-4083 โทรสาร 0-5358-4084
บริษัทอื่นๆ
1. บริษัท ไทยแน็กซิส จำ�กัด
		 222 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
		 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5145 โทรสาร 0-3720-5229
2. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
		 704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2294-3308 โทรสาร 0-2294-0151

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

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

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

ผลิตและ
จำ�หน่ายสิ่งทอ

หุ้นสามัญ 108,000,000 19,598,850

18.15

7. International Commercial Coordination
		 (Hong Kong) Limited
		 Room 408, 4th Floor, Hope Sea Industrial
		 Center, No. 26 Lam Hing Street,
		 Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
		 โทร. 001 852 2756 5622
		 โทรสาร 001 852 2753 8631

ผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าอุปโภค

หุ้นสามัญ

50,000

9,000

18.00

8. บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
		 177, 179, 181, 183, 185 ซอยเจริญราษฎร์ 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

ปั่นด้าย ทอผ้า
และผลิตชิ้นส่วน
ที่เป็นส่วนประกอบ
ของเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

6,214,634

1,008,703

16.23

11. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น 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

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

หุ้นสามัญ

400,000

48,000

12.00

10. บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำ�กัด
		 49 หมู่ที่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
		 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
		 โทร. 0-2183-3898 โทรสาร 0-2183-3916
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
			

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

13. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำ�กัด*
		 704/1-5 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0150

ผลิตและจำ�หน่าย
ผ้ายืดและทอ
แถบยางยืด

หุ้นสามัญ

1,600,000

172,000

10.75

14. บริษัท แชมป์เอช จำ�กัด
		 58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 บางโคล่
		 บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8240 โทรสาร 0-2289-2587

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

400,000

40,000

10.00

หมายเหตุ : * บริษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการชำ�ระบัญชี

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 4292		และ/หรือ
			
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067		และ/หรือ
			
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800

2. ข้อมูลสำ�คัญอื่น
- ไม่มี -
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้
สำ�หรับการซื้อขาย คือ “WACOAL” โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560*
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
2,618,940
1,696,500
1,670,200
101,634,460
120,000,000

%
33.61
21.26
8.03
5.09
4.07
3.90
3.74
2.18
1.41
1.39
84.70
100.00

หมายเหตุ : * ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อนักลงทุน
สัมพันธ์ : “ข้อมูลองค์กร” และเลือกหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
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การกระจายการถือหุ้นจำ�แนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ประเภทผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมบุคคลธรรมดา
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนราย

จำ�นวนหุ้น

%

38
3
41

60,902,933
40,494,250
101,397,183

50.75
33.74
84.49

1,039
2
1,041
1,082

18,580,217
22,600
18,602,817
120,000,000

15.49
0.02
15.51
100.00

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

การออกหลักทรัพย์อื่น
		 - ไม่มี -

36

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม�่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสม ตามสัดส่วนของก�ำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
		
บมจ. ไทยวาโก้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

2560*

2559

2558

2557

2556

3.09
1.50
48.57

2.89
1.30
44.92

2.65
1.10
41.50

2.46
2.40
97.41

2.25
2.25
99.88

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
			 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ซึ่งก�ำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561
บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงานตามปกติ
หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายมนู
2. นางสาวศิริกุล
3. นายอ�ำนวย
4. นายบุญดี

ลีลานุวัฒน์		
ธนสารศิลป์		
บ�ำรุงวงศ์ทอง 		
อ�ำนวยสกุล		

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา (ด�ำรงต�ำแหน่งถึงวันที่ 24 เมษายน 2560)
กรรมการสรรหา (เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560)

คณะกรรมการสรรหาได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการสรรหา โดยมีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม มีความรูแ้ ละเชีย่ วชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
และได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจ�ำนวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
สรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 รวม 4 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายมาซายะ วากาบายาชิ นายบุญดี อ�ำนวยสกุล
และ นายกฤช ฟอลเล็ต กลับเข้าเป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง่ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาสรรหาและเสนอชือ่ นางอรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอ�ำนวย บ�ำรุงวงศ์ทอง กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ได้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทคนใหม่ คือ นายโนโซมุ โอซึกะ และ นางสาวการุณี
สุหร่าย เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอะสึชิ ทะบะตะ และ นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัทที่ลาออก
นอกจากนี้ได้สรรหาคัดเลือกผู้บริหาร 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
ตลอดจนได้มกี ารพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะ
กรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายบุณยสิทธิ์
2. นายมนู
3. นางสาวศิริกุล

โชควัฒนา		
ลีลานุวัฒน์		
ธนสารศิลป์		

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าทีก่ �ำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับ
สูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน
การเติบโตและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดย
รวม รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบ
เทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวิธีด�ำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวม 2 ครั้ง และมี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ ได้มกี ารทบทวนกฎบัตรคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตความรับผิดชอบ
ทีช่ ดั เจน ตลอดจนได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร ไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

(นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

นายบุญดี อำ�นวยสกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพื่อปฎิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. น�ำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
2. อนุมตั งิ บประมาณการลงทุนประจ�ำปีของบริษทั ฯ เพือ่ ขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้ในระยะยาว
3. ดูแลให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงินเพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีท�ำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการ
เงินดังกล่าวก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ ตลอดจนติดตามการด�ำเนินงานในภาพ
รวมของบริษัทฯ และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจ�ำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. พิจารณาการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่
ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยส�ำคัญ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจดทะเบียนหรือต่ออายุอนุสิทธิบัตรและ
เครือ่ งหมายการค้าทีส่ �ำคัญ รวมทัง้ ผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบัน
ชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่นประเภท
บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ใน
งานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 และรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์
ประจ�ำปี 2560 จากผลงานนวัตกรรม The Smart Kaizen System
6. ก�ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
รวมทั้งได้ก�ำหนดและทบทวนนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำ�นวน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน

15 คน ประกอบด้วย
11 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
4 คน

รายชือ่ ของคณะกรรมการบริษทั

		

รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ
-

-

กรรมการ

โอซึกะ

กรรมการ

-

-

-

-

-

โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม

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

ประธาน

-

-

-

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน

ประธานและ
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ประธาน

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

-

1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

2. นายมนู
3. นายมาซายะ
4. นายบุญดี

ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
อำ�นวยสกุล

5. นายโนโซมุ
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายมาซาอาคิ
นายทาคุยะ
ดร.กุลภัทรา

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

12. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

13. นายกฤช

ฟอลเล็ต

14. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

15. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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		 กรรมการผูม้ อี �ำ นาจผูกพันบริษทั ฯ
		 กรรมการทีม่ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับ
ตราสำ�คัญของบริษัทฯ ได้แก่
1. นายมนู 		
ลีลานุวัฒน์
2. นายบุญดี 		
อำ�นวยสกุล
3. นายโนโซมุ		
โอซึกะ
4. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
5. นางสาวการุณี
สุหร่าย
6. นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
1.2 ประวัตขิ อ้ มูลส่วนบุคคลของกรรมการ
		 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
1.3 จำ�นวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ
		 ในปี 2560 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละคน ดังนี้
หน่วย : ครั้ง

การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

1.
2.
3.
4.
5.

นายบุณยสิทธิ์
นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายมาซายะ
นางสาวศิริกุล

โชควัฒนา
ซุกาโมโต*
ลีลานุวัฒน์***
วากาบายาชิ*
ธนสารศิลป์

1/9
8/9
1/9
3/3
(ม.ค. - มี.ค.)
9/9

-

2/2
2/2

2/2
2/2
2/2

-

-

-

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

-

-

-

5/5

12/12

1/1

3/3
(ม.ค. - มี.ค.)
โอซึกะ
6/6
(ตั้งแต่ เม.ย.)
บำ�รุงวงศ์ทอง
3/3
(ม.ค. - เม.ย.)
โชควัฒนา****
7/9
สุหร่าย
6/6
(ตั้งแต่ เม.ย.)
แสงพุ่มพงษ์
6/6
(ตั้งแต่ เม.ย.)
ยาจิมะ*
1/9

-

(ตั้งแต่ เม.ย.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

2/2
(ม.ค. - เม.ย.)
-

3/3
(ม.ค. - มี.ค.)
9/9
(ตั้งแต่ เม.ย.)
-

-

-

5/5

12/12

1/1
1/1

-

-

-

-

5/5

12/12

1/1

-

-

-

-

-

-

0/1

6. นายบุญดี

อำ�นวยสกุล

7. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

8. นายโนโซมุ
9. นายอำ�นวย
10. นายธรรมรัตน์
11. นางสาวการุณี
12. นางอรอนงค์
13. นายมาซาอาคิ
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
บริษัท
พิจารณา
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหา
ธรรมาภิบาล
บริหาร
ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
รวม 9 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 5 ครัง้ /ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

1/1

หน่วย : ครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายทาคุยะ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางสาววราภรณ์
นายมนัส
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายวรเทพ
นายเมธา

28. นายพจเดช

มิอุระ*
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี
องค์สรณะคม
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม*
อัศวเกษม**
สุภากร
เกตุกระทึก

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญ
บริษัท
พิจารณา
ตรวจสอบ
บริหาร
สรรหา
ธรรมาภิบาล
บริหาร
ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
รวม 9 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 2 ครั้ง/ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 5 ครัง้ /ปี รวม 12 ครั้ง/ปี รวม 1 ครั้ง/ปี

1/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
-

12/12
12/12
12/12
-

-

-

12/12
12/12
12/12
-

5/5
-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : * ลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
** ลากิจ				

***
****

12/12
12/12
12/12
12/12
10/12
11/12
8/8
(ตั้งแต่ เม.ย.)
8/8
(ตั้งแต่ เม.ย.)

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

ลาป่วย
ลากิจและลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
ด้วย จำ�นวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

1.4 ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
		 บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำ�นาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการ หรือดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย
สำ�คัญ

2. ผู้บริหาร
2.1 ผูบ้ ริหาร (The Management)
		 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีจำ�นวน 10 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่ให้ดำ�เนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้
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รายชือ่ ของผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
นายเมธา
สุภากร
นายพจเดช
เกตุกระทึก

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

2.2 ประวัตขิ อ้ มูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริหาร
		 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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2.3 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน 1

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน 2

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
Panty

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
B’me

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
Wienna

ฝ่าย
Fashion
Apparel

ฝ่ายผลิตภัณฑ์
Children Wear

ฝ่าย
Digital
Business 1

ฝ่าย
Digital
Business 2

ฝ่ายธุรกิจ
ต่างประเทศ

ฝ่าย
ผลิต 1

ฝ่าย
ผลิต 2

ฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต

ฝ่ายวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

Human
Science
Research
Center

ฝ่าย
Business
Development

ฝ่ายนโยบาย
และ
แผนกลยุทธ์
องค์กร

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่าย
คลังสินค้า

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
และธุรการ

สำ�นักกรรมการ
ผู้จัดการ
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3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 24 เมษายน 2560 โดยให้มบี ทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษทั มีบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้
มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดำ�เนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
ประวัตโิ ดยสังเขป
ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
คุณวุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
			
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
			
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
			
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร :
- Company Secretary Program (CSP) 80/2017
			
- พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
				 (สมาคมบริษัทจดทะเบียน)
			
- บทบาทของเลขานุการบริษัท
			
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015
			
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
			
- หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
			
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน :
				 กรณีศึกษา
ตำ�แหน่งในบริษัทฯ :
- เลขานุการบริษัท
			
- ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
			
- เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
			
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.1 หลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
		 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณากำ�หนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการ ซึง่ พิจารณาจากบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
อำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับ
ผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ�ปี แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาก่อนนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
		 สำ�หรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ โดย
พิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้
บริหารระดับสูงและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ
4.2 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
		 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
			 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึง่ การพิจารณา
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
		 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่า
ตอบแทนกรรมการที่เหมือนกัน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบเป็นประจำ�ทุก
ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
			 1.1 ค่าตอบแทนประจำ�ปี :
						
		 1.2 ค่าเบี้ยประชุม
:

จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นำ�ไปพิจารณาจัดสรร
จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้
ปี 2560

ปี 2559

- ประธานกรรมการบริษัท

12,000 บาท/ ครั้ง

12,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

		

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

		 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำ�เป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ย
ประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
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รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
ปี 2560

ปี 2559

1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธาน
- กรรมการ

10,000 บาท/ ครั้ง
8,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง
8,000 บาท/ ครั้ง

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ประธาน
- กรรมการ

60,000 บาท/ ครั้ง
30,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง
30,000 บาท/ ครั้ง

		 ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,150,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ�ปี 10,130,000 บาท รวมทั้งสิ้น
12,280,000 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย : บาท

ปี 2560
ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รวม

1,016,000
688,000
52,000
24,000
216,000
154,000
2.150,000

10,130,000 672,000
650,000
26,000
32,000
216,000
46,000
10,130,000 1,642,000

10,500,000
10,500,000

		 ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน บริษัทฯ จึง
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการอิสระ
		 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำ�นวน 10 คน และกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำ�นวน 2 คน รวมเป็น 12 คน โดยได้รับค่า
ตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
		

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทน

เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยประชุม
รวม
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ปี 2560
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
12
12

32,647,503
740,000
33,387,503

ปี 2559
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
10
10

39,377,289
848,000
40,225,289

4.3 ค่าตอบแทนอืน่
		 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
		 (ก) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
			 - ไม่มี (ข) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร
			 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนอื่น

ปี 2560
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

12

207,328
207,328

ปี 2559
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
10

136,962
136,962

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

(คน)
(คน)
(คน)
(ล้านบาท)

2560
4,850
2,761
2,089
1,443
- ไม่มี -

2559
4,618
2,568
2,050
1,383
- ไม่มี -

2558
4,713
2,816
1,897
1,302
- ไม่มี -

		 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
		 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
		 พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core
Value) ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมการทำ�งานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
		 ในปี 2560 นโยบายการผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Digital Business
ถือเป็นความท้าทายและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะให้ความสำ�คัญกับการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Supply Chain เสริมความรู้ด้านสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่น
การตลาดและการขาย เตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายแล้ว ยังต้องพัฒนาทักษะ
ด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกระดับเพื่อรับมือกับโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย
		 การฝึกอบรม
		 บริษัทฯ ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และกำ�หนดแผนการฝึกอบรมภายใน
ประจำ�ปีที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โดยเสริมความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และเสริมสร้าง Business
Mindset ดังนี้
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ระดับบริหาร
มุง่ เสริมสร้างวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป

		

ระดับจัดการ
พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหาร
งานและทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับนโยบายองค์กร รวมทัง้
เสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งานเป็น
ทีมทีด่ ี

การฝึกอบรมปี 2560

1. ระดับบริหารและระดับจัดการ
		 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาใน
แต่ละระดับ โดยปี 2560 มุง่ เน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เช่น หลักสูตร “Business Strategy” หลักสูตร
“Smart Factory & Big Data Analytics” หลักสูตร “Business Analytics Best
Practice and Workshop”
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ระดับปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ ความเชีย่ วชาญเชิงลึก
ตามสายอาชีพ การตระหนักถึงความ
ต้องการของลูกค้า การพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการฝึกอบรม
ภายในและการอบรมในงาน (On the Job
Training) ตามตำ�แหน่งงาน

		

จำ�นวนผูบ้ งั คับบัญชาทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม ปี 2560

2. ระดับปฏิบตั กิ าร
		 บริษัทฯ มีแผนการฝึกอบรมสำ�หรับแต่ละกลุ่มวิชาชีพ เช่น ดีไซเนอร์ แพทเทิร์น จัดซื้อ ธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกในแต่ละด้าน โดยเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้กับ Wacoal Corporation ประเทศ
ญี่ปุ่นและการนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อลูกค้า
		 ในปี 2560 ได้จดั หลักสูตรการฝึกอบรมทีต่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
ของลูกค้ายุคใหม่ เช่น หลักสูตร “Innovation Thinking” หลักสูตร “Marketing Trend & Customer Insight 2017”
หลักสูตร “Fashion Outlook & Updated : Retail, Merchandising & Trend” หลักสูตร “Digital Marketing หลักสูตร
“Development Your Personality and English Skill for Fashion Business”
จำ�นวนพนักงานทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม แยกตามกลุม่ วิชาชีพ ปี 2560

ทุนการศึกษาพนักงาน
เพือ่ สนับสนุนการสร้างบุคลากรให้มที กั ษะ ความสามารถสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ และการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรให้กับพนักงานเป็นประจ�ำทุกปีในสาขาที่
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ เช่น สาขาออกแบบแฟชัน่ สาขาเทคโนโลยี และนวัตกรรม สาขาสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
การศึกษาดูงาน
เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มมี มุ มองทีท่ นั สมัย เข้าใจแนวโน้มแฟชัน่ ของตลาดในกลุม่ สินค้าเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย เรียน
รูเ้ ทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการตัดเย็บชุดชัน้ ในทีท่ นั สมัย รวมถึง Update เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน อย่างสม�่ำเสมอ
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 คน ดังนี้
1. ดร.กุลภัทรา สิโรดม		 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายบุญดี
อ�ำนวยสกุล		 กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสาวการุณี สุหร่าย		 กรรมการธรรมาภิบาล
4. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์		 กรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน
ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้
1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริม
และติดตามให้มกี ารศึกษาหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี
2560 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
4. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนได้ติดตามการปฏิบัติงานของคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีจ่ ะไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
5. ดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
6. แต่งตั้งคณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเริ่มด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ให้สอดคล้องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุน
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้
บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำ�นาจ
และระบบการควบคุมภายในทีม่ คี วามเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ่ ปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และรับ
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำ�เนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าทีไ่ ม่กระทบต่อประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวน
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นทีต่ งั้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นัก
ลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การกำ�กับดูแลกิจการ)”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจดำ�เนินการ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะ กรรมการแต่ละชุดไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำ�หน้าทีด่ แู ลการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้อง
กับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำ�นวน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ�นวน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน

15
11
4

คน ประกอบด้วย
คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
คน

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

ชื่อ – สกุล
นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นายมาซายะ
วากาบายาชิ
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายมาซาอาคิ
ยาจิมะ
นายทาคุยะ
มิอุระ
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นายกฤช
ฟอลเล็ต
รศ.นเรศร์
เกษะประกร
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

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

นางสาวชมา

เลขานุการบริษัท

สังข์รังสรรค์

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั
กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวน
กรรมการบริษทั ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยทีก่ รรมการ
บริษัทซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาด
คุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติถอดถอนให้พน้ จากตำ�แหน่ง หรือ
ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
3. ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษทั แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ ง
ลง บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการบริษทั ดังกล่าวจะอยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการบริษทั ทีต่ นแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่
หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการบริษทั คนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

54

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษทั
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้
จัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�ำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มี
การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญและ/หรือหลักทรัพย์อนื่ ใด ในวงเงินส่วนทีเ่ กินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการจ�ำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ การท�ำลาย การตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ช�ำรุด สูญหาย
ถูกท�ำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะ
กรรมการบริหาร
12. อนุมตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การด�ำเนิน
การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ ส�ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัย
ทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุมัติการเข้าท�ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
15. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�ำหนดคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอ�ำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดท�ำการแทนได้
17. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
19. บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจ�ำปี รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
และแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้กรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ มี
การสอบทานและจัดท�ำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ใน
ทางมิชอบ
5. การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
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6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน
และโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก�ำหนดอัตราการ
จ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือ
หุ้นทราบ ณ ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
หรือก�ำหนดวันเพื่อก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดท�ำ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไป
โดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. ก�ำหนดนโยบาย และก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
13. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
14. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมจ�ำนวน 9 ครัง้ โดยมีการก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งตารางประชุมคณะกรรมการ
บริษัทประจ�ำปี จะส่งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ปลายปี 2559

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด จ�ำนวน 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560
เป็นต้นไป โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชือ่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ – สกุล
1. ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
3. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร.กุลภัทรา สิโรดม และ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของบริษทั ฯ (รายละเอียดประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานของกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นหัวข้อ “ข้อมูล
ส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”)

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำ�หนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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3. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำ�นาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำ�คัญของบริษัทฯ
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) ทีเ่ หมาะสม การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และระบบ
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียง
พอกับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การทุจริตคอร์รัปชั่น และการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำ�หนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังกล่าวต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุ
จริตคอร์รปั ชัน่ หรือประเด็นอืน่ โดยทำ�ให้ผแู้ จ้งเบาะแสมัน่ ใจได้วา่ มีกระบวนการสอบสวนทีเ่ ป็นอิสระ และมีการดำ�เนิน
การในการติดตามที่เหมาะสม
ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อาศัยอำ�นาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะ
กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมำ�่ เสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุม
ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี โดยไม่มฝี า่ ยบริหาร
เข้าร่วมประชุม

3. คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จ�ำนวน 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา และมีที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

รายชือ่ ของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ – สกุล
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์
3. นายบุญดี
อำ�นวยสกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยคำ�นึง
ถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำ�หนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำ�ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวัน
เวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำ�นวน 3 คน ซึ่งมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

รายชือ่ ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ – สกุล
1. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณากำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และสามารถ
ทำ�ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม
2. พิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การ
เติบโตและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำ�นวนเงินค่า
ตอบแทนทีจ่ า่ ยในปีทผี่ า่ นมา เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการธร
รมาภิบาล (ทีม่ ไิ ด้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ) โดยพิจารณาจากอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ าน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำ�นวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง จำ�นวน 3 คน ซึง่ มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

รายชือ่ ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. นายกฤช
2. รศ.นเรศร์
3. นายมนัส

ชื่อ – สกุล
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
องค์สรณะคม

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. ในกรณีจำ�เป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำ�นาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำ�นาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเห็นควร
3. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. กำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องเพื่อ
การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำ�คัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้
มีการกำ�หนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล จำ�นวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และกรรมการบริษัท 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

รายชือ่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – สกุล
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอำ�นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. กำ�หนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลัก
การกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้ง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อ
บังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กำ�หนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ติดตามดูแล
ให้คำ�ปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมให้การดำ�เนินกิจการของบริษทั ฯ และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน สอดคล้อง
กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
4. ดูแล ให้ค�ำ แนะนำ� และติดตามการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้มีการประชุมจำ�นวน 5 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการกำ�หนดไว้ล่วงหน้า

7. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำ�นวน 12 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำ�นวน 12 ครั้ง และได้รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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รายชือ่ ของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ – สกุล
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
นายวรเทพ
อัศวเกษม
นายเมธา
สุภากร
นายพจเดช
เกตุกระทึก

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำ�งานอื่นใดเพื่อดำ�เนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำ�เป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ านและสามารถมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผูด้ �ำ รง
ตำ�แหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 200 ล้านบาท
6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
7. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
8. อนุมัติการเข้าค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มี
การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 30 ล้านบาท
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 50 ล้านบาท
11. อนุมัติการจำ�หน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 30 ล้านบาท
12. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ การทำ�ลาย การตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ชำ�รุด สูญหาย
ถูกทำ�ลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินครั้งละ 5 ล้านบาท
13. อนุมตั กิ ารปรับสภาพราคา การทำ�ลาย ซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือสินค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มสภาพหรือล้าสมัย ซึง่ จะทำ�ให้มมี ลู ค่า
ทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
14. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำ�เนิน
การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ฯ สำ�หรับเรือ่ งทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที นุ ทรัพย์ในวงเงินแต่ละครัง้
ไม่เกินจำ�นวน 5 ล้านบาท และ/หรือทีเ่ ป็นปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที นุ ทรัพย์ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจำ�นวน 20 ล้านบาท
15. อนุมัติการเข้าทำ�ธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำ�นวน 20 ล้านบาท
16. มอบอำ�นาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดกระทำ�การแทนได้
17. มีอำ�นาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น
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18. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
19. บรรดาอำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำ�ปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดทำ�รายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำ�การตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ
6. กำ�กับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการนำ�นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานทีต่ นดูแลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้
ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัทในการกำ�กับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่ม
ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำ�เนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ดำ�เนิน
การประชุมให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำ�ดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำ�เนินการใดๆ ที่จำ�เป็นและสมควร เพื่อให้การดำ�เนินการตามข้อ 1. สำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็น
เรื่องสำ�คัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอด
จนกำ�หนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นีก้ ารดำ�เนินการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอำ�นาจของคณะกรรมการ
บริหาร
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4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่งและมติ
ใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำ�นาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอัน
ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำ�นาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำ�ได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อำ�นาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำ�นาจหน้าที่ตามกำ�หนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้าน คุณวุฒิทางการศึกษา
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำ�งานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั โดย
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเลือกตั้ง ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและ
ยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่ตำ�่ กว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการบริษทั ทีย่ งั เหลืออยู่ ทัง้ นีบ้ คุ คล
ทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการบริษทั ดังกล่าวจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการบริษทั ทีต่ นแทน
2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจ�ำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้าง
คณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพใน
ท�ำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 1 คนที่ได้สรรหา
มาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทั้งพิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วน
ร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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สำ�หรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐาน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้ก�ำ หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
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ทัง้ นีห้ ากคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ได้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อก
ใหม่

2. จำ�นวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
		 ฝ่ายไทย
		 ฝ่ายญี่ปุ่น
		 กรรมการอิสระ

5
5
5

คน
คน
คน

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชือ่ กรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้น (การประชุมผู้ถือหุ้น)”
วิธกี ารลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 20 กำ�หนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามา
ร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำ�งานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่
ความรับผิดชอบทีส่ งู ขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพือ่ ทดแทนในกรณีทมี่ ตี �ำ แหน่งงาน
ว่างลง
การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
สำ�หรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร
ปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ�และ
ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ�ขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนด
ไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยจำ�นวน
บุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั ฯ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมมีหน้าทีด่ �ำ เนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำ�คัญที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ
กำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยมีสำ�นักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็นประจำ�ทุกปี
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่
สำ�คัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำ�รายการสำ�คัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำ�กับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัท
ย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำ�งบการเงินรวมได้ทันกำ�หนด
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มี
ข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติในบริษทั ร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันและดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยกำ�หนดไว้ในจริยธรรมในการดำ�เนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นสำ�คัญ ไม่น�ำ ข้อมูลและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
รวมถึงไม่ใช้ต�ำ แหน่งหน้าทีไ่ ปแสวงหาประโยชน์เพือ่ ตนเองและ/หรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ ซึง่ บริษทั ฯ ได้แจกคูม่ อื ดังกล่าวให้แก่กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ในการดำ�เนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำ�งาน นอกจากนีใ้ นระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งานของบริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนด
มาตรการเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย โดยสรุปนโยบายที่สำ�คัญได้ดังนี้
1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่ง
อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำ�การเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำ�งานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่
รับทราบข้อมูลภายในห้ามทำ�การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
กำ�หนดดังกล่าว
		 ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ไม่มกี ารกระทำ�ผิดในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
แต่อย่างใด
2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำ�การนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
		 นอกจากนี้บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวาระการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
3. บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 วันทำ�การก่อนการซื้อขาย โดยเปลี่ยนผู้รับแจ้งจากเดิมแจ้งการซื้อขายล่วงหน้าต่อเลขานุการบริษัท เปลี่ยนเป็น
แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
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		 ในปี 2560 กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทีม่ กี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว โดยได้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัททราบล่วงหน้า 17 วันก่อนทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์
4. บริษทั ฯ มีมาตรการดูแลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร โดยกำ�หนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด
		 ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
5. บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ก�ำ หนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทย่อย 5 บริษัท
รวม

2560
1,965,000
2,734,000
4,699,000

2559
1,870,000
2,682,000
4,552,000

2. ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอ
เพียง และสอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงและ
จัดทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน
คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้
บริหาร และพนักงาน โดยได้กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ไปปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การกำ�กับดูแลกิจการ)”
จากการพัฒนาหลักการกำ�กับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์การสำ�รวจที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
(Excellent CG)
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำ�ใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทำ�หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้น
ฐาน เพื่อกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ ดังนี้

1.1 สิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
		 ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกำ�ไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่า
ตอบแทน ผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำ คัญ
		 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ
ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำ�นาจ
ควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
		 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน
เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และในกรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ
จะเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป โดยในปี 2560 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ และไม่มกี ารเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้
		 • ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
			 (1) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อม
ทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
			 (2) แจ้งมติกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 53 วัน คือ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
			 (3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจำ�ปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีขอ้ มูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม
2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
			 (4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนดไว้
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			 (5) ประกาศคำ�บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม
7 วัน คือ ในวันที่ 10 - 12 เมษายน 2560
			 (6) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามเกีย่ วข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 - วันที่ 17 เมษายน 2560 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำ�ส่ง
ขั้นตอนการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามาที่
บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 (7) เอกสารทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีรายละเอียดวาระการประชุมทีม่ ขี อ้
เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำ�ปี ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทน
กรรมการทีค่ รบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอชือ่ ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำ�มาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึง
เอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขั้นตอนการส่งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่
ผู้ถือหุ้นกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
				 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำ�ปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 23 มีนาคม 2560) และจัดส่งรายงานประจำ�ปีให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 31 มีนาคม 2560)

		 • วันประชุมผูถ้ อื หุน้
			 (1) กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม
ประชุม โดยในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
			 (2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอสำ�หรับการ
ลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน
อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
				 ทัง้ นีใ้ นกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กบั ผูอ้ นื่ มาประชุมผูถ้ อื หุน้ แทน บริษทั ฯ ได้ให้สทิ ธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ บั
มอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น
			 (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุก
ครั้งหากไม่ติดภารกิจสำ�คัญหรือเจ็บป่วย
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				 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ
ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ
			 (4) ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้า
มาภายหลังจากทีไ่ ด้เริม่ การประชุมไปแล้ว บริษทั ฯ ยังให้สทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีเ่ หลืออยูท่ ยี่ งั ไม่ได้มกี ารพิจารณา
และลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
			 (5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดำ�เนินการประชุมเรียงตามลำ�ดับวาระที่กำ�หนดในหนังสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำ�หรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นปี 2560 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม จำ�นวน 1 ราย
			 (6) นำ�ระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดัง
กล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

		 • หลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้
			 (1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวัน
ทำ�การถัดไป
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			 (2) จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี าระสำ�คัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ซึง่ แบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทัง้ บันทึกประเด็นอภิปรายทีส่ �ำ คัญและคำ�ชีแ้ จงไว้โดยสรุป และ
ได้น�ำ ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำ�เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
			 (3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
			 จากการให้ความสำ�คัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผูถ้ อื หุน้
		 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วง
เวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
		 (2) การกำ�หนดสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุม เป็นไปตามจำ�นวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง
และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		 (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ�ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษา
ไทย
		 (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ
บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการ
มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการ
ลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นจำ�นวน 175,700 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำ�นาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
		 (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระทำ�โดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ
และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและ
แสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.2 การดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
ในจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
		 บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล อาทิเช่น บริษัทฯ ได้
ดูแลการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ในการทำ�รายการดังกล่าวทีเ่ ข้าข่ายต้อง
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของ
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกำ�หนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะ
กรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการ
ทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำ�ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�ทุก
ไตรมาส

2.3 การดูแลเรือ่ งการซือ้ ขายสินทรัพย์
		 บริษทั ฯ ดูแลการซือ้ ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เรือ่ งการได้มาหรือจำ�หน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำ�รายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ใน
คู่มือจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

3.1 ผูถ้ อื หุน้
		 บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ อีก
ทั้งยังมีกลไกที่ท�ำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกัน
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมุง่ สร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอ
		 ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผลร้อยละ 44.92 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 44
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระสำ�คัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส และ
เปิดเผยการทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำ�กับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
3.2 พนักงาน
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจที่สำ�คัญที่จะนำ�พา
องค์กรมุ่งไปสู่ความสำ�เร็จ จึงกำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
อย่างทัว่ ถึง พร้อมกับสร้างความมัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดย
ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
คน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน ทั้งในรูปของเงิน
เดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน รวมไปถึงค่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าทักษะภาษาซึ่งจ่ายให้พนักงานที่มีทักษะภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องบุคลากร)
		 บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำ�ปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน
โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการบริหาร งานด้านสวัสดิการ รวมทัง้ มีการส่งเสริมจัดทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำ�ปี
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การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ใน
การทำ�งานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ
		 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำ�หนดเป็น
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ไว้ดังนี้
1. บริษทั ฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำ�งาน เป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกระดับทีจ่ ะต้องร่วมมือกันปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะกำ�กับ ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการ
รักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำ�ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ�อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
งานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
4. ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และสภาพการทำ�งาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ให้มีความปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ของบริษัทฯ และมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและวิธีการทำ�งานให้ปลอดภัย
6. บริษทั ฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่างๆ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ จิตสำ�นึกของพนักงาน เช่น การ
อบรม จูงใจ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำ�งาน
8. บริษัทฯ จะดำ�เนินการตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทุกประการ
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
		 พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ
รวมทั้งติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน โดยในปี 2560
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น” หลักสูตร “การทำ�งานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรัว่ ไหล” หลักสูตร “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ระดับหัวหน้างาน” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจำ�ทุกเดือน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การ
ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจ
วัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานประจำ�ปี เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัย และจัดทำ�โครงการ “สุ่มตรวจ
สารเสพติดในโรงงาน (โรงงานสีขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้
ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของบริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ (ราย
ละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)
		 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน 1 ราย คิดเป็นอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานร้อยละ 0.03 จากจำ�นวนพนักงานทั้งหมด
		 จากการทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงานส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับประเทศ ประจำ�ปี 2560 ติดต่อ
กันเป็นปีที่ 3
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3.3 ลูกค้า
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดย
ยึดถือความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยคำ�ร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รบั การ
เอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ พัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพ
ที่ว่า “สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”) รวมทั้งรักษา
ความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
		 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) ขึ้น
เพือ่ ดำ�เนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดขึน้ ตัง้ แต่กระบวนการผลิต การรักษา และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึง่
ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าว่าบริษทั ฯ มีระบบการจัดการด้านแรงงาน สภาพการทำ�งาน สิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่กำ�หนด ตลอดจนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ส่งมอบ
		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู ค้าด้วยฉลากสินค้าทีช่ ดั เจนนอกเหนือจาก
สิ่งที่กฎหมายกำ�หนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้จัดให้มี
บริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา”
หรือส่งผ่านจุดจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
		 สำ�หรับปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำ�คัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำ�มาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อดำ�เนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก
3.4 คูแ่ ข่ง
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึง
ได้ก�ำ หนดนโยบายให้บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม โดยบริษทั ฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่
เป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท�ำ ลายชือ่ เสียงโดยการกล่าวหาให้รา้ ยคูแ่ ข่งทางการ
ค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง
3.5 คูค่ า้
		 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน โดย
ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลก
เปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการ
ดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมาย รวมถึงได้กำ�หนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าเพิ่มเติมไว้ดังนี้
		

เกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้
1. คัดเลือกคู่ค้าจากคุณภาพของสินค้า โดยดูจากผลการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งมีการร่วมกับ
คู่ค้าพัฒนาห้องทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะเข้าไปตรวจสอบวิธีการทดสอบ ผลการทดสอบของ
คู่ค้าแต่ละรายเป็นประจำ�ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน Japanese International Standard
2. มีการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่กำ�หนดไว้
3. สินค้าและบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ “Green Purchase”

		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้การดำ�เนินธุรกิจกับคูค่ า้ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และเป็นธรรมตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)
		 ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
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3.6 เจ้าหนี้
		 บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยกำ�หนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

		 สำ�หรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 25 ถึง 5 ของเดือนที่จะจ่าย และจ่ายเช็คทุก
วันศุกร์ที่ 3 ของเดือน
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางในการบริหารเงินทุนและการบริหารสภาพคล่องเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง
เพื่อทำ�ให้บริษัทฯ สามารถชำ�ระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ครบตามกำ�หนดระยะเวลา
		 ในปี 2560 บริษทั ฯ จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีท้ กุ รายตรงตามเงือ่ นไขการชำ�ระเงินทีไ่ ด้ตกลงไว้ลว่ งหน้า โดยไม่มกี ารผิดนัด
ชำ�ระแต่อย่างใด

3.7 ชุมชนและสังคม
		 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ชุมชนและสังคม จึงกำ�หนดนโยบายให้มกี ารปลูกฝังจิตสำ�นึก
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ไว้ดังนี้
		 “มุง่ มัน่ ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
		 จากการดำ�เนินงานและติดตามดูแลงานด้านนีโ้ ดยเฉพาะอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองการปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำ�หรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการ
พัฒนาการดำ�เนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประกวดรางวัล SET Awards
2014 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้าน
บาท จำ�นวน 3 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility
Awards)
2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility
Awards)
3. รางวัล CSR Recognition สำ�หรับบริษทั จดทะเบียนทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานการประกวดรางวัล SET Awards 2014
		 ทั้งนี้รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้กับ
บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่หัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)
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3.8 สิง่ แวดล้อม
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของ
บริษัทฯ และได้กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความใส่ใจตัง้ แต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่
แวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีในเรือ่ งปลอดภัยจากสีและสารเคมีอนั ตรายเป็นราย
แรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี
ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลาก
เขียวเป็นรายแรกของประเทศไทย จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน “CoolMode” ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night) ชุดชั้นใน
สตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape) รวมทั้งในผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการได้รับรองผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก 1 รุ่น ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยฉลาก
สิ่งแวดล้อม CARBON FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก บริษัท
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
		 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการ
ดูดกลับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutral Certificate) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal COOL ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
(EIA Approved) ด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ถึง 14.7 ton Co2eq.
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกลุ่มทั่วไป และบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูล
โหมด ปี 2558” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)
3.9 การส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ตำ�่ กว่า 2% ต่อหน่วยผลผลิต” โดยมีเป้าหมาย
การลดการใช้พลังงานต่อเนื่องทุกปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกประหยัด
พลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น�้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “รายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยื่น”
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล
ISO 50001 : 2011 ซึ่งได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำ�ให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)
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3.10 การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
		 คณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารเผยแพร่
ความรูส้ งิ่ แวดล้อมล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
		 ในปี 2560 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิง่ แวดล้อมในหัวข้อทีส่ �ำ คัญ เช่น หลักสูตร “การบริหารความเสีย่ ง
ในระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” หลักสูตร “ISO 9001 & ISO 14001 For Management” หลักสูตร “ISO9001 &
ISO14001 New version 2015” และหลักสูตร “การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กร” เป็นต้น
3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชน
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
สม�่ำเสมอ
		 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		 - โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสำ�นักงาน
เขตบางคอแหลม จัดรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีในชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนบางอุทิศ และชุมชนวัดอินทร์บรรจง
เขตบางคอแหลม ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม รวมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
เบื้องต้นโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้กับสตรีในชุมชน
		 - โครงการ “Wacoal Spirit for Society” บริษทั ฯ ปลูกฝังให้พนักงานใหม่ได้รว่ มกันจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชน
โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” เพื่อส่งเสริมให้รู้จักและเข้าใจถึงพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท
หรือพระราชดำ�รัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กบั เยาวชน โดยจัดกิจกรรมให้กบั นักเรียนระดับประถมศึกษา
ของโรงเรียนในเขตบางคอแหลม ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนรักษาราชวิตร
		 - กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” บริษัทฯ มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และร่วมออกบูธกิจกรรมกับสโมสรโรตารีบางคอแหลม จัดงานวันเด็กให้กับชุมชน ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ใต้สะพานแขวน พระราม 9)
		 - ร่วมกับสำ�นักงานเขตบางคอแหลม และวัดเรืองยศสุทธาราม จัดกิจกรรม “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อ
ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9”
		 - สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาและศิ ล ปะวั ฒ นธรรมในโครงการ “บรรพชาอุ ป สมบท พระภิ ก ษุ
สามเณรภาคฤดูร้อน” และจัดพิธีสวดบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถวายในหลวง เนื่องในวันครบรอบสวรรคต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม
3.12 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการ
เพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการได้มงี านท�ำ รวมทัง้ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานในการ
โต้แย้งเพือ่ พิสจู น์ตนเองกรณีถกู บ่งชีค้ วามผิดหรือทุจริตต่อหน้าทีก่ ารงาน ไม่มกี ารเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
ภายใต้กฎหมายแรงงานซึง่ ครอบคลุมการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลัก
สิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้น�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคย
มีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”)
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3.13 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
		 บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือนำ�
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนำ�ไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ
และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจาก
นี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การ
บริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจำ�ทุกปี และได้นำ�ส่งผล
งานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจำ�ทุกปี
ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด
3.14 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจ
		 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจยังได้กำ�หนดไม่ให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการทำ�งานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำ�หรือ
ละเว้นการกระทำ�ทีผ่ ดิ ต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าทีข่ องตน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดโทษทางวินยั ไว้ส�ำ หรับผูท้ ลี่ ะเมิด
		 บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดทำ�แผน
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยสำ�นักงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำ�ดับ โดยในปี
2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่พบความผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ (รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)
		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้รบั ใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective
Action Coalition : CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรองบริษัทฯ ได้
ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
องค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำ�หนด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มี
การปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง
3.15 ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
		 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้
แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง
อันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
		 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำ�ผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่อง
ได้โดยตรงที่
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		 หรือส่งไปรษณียล์ งทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือ ผูอ้ �ำ นวย
การสำ�นักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะทำ�งานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น หรือ เลขานุการบริษัท
			
			
			

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

		 บริษัทฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะ
ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่จำ�เป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
		 นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิด หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำ�หนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับ
บัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้
บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร
		 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสที่มีเจตนาสุจริต
จะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความ
ลับ เว้นแต่ในกรณีที่จำ�เป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
		 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง
การคุม้ ครองผูท้ แี่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษไว้ในระเบียบปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้ในระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
			

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทาง
การเงิน และถือเป็นนโยบายหนึง่ ในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) สื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึง่ ได้มกี ารปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
อย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนีย้ งั มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญในเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใส
ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พร้อมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม สำ�หรับรายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
อยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการ
บริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ กำ�หนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
4.4 โครงสร้างการถือหุน้ มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ
ประจำ�ปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความ
สำ�คัญของการจัดทำ�รายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง มีความน่าเชือ่ ถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพือ่ ให้นกั ลงทุนใช้ประกอบ
การตัดสินใจ จึงได้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำ�ปี ซึ่งงบการเงินในปี 2560 ได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี นอกจาก
นีบ้ ริษทั ฯ นำ�ส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4.6 การทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุม จำ�นวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผูบ้ ริหาร มีการเปิดเผยการถือหุน้ และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้ บริษทั ฯ
ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ
56-1) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง
รูปแบบ ลักษณะ และจำ�นวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.9 นโยบายรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้
บริหาร ต้องรายงานให้บริษทั ฯ รับทราบทุกครัง้ ถึงการมีสว่ นได้เสียของตนและของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่
วันทีไ่ ด้มกี ารแต่งตัง้ หรือวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง โดยให้เลขานุการบริษทั จัดส่งสำ�เนารายงานการมีสว่ นได้เสียให้ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2560
กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในวาระสำ�คัญ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั และ
ผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.10 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ของกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร)
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4.11 การทำ�รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการกำ�กับตลาดทุน โดยในกรณีทเี่ ป็นการทำ�รายการระหว่างกันทีส่ �ำ คัญ ถึงแม้วา่ จำ�นวนเงินทีอ่ นุมตั จิ ะอยูใ่ นอำ�นาจทีก่ รรมการ
บริหารที่กำ�กับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรือ
อนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะนำ�เรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำ�คัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาตามลำ�ดับ เพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นทีแ่ ตกต่าง และทำ�ให้กรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารได้รบั ทราบรายละเอียดก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะดำ�เนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“รายการระหว่างกัน”
4.12 การรายงานผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการ
เงินในงวดเดียวกันของปีกอ่ นเกินกว่าร้อยละยีส่ บิ บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยคำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
		 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานรายไตรมาส จำ�นวน 1 ครั้ง
4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมือ่ พบเรือ่ งทีอ่ าจเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
ของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนใน
กรณีทพี่ นักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด
		 บริษทั ฯ จะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั ฯ
กำ�หนดไว้ รวมทัง้ ข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ ป็นระบบและยุตธิ รรม
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว
4.14 ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ไว้ เพื่อให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์
ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
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ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์
ที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทาง
การเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดทำ�หนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนจาก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เข้าเยี่ยมชมกิจการ
บริษัทฯ พร้อมสอบถามข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ
ได้จดั ทำ�เว็บไซต์ทม่ี ที ง้ั ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
เช่น จุดเด่นทางการเงิน นโยบายและการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าว
นักลงทุนสัมพันธ์ ปฏิทนิ กิจกรรมนักลงทุน รวมถึงรายงานประจำ�ปี งบการเงิน หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่สามารถดาว์นโหลดย้อนหลังได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
		 (1)
			
			
			

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน
15 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 คน

			 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้ง
ทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี
การเงิน วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ตลอดจนมีกรรมการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมี
กรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจ�ำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการบริษัท 4 คน เป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำอยู่ในต่างประเทศ แต่ได้มีการให้ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ใน
การด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
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			 นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
มีจ�ำนวน 6 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายมนู ลีลานุวัฒน์ นายมาซายะ วากาบายาชิ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
นายมาซาอาคิ ยาจิมะ และนายทาคุยะ มิอุระ
			 โดยบริษทั ฯ มีจ�ำนวนกรรมการทีไ่ ม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผูถ้ อื
หุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 73.33 ของคณะกรรมการบริษัท

		 (2) คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
			 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทุกคนมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคน
ใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
			 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
		 (3) กระบวนการสรรหากรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรือ่ งการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)
		 (4) จ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการไปด�ำรงต�ำแหน่ง
			 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 แห่ง
			 นอกจากนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
			 อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ทีเ่ ป็นบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร งานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ของบริษัทฯ
		 (5) การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ
			 ด้วยบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีแ่ ตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้ผดู้ �ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั ต้องมิใช่บคุ คลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ แบ่งแยกหน้าทีก่ าร
ก�ำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำ
กฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน

		 (6) เลขานุการบริษทั
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยให้มบี ทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ (รายละเอียด
อยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องเลขานุการบริษัท)
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้าน และมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจด�ำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง
คณะกรรมการบริษัท)
		 นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		 (1) ภาวะผูน้ �ำและวิสยั ทัศน์
			 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
มีภาวะผู้น�ำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
ก�ำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
			 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยใน
ปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แต่ให้มีการปรับแก้พันธกิจโดยให้ความส�ำคัญในเรื่องการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญ
			 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปี
ของบริษัทฯ ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
โดยคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง นอกเหนือจากการ
รายงานผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงานและเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าและความมัง่ คัง่ แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

		 (2) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
			 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้ก�ำหนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดท�ำทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาญีป่ นุ่ คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามและทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็น
ประจ�ำทุกปี มีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีการเผยแพร่ผา่ นระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ได้แจกคูม่ อื ให้กบั กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน และก�ำหนดให้ทกุ คนต้องปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด รวมทัง้ มีการน�ำจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดท�ำเป็นการ์ตนู แอนิเมชัน และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสมำ�่ เสมอ
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติงาน ส�ำหรับพนักงานใหม่บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้
ในการปฐมนิเทศพนักงาน
			 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และได้ก�ำหนดให้ผบู้ งั คับ
บัญชาทุกระดับมีหน้าทีใ่ นการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสใน
การด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายใน
กรณีทเี่ ป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีขอ้ สงสัยทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา
ตามล�ำดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค�ำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่
สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
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(3) การจัดท�ำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไป
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ส�ำหรับในปี 2560 บริษทั ฯ ไม่มกี ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ข้าข่ายต้องขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
(4) การก�ำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบตั งิ านของระบบดังกล่าว
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
			 คณะกรรมการบริษทั จึงก�ำหนดให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท�ำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (ราย
ละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
			 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย
และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
			 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็น Compliance Unit เพื่อดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
(5) การบริหารความเสีย่ ง
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยก�ำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งก�ำหนดการประชุมให้กรรมการ
แต่ละคนรับทราบ ส�ำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดย
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันพิจารณาเรือ่ งทีจ่ ะน�ำเข้าสูท่ ปี่ ระชุม หลังจากนัน้ เลขานุการบริษทั ได้จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
		 กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจส�ำคัญหรือเจ็บป่วย
ซึง่ ในทีป่ ระชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
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		 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ
1 ครัง้ เพือ่ น�ำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษทั ฯ ประจ�ำปี อีกทัง้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
		 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
		 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ และกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้มกี ารประชุมระหว่าง
กันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2560 ซึ่งได้จัดเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท�ำงานของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 ในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคลให้กบั กรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการ
ท�ำแบบประเมินดังกล่าว และเมือ่ ท�ำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จดั ส่งคืนกับเลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวมและสรุปผลและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 ส�ำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้
เกณฑ์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดี

คะแนน
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป
น้อยกว่าร้อยละ 50
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• การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
			 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ โดยแบ่งการประเมิน
เป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
			 2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
			 3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
			

ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84

• การประเมินผลงานประจ�ำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
			 2. การท�ำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
			 3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
			

ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85

• การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการชุดย่อย
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจ�ำปี 2560
โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่งในภาพรวม ซึง่ ผลการประเมินสรุปได้ดงั นี้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหาร

ผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
94 %
83 %
72 %
93 %
91 %
89 %

• การประเมินผลงานประจ�ำปีของกรรมการผู้จัดการ
			 คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณาประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำไปใช้ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่
			 1. ผลการด�ำเนินงาน
			 2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
			 3. ความเป็นผู้น�ำ
			 4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
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ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

5.6 ค่าตอบแทน

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ใน
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• การเข้ารับการอบรมของกรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่
เกีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทั้งพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนา
บริษัทฯ
			 กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และได้น�ำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยในปี 2560
กรรมการและผูบ้ ริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านในหัวข้อทีส่ �ำคัญ เช่น หลักสูตร “Thailand 4.0 อนาคต
ประเทศไทย” หลักสูตร “หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017” หลักสูตร “วิธีปฏิบัติส�ำหรับบอร์ด
ในการก�ำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” เป็นต้น
		

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษทั ในปี 2560

รายชือ่ กรรมการ
1. นายมนู			 ลีลานุวฒ
ั น์
2. นายบุญดี			 อ�ำนวยสกุล

3. นายธรรมรัตน์		 โชควัฒนา
4. นางสาวการุณ		
ี
สุหร่าย

5. นางอรอนงค์			 แสงพุม่ พงษ์

ชือ่ หลักสูตรอบรม / สัมมนา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Update ภาษีปี 2560
Update ภาษีปี 2560
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
Big Data Analytics
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจให้ถึงเป้าหมาย
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล : กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิม
จริงหรือ?
Update ภาษีปี 2560
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล : กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิม
จริงหรือ?
บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัย
ไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ขอ้ มูลวงใน : กรณีศกึ ษา
Update ภาษีปี 2560
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รายชือ่ กรรมการ
6. ดร.กุลภัทรา			 สิโรดม
7. นางพรรณี			 วรวุฒจิ งสถิต

8. นายกฤช			 ฟอลเล็ต
9. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิภ์ กั ดี

•
•
•
•
•
•
•

ชือ่ หลักสูตรอบรม / สัมมนา
บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้าน
ภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
Driving Company Success with IT Government (ITG) 4/2017
Director Forum 1/2017 : The Board’s Role in CEO Succession Planning
Update ภาษีปี 2560
Update ภาษีปี 2560
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ขอ้ มูลวงใน : กรณีศกึ ษา

			 นอกจากนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของคลังวัตถุดิบ เพื่อให้เข้าใจ
ในธุรกิจของบริษัทฯ และน�ำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
			 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งใหม่ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการ โดยมีการน�ำพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมน�ำเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ
ดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และระเบียบปฏิบตั อิ นื่ ๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจากหน่วยงานก�ำกับดูแลบริษทั จดทะเบียน
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
			 ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จ�ำนวน 1 ครั้ง

5.8 แผนการสืบทอดงาน

		 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานในต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้น�ำ มีความเป็นมืออาชีพ และ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
		 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
โดยมีหลักการดังนี้
		 1. ก�ำหนดค�ำอธิบายต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด ความเกีย่ วข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทัง้ ระบุคณ
ุ สมบัติ
ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
		 2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
		 3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
		 4. จัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

5.9 ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ

		 ส�ำหรับในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะน�ำไป
เป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่
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ข้อทีย่ งั ไม่ปฏิบตั ิ
1. คณะกรรมการมีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัด
จ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคน
จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้
ในนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั

2. คณะกรรมการมีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัด
จ�ำนวนปีในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
อิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะ
กรรมการทีด่ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี

4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
อิสระ

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

เหตุผล
คณะกรรมการบริษทั ไม่ได้มนี โยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการ
แต่ละคนไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนือ่ งจากคณะกรรมการ
บริษทั เชือ่ ว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชีย่ วชาญของกรรมการแต่ละคน
นัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนบริษทั ทีด่ �ำรงต�ำแหน่ง ตราบเท่าทีก่ รรมการคนนัน้ มี
ความสามารถและมีความตัง้ ใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนตามทีไ่ ด้รบั ความไว้
วางใจจากคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มกี รรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ เกิน 5 แห่ง
คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนปีในการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จ�ำนวน 1 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอสิ ระในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มี
ความรู้ ประสบการณ์ในการท�ำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงใน
วาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

		 ทั้งนี้ในส่วนที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการ และให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
		 อนึง่ ตามทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�ำขององค์กร โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ศึกษา
หรือได้รับฟังค�ำบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจ
ประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�ำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
		 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการ
ที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ หรือลดความเสียหายทีเ่ กิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทั ซึง่ รวมกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะ
กรรมการบริษทั ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการ
หรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ
องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร
		 บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อยู่เป็นประจ�ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ�ำนาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่อง
ตัว เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งจัดท�ำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการออกจากกัน ท�ำให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซือ่ ตรง ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการไม่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน่ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กรด้วย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบวิธี
การปฏิบตั ใิ นการท�ำงานดังกล่าว ซึง่ หากพบการไม่ปฏิบตั ติ าม บริษทั ฯ มีกระบวนการทีส่ ามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้
อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลทีว่ า่ “พนักงานยิง่ ยอด วาโก้ยงิ่ เยีย่ ม” บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและวิธกี าร
ปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง รวม
ทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

2. การประเมินความเสีย่ ง
		 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีด่ แู ลการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจขององค์กร มีการก�ำหนดแผนงานและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับ
ทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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		 บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�ำใน
สิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ ได้สอื่ สารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ ไปยังสาธารณชน
และผู้มีส่วนได้เสีย
		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงิน
ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
		 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
รวมทัง้ ได้จดั ให้มรี ะเบียบวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการท�ำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทัว่ ไปไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อป้องกันการใช้อ�ำนาจหน้าที่ในการน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมี
มาตรการทีจ่ ะติดตามให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทมี่ กี ารท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ และมีนโยบายก�ำหนดให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้
เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว
		 นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมี
การติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม�่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
		 บริษทั ฯ ได้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการซึ่งมีสาระส�ำคัญที่ครบถ้วน รวมทั้งได้
จัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริษทั ฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ งๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมูใ่ นสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยตามระยะ
เวลาที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการ
รักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
		 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามทีก่ �ำหนดไว้ โดยบริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารเพือ่ รับแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชั่น โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

5. ระบบการติดตาม
		 บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการควบคุมภายในได้ด�ำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ
วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รายงานผลการตรวจ
สอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มกี ารตรวจติดตามความ
คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม�่ำเสมอ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมี
ความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียด
เพิ่มเติมดูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรอบรม
- ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
- Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) 21/2015
- Verifying the CAC Checklist :
Experience Sharing from Auditors
- Worldwide Responsible Accredited
Production (WRAP)
- Experience Sharing of CAC Certification
Process
- Ethical Leadership “Combating Corruption
Together”
- หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Code 2017
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา
- การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0
- Internal Audit Forum 1/2017

		 ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผูด้ �ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์
การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในรายงานคณะกรรม
การตรวจสอบ)
		 ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าของส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
		 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจตุพร รุจานันท์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ท�ำหน้าที่หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของทั้งบริษัทฯ (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
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ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นายจตุพร รุจานันท์
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

หลักสูตรอบรม
- นิติกรบริษัท
- ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหา
ในทางปฏิบัติ
- แนวทางการประเมินตนเองส�ำหรับ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- การทุจริตและแนวทางการควบคุม
เกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สินและอื่นๆ
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่
ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และการใช้ขอ้ มูลวงใน : กรณีศกึ ษา
- การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน

		 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการก�ำกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
2. ก�ำกับและติดตามด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. ผูท้ �ำบัญชี
		 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ท�ำ
บัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการบริหารและผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษี
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีและกฎหมายใหม่
- การซักซ้อมความเข้าใจการก�ำหนดคุณสมบัติ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(CFO) และผูค้ วบคุมดูแลการท�ำบัญชี (สมุหบ์ ญ
ั ชี)
- สัมมนา Focus group ร่าง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(TFRS 9) ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัยและ
กลุม่ ธุรกิจทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจการเงิน
- เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TFRS for SME ที่จะประกาศใช้ในปี 2561 พร้อม
ทั้งเปรียบเทียบข้อแตกต่างกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน NPAE และ TFRS for SME
- การสัมมนาพิจารณ์หลักการมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่เกีย่ วข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
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รายการระหว่างกัน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

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

รายชื่อ

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรชั่น

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุน้ (%) ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
ความ
บริษทั ฯ
ถือหุน้
สัมพันธ์
ถือหุน้
บริษทั ฯ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
33.61
328.37
A
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
1,168.87
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
53.67

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

A

0.68

21.26

-

ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
ค่าที่ปรึกษาจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

0.01
1.20
7.85
0.35
27.03

3. Myanmar Wacoal Co., Ltd.

B

40.00

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

3.58
32.52
0.03
1.95
1.08

4. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

B

40.00

0.07

-

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

69.11
41.94
31.49
6.99
0.47
0.36
0.84
2.02
0.36
1.77

5. บจก. ภัทยาลำ�พูน*

B

-

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าจ้างทำ�ของรับ

19.92
5.94
0.79
6.56
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หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ

6. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุน้ (%) ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ความ บริษทั ฯ
ระหว่างกัน
ถือหุน้
สัมพันธ์ ถือหุน้
บริษทั ฯ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
B
188.32
19.00
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
1.27
- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
1.91
- ค่าที่ปรึกษารับ
0.96

7. บจก. จี เทค แมททีเรียล

B

19.00

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

8. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

B

3.82

5.09

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
3.18
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
2,552.03
ค่าจ้างทำ�ของรับ
11.54
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
0.07
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
0.04
ค่าสาธารณูปโภครับ
0.20
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
0.99
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
0.94
ค่าบริการระบบงาน
0.50
สารสนเทศรับ

9. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

B

17.90

0.63

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

10. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

B

18.72

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

0.95

11. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

B

18.15

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

18.08
0.64

12. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว		
(ประเทศไทย)

B

12.00

-

-

13. บมจ. ธนูลักษณ์

B

0.83

1.39

282.13
12.08
0.96
0.81
1.10

0.02
116.87
0.06
0.38
2.16
2.40

ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

0.22
6.07
0.78
0.30

- ค่าที่ปรึกษารับ

0.60
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หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุน้ (%) ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ความ บริษทั ฯ
ระหว่างกัน
ถือหุน้
สัมพันธ์ ถือหุน้
บริษทั ฯ
- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
B
0.14
0.21
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
0.25
- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
0.07

รายชื่อ

14. บมจ. ประชาอาภรณ์

15. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์รับ

2.49
0.13

16. บมจ. ไหมทอง

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

1.65

17. บจก. ไทยกุลแซ่

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของรับ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

4.16
8.76
0.06

18. บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์

B

-

0.08

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

9.71
0.01
0.18
0.53

8.33

-

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

0.20

19. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) B
20. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

21. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น

B

8.00

-

- ค่าอบรมจ่าย

4.04

22. บจก. รักษาความปลอดภัยพิทกั ษ์กจิ

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

7.15

23. บจก. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยและ
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย

3.30

24. บจก. เอราวัณสิ่งทอ

B

16.23

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

3.24
0.18

25. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ

B

-

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

25.26

26. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

B

5.00

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

6.78

27. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ

C

7.69

-

- ซื้อสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
- ค่าออกแบบและตกแต่งจ่าย
- ค่าก่อสร้างจ่าย

0.95
0.24
0.65
2.80

28. บจก. รอยัลการ์เมนท์

C

9.00

-

- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย

13.54

ลักษณะความสัมพันธ์
				
				

A
B
C

= ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
= ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%
= กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

หมายเหตุ : * บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
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39.34

นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจ�ำหน่ายก�ำหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยาก
ง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ ซึง่ เมือ่ สามารถ
ก�ำหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงก�ำหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจ�ำหน่าย โดย
ส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน ในการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการท�ำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายการ
- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
- ค่าออกแบบและตกแต่ง
-

ค่าก่อสร้าง
ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย
ค่าอบรม
ค่าสังหาริมทรัพย์
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ

นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนสินค้าที่จัดส่ง
กำ � หนดค่ า ตอบแทนตามอั ต ราที่ ป ระกาศใช้ ใ นสวนอุ ต สาหกรรมโดยคำ � นวณ
จากจำ�นวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำ�เล ทีต่ งั้ ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพืน้ ที่ วัสดุทใ่ี ช้
และเทคนิคการตกแต่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการก่อสร้าง ขนาดพืน้ ที่ วัสดุทใ่ี ช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
กำ�หนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำ�นวนอุปกรณ์เตือนภัยทีใ่ ช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
กำ�หนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขาย
กำ�หนดราคาตามทีผ่ อู้ อกหุน้ กูเ้ สนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ สามัญตามสัดส่วนการถือหุน้

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ให้กยู้ มื

รายชือ่ บริษทั

อัตรา
คงเหลือ เพิม่ ขึน้ ลดลง
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
ณ 31 ธ.ค. 60 ดอกเบีย้
1. International Commercial
Coordination (Hong Kong) Limited
2. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์*
3. บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท*
รวม

ค�ำ้ ประกัน
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60

-

-

-

-

-

2.07

-

-

-

-

-

18.06
47.30
67.43

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น
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การให้กยู้ มื เงิน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารให้กยู้ มื เงินระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6)
					
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารให้กยู้ มื เงินระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การค�้ำประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค�้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงค้าง
รวมทั้งสิ้น 67.43 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมต้นน�ำ้ และปลายนำ�้ เพือ่ เพิม่ ความเข้มแข็งและศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต
ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�ำสัญญาหรือท�ำความตกลงนัน้ ๆ โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง ส�ำหรับการก�ำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระท�ำเพื่อจ�ำหน่ายถ่ายโอนผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่าย
จัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึ้น

ในกรณีทเี่ ป็นการท�ำรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญ บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะน�ำเรือ่ งดังกล่าวเข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณา
รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษทั จะค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรือ่ งของราคาและเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
ในปี 2560 กรรมการอิสระและกรรมการบริษทั ไม่มคี วามเห็นเกีย่ วกับการท�ำรายการระหว่างกันทีแ่ ตกต่างไปจากมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะ
เป็นรายการที่ด�ำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน”

กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 แต่บริษัทฯ มีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งจ�ำนวน 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาศัยความรู้ ความ
ช�ำนาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับ
ผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ประกอบกับการใช้
ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มี
ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ได้ท�ำหน้าทีส่ อบทานเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดท�ำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการ
เงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ ีนยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำเรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ประมาณการสินค้ารับคืน
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสำ�หรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
บริษัทมีประมาณการสินค้ารับคืน ซึ่งการประมาณการดังกล่าว
ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการ การพิจารณา
ประมาณการสินค้ารับคืนนั้น บริษัทพิจารณาโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตของ
การรับคืนสินค้า ตามข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในกำ�หนด
เวลาทีต่ กลงร่วมกัน ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีป่ ระมาณการสินค้ารับ
คืนอาจจะถูกบันทึกไม่ครบถ้วนและถูกต้อง
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วิธีการตรวจสอบที่ใช้
วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประมาณการสินค้ารับคืน
• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัทน�ำมาใช้ในการ
ประมาณการสินค้ารับคืน รวมทัง้ การใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการ
• ประเมินความครบถ้วนของการประมาณการทีต่ อ้ งรับรูห้ รือกลับรายการ
• สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานทีส่ �ำคัญทีใ่ ช้ในการประมาณการสินค้าทีจ่ ะ
ได้รบั คืนในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต
• ประเมินวิธีการที่น�ำมาใช้ในการก�ำหนดมูลค่าการประมาณการ และตรวจ
สอบความถูกต้องของวิธีการที่บริษัทน�ำมาใช้
• สอบทานความเพียงพอของประมาณการสินค้ารับคืนและความเหมาะสมของ
ข้อสมมติทสี่ �ำคัญทีใ่ ช้ในการค�ำนวณประมาณการสินค้ารับคืน และพิจารณา
ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและเป็นไปอย่างสมำ�่ เสมอ และ
• ท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต เพื่อประเมิน
ประมาณการสินค้ารับคืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้

การด้อยค่าของเงินลงทุน
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.12 และ วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
ข้อ 3.17 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสำ�หรับการด้อยค่า และการ • ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ตามลำ�ดับ
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
กลุม่ บริษทั และบริษทั มีเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ซึง่ อาจมีความเสีย่ ง • ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของ
ที่ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น อาจจะสู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า
การด้อยค่าของเงินลงทุน และ
จะได้รับคืน
• ประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารของกลุม่ บริษทั และบริษทั น�ำ
มาใช้ในการค�ำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจในการ
การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ขึ้นอยู่กับ
ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท และข้อ
สมมติฐานที่สำ�คัญ

ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม
ทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาด
การณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สงั เกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ บริษทั และบริษทั ต้องหยุดการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดย รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ �ำให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่า
นีใ้ นรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ าก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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มนูญ มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4
5
6
7

32,992,539
61,775,361
18,430,270
40,670,692
420,902,710 249,785,786 287,338,957
66,833,306
728,843,192 623,812,293 800,839,867 730,190,097
41,550,000
51,550,000
41,550,000
51,550,000
1,109,494,399 1,225,288,629 944,769,558 1,105,421,793
19,858,460
20,946,778
13,271,032
14,696,913
2,353,641,300 2,233,158,847 2,106,199,684 2,009,362,801

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2,064,650
1,670,649,791
165,929,122
859,824,028
713,565,390
1,257,308,263
37,267,926
2,464,956
5,449,783
4,714,523,909
7,068,165,209

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

2,064,650
1,659,099,791
132,048,252
182,509,728
856,554,028
718,272,194
1,107,809,049
37,016,119
2,464,956
3,505,789
4,701,344,556
6,807,544,240

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
18
		 จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 19
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
20
		 กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำ�หรับ
2.1, 22
		 ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 ประมาณการสินค้ารับคืน
		 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน

583,522,442

18,000,000
576,416,481

600,977,031

18,000,000
614,117,161

384,060

435,737

303,217

255,123

39,454,010
16,627,049

47,125,329
13,946,068

30,931,609
15,028,697

36,264,056
13,231,522

30,000,000
5,383,945
7,104,457
42,488,402
682,475,963

30,000,000
7,661,498
5,149,908
42,811,406
698,735,021

30,000,000
4,318,783
4,237,079
38,555,862
685,796,416

30,000,000
6,437,637
1,599,792
38,037,429
719,905,291

264,367
122,528,176

648,427
86,061,083

264,367
153,201,017

567,584
116,560,204

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
		 สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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20
21
22

497,761,527 462,077,280 316,252,166 304,161,095
620,554,070 548,786,790 469,717,550 421,288,883
1,303,030,033 1,247,521,811 1,155,513,966 1,141,194,174

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท ชำ�ระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
		 สำ�รองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

23
25
2.1
2.1

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

12,000,000
354,037,797
3,860,976,698
795,240,487
5,439,444,982
245,930
5,439,690,912
6,687,212,723

12,000,000
371,401,880
3,908,712,428
942,725,966
5,652,030,274
5,652,030,274
6,807,544,240

12,000,000
354,037,797
3,711,514,527
786,967,914
5,281,710,238
5,281,710,238
6,422,904,412

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
กำ�ไรขัน้ ต้น
เงินปันผลรับ
รายได้อน่ื
กำ�ไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปี

27
28

29

31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

4,362,536,272 4,138,464,073 4,640,581,250 4,489,829,451
(3,341,325,058) (3,169,996,845) (3,806,289,344) (3,719,211,087)
1,021,211,214
968,467,228
834,291,906
770,618,364
81,871,758
80,502,706
199,162,800
197,338,755
102,143,725
94,460,955
106,446,123
96,822,711
1,205,226,697 1,143,430,889 1,139,900,829 1,064,779,830
(131,682,331) (100,230,816) (127,577,733)
(96,006,076)
(625,468,995) (588,436,341) (542,540,271) (506,839,054)
(64,167,770)
(87,319,597)
(46,822,749)
(69,841,177)
(8,070,000)
(4,690,000)
(8,070,000)
(4,690,000)
(5,187,841)
(6,275,066)
370,649,760
362,754,135
408,615,010
387,403,523
(271,963)
(4,281,910)
(253,378)
(4,246,052)
(5,492,848)
(11,134,782)
364,884,949
347,337,443
408,361,632
383,157,471
(40,200,298)
(36,355,366)
(37,799,648)
(35,875,809)
324,684,651
310,982,077
370,561,984
347,281,662

การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุม

324,671,822
12,829
324,684,651

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

2.71

2.59

3.09

2.89

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

กำ�ไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน บาท
จำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก 		

หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

-

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
		 พนักงานที่กำ�หนดไว้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภท
		 รายการใหม่ในภายหลัง
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
		 ของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย			
การแปลงค่างบการเงินจากการดำ�เนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท
		 รายการใหม่ในภายหลัง
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

324,684,651

310,982,077

370,561,984

347,281,662

(2,203,738)

-

(2,985,626)

-

440,748

-

597,124

-

198,244,113
(40,969)

100,738,545
-

197,683,192
-

101,067,676
-

(39,640,629)
156,799,525
481,484,176

(20,147,709)
80,590,836
391,572,913

(39,536,638)
155,758,052
526,320,036

(20,213,535)
80,854,141
428,135,803

481,471,404
12,772
481,484,176

391,541,948
30,965
391,572,913

-

-

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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110

25
25

25
25

719,226,498
80,590,996
799,817,494
799,817,494
158,595,347
958,412,841

120,000,000 297,190,000 12,000,000 338,135,194 3,697,928,349
(132,000,000)
15,902,603 (15,902,603)
310,950,952
120,000,000 297,190,000 12,000,000 354,037,797 3,860,976,698

120,000,000 297,190,000 12,000,000 354,037,797 3,860,976,698
(156,000,000)
17,364,083 (17,364,083)
324,671,822
120,000,000 297,190,000 12,000,000 371,401,880 4,012,284,437

ทุนทีอ่ อก
และ
ชำ�ระแล้ว

กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(32,775)
(32,775)

-

(4,577,007) 795,240,487 5,439,444,982
(156,000,000)
(1,762,990) 156,799,582 481,471,404
(6,339,997) 952,040,069 5,764,916,386

(4,577,007) 714,649,491 5,179,903,034
(132,000,000)
80,590,996 391,541,948
(4,577,007) 795,240,487 5,439,444,982

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ส่วนเกิน
ยังไม่ได้จดั สรร กำ�ไรทีย่ งั ไม่ การแปลง ผลขาดทุนจาก องค์ประกอบอืน่
รวม
จัดสรรแล้ว
มูลค่า ทุนสำ�รองตาม สำ�รองทัว่ ไป
เกิดขึน้ จากการ ค่างบการเงิน การวัดมูลค่าใหม่ ของส่วนของ
ส่วนของ
หุน้ สามัญ
เปลีย่ นแปลง
จากการ ของผลประโยชน์ ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ใหญ่
กฎหมาย
มูลค่าของ
ดำ�เนินงาน
พนักงาน
หลักทรัพย์ ในต่างประเทศ ทีก่ �ำ หนดไว้
เผือ่ ขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

245,930 5,439,690,912
(156,000,000)
(39,912)
(39,912)
12,772 481,484,176
218,790 5,765,135,176

250,012 5,180,153,046
(132,000,000)
(35,047)
(35,047)
30,965 391,572,913
245,930 5,439,690,912

ส่วน
ทีเ่ ป็นของ
ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี �ำ นาจ
ควบคุม

หน่วย : บาท
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25
25

25
25

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

120,000,000
120,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

120,000,000
120,000,000

ทุนทีอ่ อก
และ
ชำ�ระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
จ่ายเงินปันผล
สำ�รองทั่วไป
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000
354,037,797
17,364,083
371,401,880

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

สำ�รองทัว่ ไป

จัดสรรแล้ว

ทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไรสะสม

3,711,514,527
(156,000,000)
(17,364,083)
370,561,984
3,908,712,428

3,512,135,468
(132,000,000)
(15,902,603)
347,281,662
3,711,514,527

ยังไม่ได้จดั สรร

798,617,080
158,146,554
956,763,634

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

(11,649,166)
(2,388,502)
(14,037,668)

(11,649,166)
(11,649,166)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จาก
ผลขาดทุนจาก
การเปลีย่ นแปลงมูลค่า
การวัดมูลค่าใหม่
ของหลักทรัพย์
ของผลประโยชน์
เผือ่ ขาย
พนักงานทีก่ �ำ หนดไว้

786,967,914
155,758,052
942,725,966

706,113,773
80,854,141
786,967,914

รวม
องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

5,281,710,238
(156,000,000)
526,320,036
5,652,030,274

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

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง :
ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
		 และอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
กำ�ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
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364,884,949

347,337,443

98,812,123
7,627,759
(2,475,857)
(5,489)
(4,552,400)
5,492,848
628,223
(81,871,758)
8,070,000
50,659,662
5,187,841
(836,437)
73,972,914
(8,906,907)
271,963
516,959,434

97,014,565 63,453,313 59,365,100
7,728,713
7,452,522
7,510,636
(2,308,364) (1,532,134) (1,819,304)
(154,251)
(5,489)
(154,251)
(4,552,400)
11,134,782
62,485
628,223
62,485
(80,502,706) (199,162,800) (197,338,755)
4,690,000
8,070,000
4,690,000
60,359,885 48,562,454 57,336,404
(4,353,621)
6,275,066 (3,581,268)
(2,542,048)
(836,437) (2,542,048)
69,648,324 39,923,737 52,570,114
(13,167,015) (8,407,079) (12,246,141)
4,281,910
253,378
4,246,052
499,230,102 368,483,986 351,256,495

408,361,632

383,157,471

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(105,484,913) 37,233,937
65,134,569 (121,153,262)
1,173,686
(965,592)
(89,285)
(3,830)
3,917
2,615,986

(70,920,237) 19,240,216
112,089,781 (109,259,193)
1,202,598 (1,202,598)
18,512
99,498
204,770
2,000,454

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ภาษีซื้อรอขอคืน
วัสดุสิ้นเปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
		 เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

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

33,298,553
372,485
(62,967)
(45,598,720)
404,966,692
(4,216,541)
(39,590,930)
361,159,221

(11,599,795)
(2,118,854)
2,637,287
(36,150,739)
363,847,309
(167,715)
(38,301,174)
325,378,420

42,346,691
316,839
423,134
(42,728,483)
262,493,053
(4,216,436)
(36,656,407)
221,620,210
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
		 ที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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4,216,063
4,216,063
(117,703,929) 109,651,938 (167,915,801) 125,455,478
99,000,000
99,000,000
10,000,000
50,000 10,000,000
50,000
6,000,000
6,000,000
(15,652)
(112,852,800)
(112,852,800)
(19,432,180) (247,000,000) (19,427,180) (247,000,000)
1,952,000
1,119,652
1,952,000
1,119,652
(3,000,000) (96,598,369) (3,000,000) (96,598,369)
220,355,298
220,355,298
95,448
95,448
(67,033,000)
(67,033,000)
4,684,461 14,901,502
3,730,048 13,203,285
(47,628,217) (179,836,411) (34,543,575) (174,624,181)
5,500
710,512
5,500
710,512
5,741,949
5,741,949
(2,021,275) (7,462,425) (2,021,275) (7,462,425)
81,871,758 80,502,706 199,162,800 197,338,755
9,360,920 14,416,484
8,677,546 13,611,122
(159,536)
(54,369)
54,000
(180,000)
(251,902,838) 15,756,518 (173,173,929) 150,979,127

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(18,000,000) (245,000,000) (18,000,000) (245,000,000)
(156,000,000) (132,000,000) (156,000,000) (132,000,000)
(34,912)
(35,047)
(378,528)
(577,548)
(378,528)
(378,528)
(174,413,440) (377,612,595) (174,378,528) (377,378,528)

(66,385)
(28,782,822)
61,775,361
32,992,539

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

(66,385)
(22,240,422)
40,670,692
18,430,270

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

880,768
32,111,771
32,992,539

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

605,417
17,824,853
18,430,270

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

(1,665,457)

1,044,337

(1,502,592)

1,005,745

198,244,113

100,738,545

197,683,192

101,067,676

ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. การด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่การผลิต และจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปโดยมี
ผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชั้นในสตรี ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ชือ่ บริษทั
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด

ทีต่ งั้
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
173/2 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 8 ต�ำบลบึง
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด

121, 121/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลนนทรี
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด

99, 99/4 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลป่าสัก
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน 51000

บริษัท โทรา 1010 จ�ำกัด

132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด

123, 123/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลนนทรี
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จ�ำกัด เป็น บริษัท วาโก้ศรีราชา
จ�ำกัด โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
บริษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส�ำคัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินนีจ้ งึ อาจไม่แสดงถึงเงือ่ นไข
ที่อาจมีอยู่หรือผลการด�ำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ด�ำเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัทและ บริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง “การน�ำ
เสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดท�ำและ
ส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่
11 ตุลาคม 2559

116

		

รายการบางรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

รายการ

การแสดงรายการ
ทีแ่ สดงไว้เดิม

การแสดงรายการ
ในงวดปัจจุบนั

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ประมาณการหนี้สิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน 47,125,329
ซึ่งแสดงภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียน ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
หมุนเวียนส�ำหรับ
ซึ่งแสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
ผลประโยชน์พนักงาน
องค์ประกอบอื่น
ก�ำไรสะสม - ยังไม่จัดสรร
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

36,264,056

(4,577,007)

(11,649,166)

2.2 บริษัทจัดท�ำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท�ำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน รายงานทางการเงิน
		 และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
		

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดท�ำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ซึ่งได้น�ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
		

ในระหว่างงวดบริษทั ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มา
ถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
		

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจ�ำนวน 56 ฉบับทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

			ผู้บริหารของบริษัทจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับ งบการเงินของบริษัท เมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
2.5 งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยได้ ตัดรายการค้าและ
ยอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญระหว่างกัน
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บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ได้รับการลงทุนและถูกควบคุมโดยบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะมี
อ�ำนาจควบคุมผู้ได้รับการลงทุนเมื่อ ก) มีอ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ข) มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ ค) มีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนท�ำให้
เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของผูล้ งทุน โดยผูล้ งทุนจะควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุนได้ตอ่ เมือ่ เข้าเงือ่ นไขทัง้
3 ข้อนี้

		

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
อัตราการ
อัตราการ
ถือหุน้ ร้อยละ
ถือหุน้ ร้อยละ

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด

99.96
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
99.97

บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือหุ้นโดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด)
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด

99.95

99.93

บริษัทร่วม
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

20.00
40.00
40.00

20.00
40.00
-

2.6 งบการเงินของบริษทั ร่วมทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมมีวนั ทีใ่ นงบการเงินเดียวกันหรือ รอบระยะเวลาแตกต่างจาก
วันที่หรือรอบระยะเวลาของงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมโดยใช้ข้อมูล
ทางการเงินล่าสุดหลังจากปรับปรุงผลกระทบของรายการที่มีนัยส�ำคัญหรือเหตุการณ์ที่มีนัยส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบการ
เงินของบริษัทร่วมและวันที่ในงบการเงินรวม โดยวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของงบการเงินของบริษัทร่วม มีดังนี้
วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานในการจัดท�ำ
งบการเงินรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทร่วม
บริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
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2560

2559

31 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561
31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
-

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น ตามที่ได้เปิด
เผยในนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่งจะถึงก�ำหนดภายในสามเดือนทั้งนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มี
ภาระผูกพัน
3.2 การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
		 รายได้จากการขายจะรับรูเ้ มือ่ สิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้กบั ลูกค้าซึง่ ตามปกติ จะเกิดขึน้ ทันทีทไี่ ด้สง่ สินค้า
ไปให้ลูกค้าตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้านั้น
		

ในกรณีของการขายส่งออก บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าและความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
มีนัยส�ำคัญของการเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนให้แก่ผู้ซื้อแล้วตามเงื่อนไข การส่งมอบสินค้า

		

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

		

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

		

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 ลูกหนีก้ ารค้า
		 ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก�ำหนดขึ้นโดยประมาณจ�ำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัย
ประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย

3.4 สินค้าคงเหลือ
		 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือของ
บริษัทและบริษัทย่อยค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
		

ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ ค�ำนวณจากค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าโสหุ้ยการผลิต มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ของสินค้าประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้น
ให้เสร็จและต้นทุนที่จ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

3.5 เงินลงทุน
		 เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทหลักทรัพย์หุ้น
ทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใช้ราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของ
ปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของพันธบัตร
และหุ้นกู้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
		

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบก�ำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

		

หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินลงทุนในบริษทั ร่วมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธี ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

		

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เพือ่ ค้ารับรูเ้ ป็นรายการก�ำไรหรือรายการขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน

		

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบก�ำไรขาดทุน

		

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

3.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน

		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหักด้วย ค่าเสื่อมราคาสะสม

		

ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
เท่ากับ 20 - 30 ปี

3.7 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดนิ แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
				 ค่าปรับปรุงที่ดิน 					
5 - 30 ปี
				 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 				
20 - 30 ปี
				 เครื่องตกแต่งติดตั้ง				
5 - 10 ปี
				 อุปกรณ์ส�ำนักงาน					
3 - 5 ปี
				 เครื่องจักร					
5 - 10 ปี
				 เครื่องมือเครื่องใช้					
5 - 10 ปี
				 ยานพาหนะ					
3 - 7 ปี
		

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี

3.8 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือ่ งหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ
		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
				 โปรแกรมคอมพิวเตอร์				
3 - 10 ปี
				 เครื่องหมายการค้า					
10
ปี
				 ค่าสมาชิกสโมสรและสนามกอล์ฟ			
ตามอายุสัญญา

3.9 สิทธิการเช่า
		 สิทธิการเช่าของบริษัท แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัท ก�ำหนด
ตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง
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3.10 รายการทีเ่ กีย่ วกับเงินตราต่างประเทศ
		 บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
เมือ่ บริษทั รับหรือจ่ายช�ำระหนีบ้ ริษทั จะบันทึกก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดก�ำไร
ขาดทุนนั้น บริษัทแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น ผลก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การแปลงค่าดังกล่าวแสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี
3.11 สัญญาเช่า
		 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
		 สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้
เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จาก
ผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
		

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

		
		

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึง่ บริษทั ได้รบั โอนผลตอบแทนและความเสีย่ งส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิท์ าง
กฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ทเี่ ช่าค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จา่ ยทางการ
เงินค�ำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า
เสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

3.12 การด้อยค่า
		 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่า มีข้อบ่ง
ชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่า จะได้รับคืนของสินทรัพย์
		

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจาก
การใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึง่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั และบริษทั ย่อยประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต ที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนภาษี ที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและ
บริษัทย่อยใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะได้
รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนัน้ ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

		

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

		
		

การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทและบริษัทจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ที่บริษัทได้รับรู้ในงวดก่อนเมื่อ
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรือลดลง ซึ่งกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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3.13 ผลประโยชน์พนักงาน
3.13.1 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก�ำหนดไว้ สินทรัพย์
ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อย และมีการบริหารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัท
ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น
3.13.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยจัดให้มผี ลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค�ำนวณผล
ประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�ำนวณบนพื้นฐานของ
ข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุ
งานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจาก
งาน อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดรายการ
ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเพือ่ กระจายต้นทุนดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

3.14 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
		 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น ก�ำไรหรือขาดทุน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย
ในงบก�ำไรขาดทุน
3.15 ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�ำนวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
3.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั คือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ทตี่ อ้ งช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี ก�ำไรทาง
ภาษีแตกต่างจากก�ำไรทีแ่ สดงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนือ่ งจากก�ำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการทีส่ ามารถ
ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทางภาษีในปีอนื่ ๆ และไม่ได้รวมรายการทีไ่ ม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย
ทางภาษี ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค�ำนวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบการเงิน
3.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทั และบริษทั
ย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรทางภาษีจะมีจ�ำนวน
เพียงพอทีจ่ ะน�ำผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีใ่ นรายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อก�ำไรทางภาษีที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ลดลง การก
ลับรายการจะท�ำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
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บริษทั และบริษทั ย่อยค�ำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีทคี่ าดว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ ในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหนี้สินภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิตาม
กฎหมายในการน�ำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะช�ำระหนี้สิน
ดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับช�ำระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริษทั และบริษทั ย่อยแสดงรายการค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับก�ำไรหรือขาดทุน
ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึก
โดยตรงไปยังองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึก
โดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด

3.16 ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
		 ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงนำ�้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
ช�ำระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อน�ำมาค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
3.17 การใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหาร
		 ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยต้องอาศัยดุลยพินจิ ของ
ผู้บริหารในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบ
การเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
		

การใช้ดุลยพินิจที่ส�ำคัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดังต่อไปนี้

		
		

ประมาณการสินค้ารับคืน
บริษัทได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในก�ำหนดเวลาที่
ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย

		
		

การด้อยค่า
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่ง
ชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์

3.18 การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
		 มูลค่ายุตธิ รรมเป็นราคาทีจ่ ะได้รบั จากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการ
ประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทและ
บริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดราคาของ
สินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้
ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
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นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดล�ำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามล�ำดับขั้นของ
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอืน่ ทีส่ งั เกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ นิ นัน้ นอกเหนือ
จากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

4. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
เงินฝากประจำ�
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

46,597,339
4,106,035 3,597,407 4,106,035 3,597,407
11,423,352 11,234,765 11,423,352 11,234,765
355,373,323 138,356,275 221,809,570 2,001,134
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
420,902,710 249,785,786 287,338,957 66,833,306

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน
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1,525,190
1,739,712
3,264,902

291,101
562,364
853,465

(12,332)
(12,332)

1,803,959
2,302,076
4,106,035

11,107,302
14,372,204

316,050
1,169,515

(12,332)

11,423,352
15,529,387

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

1,546,545
1,782,576
3,329,121

106,796
180,455
287,251

(18,965)
(18,965)

1,634,376
1,963,031
3,597,407

11,182,305
14,511,426

52,460
339,711

(18,965)

11,234,765
14,832,172

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

354,925,407
354,925,407

447,916
447,916

-

355,373,323
355,373,323
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน
- พันธบัตรรัฐบาล

135,752,716
2,000,042
137,752,758

602,425
1,092
603,517

-

136,355,141
2,001,134
138,356,275
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

221,700,000
221,700,000

109,570
109,570

-

221,809,570
221,809,570
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
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2,000,042
2,000,042

1,092
1,092

-

2,001,134
2,001,134

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้

50,000,000
50,000,000

1,132,000
1,132,000

-

51,132,000
51,132,000
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้

50,000,000
50,000,000

796,000
796,000

-

50,796,000
50,796,000

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 32)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

652,701,237 558,538,033 744,064,712 669,463,284
50,995,576 52,156,868 45,766,703 48,169,275
703,696,813 610,694,901 789,831,415 717,632,559
2,332,714 4,448,302 2,544,402 4,636,562
38,413
133,300
38,413
133,300
4,997,196 4,698,771 3,777,442 4,194,230
339,199
71,823
166,335
60,423
16,108,846 1,981,171 3,194,178 1,974,873
1,330,011 1,784,025 1,287,682 1,558,150
25,146,379 13,117,392 11,008,452 12,557,538
728,843,192 623,812,293 800,839,867 730,190,097
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
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
2560
2559

607,525,569

536,099,179

682,218,245 628,909,545

72,169,739
22,519,996
1,481,509
703,696,813
703,696,813

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

83,765,076 52,552,445
22,366,585 27,952,743
1,481,509
7,822,798
395,028
789,831,415 717,632,559
789,831,415 717,632,559

6. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน
ให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

7. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

สินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าสำ�เร็จรูประหว่างทาง
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
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งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

621,228,512 730,357,518
7,678,861
160,558,825 162,690,276
304,609,588 296,639,261
24,223,829 29,122,185
1,110,620,754 1,226,488,101
(1,126,355) (1,199,472)
1,109,494,399 1,225,288,629

631,256,123 747,828,254
7,678,861
112,541,635 128,628,278
177,874,326 193,363,687
24,223,829
29,122,185
945,895,913 1,106,621,265
(1,126,355) (1,199,472)
944,769,558 1,105,421,793

มูลค่าของสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 จ�ำนวน 3,299.17 ล้านบาท และ 3,793.82 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2559 : 3,135.71 ล้านบาท และ 3,702.82 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใน งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 50.66 ล้านบาท และ 48.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(2559: 60.36 ล้านบาท และ 57.34 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

8. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินฝาก
ประจ�ำประเภทมีก�ำหนดระยะเวลา 6 เดือน จ�ำนวน 0.5 ล้านเหรียญฮ่องกง และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินฝากประจ�ำประเภทมีก�ำหนดระยะเวลา 12 เดือน จ�ำนวน 1.5 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งบริษัท
ได้น�ำไปค�้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 35)

9. เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
		 - หลักทรัพย์หุ้นทุน
			 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
			 - บริษัทอื่น
ตราสารหนี้
		 รวม

1,072,875,345
587,448,999
1,660,324,344
10,325,447
1,670,649,791

872,965,758
589,021,279
1,461,987,037
7,358,489
1,469,345,526

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,061,325,345
587,448,999
1,648,774,344
10,325,447
1,659,099,791

862,240,758
589,021,279
1,451,262,037
7,358,489
1,458,620,526

129

130

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ธุรกิจสิง่ ทอ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

ประเภท
กิจการ

การลงทุน

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

ถือหุน้ เกินกว่า 10%

รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย

ถือหุน้ เกินกว่า 10%

บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน) ผลิตเสื ้อผ้ า ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จดั จ�ำหน่าย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั

จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ชื่อบริษัท

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

2560

2559

ราคาทุน
2560

2559

ราคายุติธรรม

22,700,000

290,381,911 290,381,911 1,072,875,345 872,965,758

0.83 27,809,160 27,809,160 20,800,000

0.68 53,317,867 53,317,867 248,749,540 107,680,170

3.92 144,639,849 144,639,849 438,787,195 407,445,253

18.15 64,615,035 64,615,035 364,538,610 335,140,335

2560 2559 2560 2559
พันบาท พันบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

งบการเงินรวม

9.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุขอ้ 32)

0.83

0.68

3.82

18.15

2560

2559

ราคาทุน
2560

2559

ราคายุติธรรม

280,556,911 280,556,911 1,061,325,345 862,240,758

0.83 27,809,160 27,809,160 20,800,000 22,700,000

0.68 53,317,867 53,317,867 248,749,540 107,680,170

3.82 134,814,849 134,814,849 427,237,195 396,720,253

18.15 64,615,035 64,615,035 364,538,610 335,140,335

2560 2559

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

9.2 ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
		

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายปี

		

799,818,171
158,596,140
958,414,311

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
798,617,080
158,146,554
956,763,634

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

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - กิจการอื่น
			 รวม
ตราสารหนี้
- พันธบัตรรัฐบาล
			 รวม

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

789,502,594
428,426,902
1,217,929,496

(7,009,160) 1,072,875,345
(13,350,449) 587,448,999
(20,359,609) 1,660,324,344

10,325,361
10,325,361
473,079,818

1,109
1,109
1,217,930,605

(1,023)
10,325,447
(1,023)
10,325,447
(20,360,632) 1,670,649,791
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
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) 872,965,758
(4,023,449) 589,021,279
(9,132,609) 1,461,987,037

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

1,008,365,189

(62,321)
7,358,489
(62,321)
7,358,489
(9,194,930) 1,469,345,526
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
		 - หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - กิจการอื่น
			 รวม
ตราสารหนี้
		 - พันธบัตรรัฐบาล
			 รวม
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280,556,911
172,372,546
452,929,457

787,777,594
428,426,902
1,216,204,496

(7,009,160) 1,061,325,345
(13,350,449) 587,448,999
(20,359,609) 1,648,774,344

10,325,361
10,325,361
463,254,818

1,109
1,109
1,216,205,605

(1,023)
10,325,447
(1,023)
10,325,447
(20,360,632) 1,659,099,791

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
		 - หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - กิจการอื่น
			 รวม
ตราสารหนี้
		 - พันธบัตรรัฐบาล
			 รวม

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

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

(5,109,160) 862,240,758
(4,023,449) 589,021,279
(9,132,609) 1,451,262,037

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

1,007,465,189

(62,321)
7,358,489
(62,321)
7,358,489
(9,194,930) 1,458,620,526

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท

บริษทั ย่อย
บริษทั วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั โทรา 1010 จำ�กัด
		 รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ประเภทกิจการ

ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
จำ�หน่ายเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป

สัดส่วนการถือหุ้น งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชำ�ระแล้ว
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
2560
2559
2560
2559
2560
2559
20,000,000
50,000,000
50,000,000
10,000,000

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

99.96
99.99
99.99
99.97

99.94
99.99
99.99
99.97

22,051,627
49,999,802
49,999,823
9,997,000
132,048,252

22,037,000
49,999,300
49,999,300
9,997,000
132,032,600
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำ�ระแล้ว
2560

2559

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

บริษทั ร่วม
บริษทั ภัทยา เมียนมาร์ จำ�กัด ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป 25,424,000 25,424,000 5,399,693 5,439,783 5,084,800 5,084,800
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป 132,400,000 132,400,000 35,109,657 41,558,955 52,960,728 52,960,728
124,464,200
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป 30,000,000 30,000,000 125,419,772
165,929,122 46,998,738 182,509,728 58,045,528
		 รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยา เมียนมาร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,600 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นจ�ำนวน 5.08 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท เมียนมาร์ วาโก้
จ�ำกัด” ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจ�ำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจ�ำนวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 103.72 บาท หรือคิดเป็นจ�ำนวน 124.46 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ในงบการ
เงินรวม โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามล�ำดับ ซึ่งยังมิได้ผ่าน
การตรวจสอบและสอบทาน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีจ�ำนวน 5.49 ล้านบาท และ 11.13 ล้านบาท ตามล�ำดับ
สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
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2560
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

945.29
(377.74)
567.55

316.24
(171.51)
144.73

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม
ขาดทุนสุทธิสำ�หรับปี
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

2560
ล้านบาท

2559
ล้านบาท

169.26
(13.83)
(5.49)

46.75
(26.66)
(11.13)

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
- บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
			 รวม
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้
			

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

630,778,494
(24,739,942)
606,038,552
157,649,976
(20,897,500)
136,752,476
742,791,028

630,396,473
(11,739,942)
618,656,531
160,088,218
(25,827,500)
134,260,718
752,917,249

630,778,494
(24,739,942)
606,038,552
154,379,976
(20,897,500)
133,482,476
739,521,028

630,396,473
(11,739,942)
618,656,531
156,818,218
(25,827,500)
130,990,718
749,647,249

117,033,000
117,033,000
859,824,028

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

117,033,000
117,033,000
856,554,028

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

135

136
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% 1,350,000

ธุรกิจขายตรง

ผลิตผ้ าขนหนู

ผลิตเสื ้อผ้ า

ผลิตเสื ้อผ้ า

ผลิตเส้ นใยสแปนเด็กซ์

บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด

บริษทั ราชาอูชโิ น จำ�กัด

บริษทั แชมป์เอช จำ�กัด

บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จำ�กัด*

บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำ�กัด

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

ผลิตจักรเย็บผ้ า

ปั่ นด้ ายและทอผ้ า

ผลิตและส่งออกถุงเท้ า

จ�ำหน่ายเส้ นด้ าย

ผลิตวัตถุดิบชุดชันในสตรี
้

ผลิตวัตถุดิบชุดชันในสตรี
้

ให้ บริการออกแบบและตกแต่ง

บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด

บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด

บริษทั ฟูจกิ ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด*

บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด*

บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด

บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จำ�กัด

ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป

* ราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า

รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

บริษทั รอยัล การ์เมนท์ จำ�กัด

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ค้ าปลีก

บริษทั ซันร้อยแปด จำ�กัด

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

สถาบันสอนการออกแบบ

บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จำ�กัด*

ภายในและธุรกิจโฆษณา

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

สถาบันการศึกษา

บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

1,000

16,000

300,000

100,000

143,220

621,463

97,400

300,000

25,000

21,952

590,000

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์

บริษทั คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำ�กัด*

108,472

21,456

40,000

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป

ตัวแทนขาย

5,000

40,000

121,500

30,000

160,000

บริษทั อินโดนีเซียวาโก้ จำ�กัด

		 โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)*

บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ผลิตยางยืด

บริษทั ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำ�กัด

30,000

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%
324,000

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่า 10%

ธุรกิจฟอกย้ อม

บริษทั มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดจ�ำหน่ายสินค้ ามอร์ แกน

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

-

4.47

2.00

5.00

7.73

5.00

8.00

7.14

8.33

6.00

5.00

1,000

16,000

9.00

7.69

300,000 19.00

1,000,000 19.00

100,000

143,220 17.11

621,463 16.23

97,400

100,000

25,000

31,360

590,000

108,472

8,805 18.00

40,000 12.00

1,350,000

20,000

40,000 10.00

121,500

30,000 17.90

160,000 10.75

324,000 18.72

30,000

19,254,283

15,000,000

630,000

1,568,000

41,867,000

6,508,176

2,277,180

4,800,000

27,000,000

100,000

4,000,000

4,659,410

14,352,367

10,258,080

68,854,841

-

2560

2,010,000

24,599,800

-

7.69

19.00

606,038,552

388,241

1,019,300

57,000,000

19.00 180,000,000

5.00

17.11

-

2560

100,000

4,000,000

4,659,410

6,508,176

2,277,180

4,800,000

630,000

1,568,000

19,254,283

2,010,000

2,210,000

24,599,800

388,241

1,019,300

-

1,019,300

57,000,000

72,000

-

-

-

-

980,000

-

1,881,590

618,656,531 606,038,552 618,656,531 22,698,709

-

1,019,300

57,000,000 57,000,000

190,000,000 180,000,000 190,000,000

2,210,000

24,599,800 24,599,800

-

-

-

315,211

-

-

4,660,080

-

-

543,600

-

-

2,426,228

1,320,000

2560

10,593,228

-

73,800

-

-

-

-

-

1,881,590

500,000

-

-

-

325,051

-

-

3,078,000

-

-

54,360

-

190,920

2,729,507

1,760,000

2559

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ

5,000,000 10,500,000

730,000

2,240,000

44,567,000

6,508,176

-

4,800,000

27,000,000

100,000

4,000,000

4,659,410

14,352,367

10,258,080

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

19,254,283 19,254,283

5,000,000 15,000,000

730,000

2,240,000

44,567,000 41,867,000

6,508,176

-

4,800,000

27,000,000 27,000,000

100,000

4,000,000

4,659,410

14,352,367 14,352,367

10,258,080 10,258,080

68,854,841

11,611,400

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*

68,854,841 68,854,841

11,611,400

2559

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*

16.23 119,891,874

7.73

5.00

8.00

7.14

8.33

6.00

18.00

12.00

2.00

5.00

10.00

4.47

17.90

10.75

18.72

14.67

2560 2559 2560 2559
พันบาท พันบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด

ประเภท
กิจการ

บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

เงินลงทุนทัว่ ไป

ชื่อบริษัท

12.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุขอ้ 32)

22,698,709

72,000

-

-

-

-

980,000

-

1,881,590

10,500,000

-

-

-

315,211

-

-

4,660,080

-

-

543,600

-

-

2,426,228

1,320,000

2560

10,593,228

-

73,800

-

-

-

-

-

1,881,590

500,000

-

-

-

325,051

-

-

3,078,000

-

-

54,360

-

190,920

2,729,507

1,760,000

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ

หน่วย : บาท

		

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,900,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นจ�ำนวน 190 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น ในบริษัทดังกล่าวเป็นจ�ำนวนร้อย
ละ 19 ของทุนจดทะเบียน และอีกบริษัท คือ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด จ�ำนวน 570,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท หรือคิดเป็นจ�ำนวน 57 ล้านบาท โดยบริษัทได้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนทั่วไปในบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จ�ำกัด ได้อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี โดย
บริษัทได้เงินรับล่วงหน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจ�ำนวน 17.20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 19)

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนทั่วไปในบริษัท สหน�ำเท๊กซ์ไทล์ จ�ำกัด ได้อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี โดย
บริษัทได้เงินรับล่วงหน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจ�ำนวน 0.70 ล้านบาท

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนทั่วไปใน บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จ�ำกัด จาก
เงินลงทุนในบริษัทอื่น เป็นเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากกรรมการของบริษัทเป็นผู้บริหารของบริษัทดัง
กล่าว

12.2		ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
		 ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมกำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน

		

104,776
(5,292,617)
(5,187,841)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
104,776
(6,379,842)
(6,275,066)

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

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงรวมอยูใ่ นรายได้อนื่ (ดูหมายเหตุขอ้ 29)

12.3 ระยะเวลาทีจ่ ะครบก�ำหนดของตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด
		 ระยะเวลาที่จะถึงก�ำหนดช�ำระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

70,000,000
47,033,000
117,033,000

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
70,000,000
47,033,000
117,033,000

70,000,000
30,000,000
100,000,000
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รายละเอียดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด มีดงั นี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2560
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้

117,033,000

17,766,160

-

134,799,160
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2559
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้

100,000,000

4,875,000

-

104,875,000

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

เพิ่มขึ้น

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

-

(1,186,912)
(3,848,600)
(5,035,512)

40,370,363
3,489,751
43,860,114

686,041,013
99,216,484
785,257,497

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

(4,693,712)
(4,693,712)
(4,693,712)

3,845,963
3,845,963
(1,189,549)

(1,404,983)
(1,404,983)
42,455,131

(71,692,107)
(71,692,107)
713,565,390
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ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

-

-

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(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

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

บาท
บาท

4,693,712
4,660,081

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

-

(1,186,912)
(3,848,600)
(5,035,512)

40,370,363
3,489,751
43,860,114

687,445,274
124,075,684
811,520,958

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

(4,867,480)
(4,867,480)
(4,867,480)

3,845,963
3,845,963
(1,189,549)

(1,404,983)
(1,404,983)
42,455,131

(93,248,764)
(93,248,764)
718,272,194
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

-

-

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(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

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

บาท
บาท

4,867,480
4,833,850

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

686,041,013
27,524,377

973,553,120
133,992,900

687,445,274
30,826,920

1,059,816,000
160,741,900

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

646,857,562
30,135,958

879,998,800
113,819,600

648,261,823
33,612,269

973,010,000
113,819,600

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระแห่งหนึง่ โดยใช้ วิธวี เิ คราะห์มลู ค่าจาก
ต้นทุน (Cost Approach) หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รายการทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสำ�หรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,961,581

3,571,672

8,324,781

9,022,537

5,505,755

5,300,038

5,776,613

5,724,291

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ราคาทุน
ที่ดิน
908,107,773
(1,632,771) (40,370,363)
ค่าปรับปรุงที่ดิน
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
432,335,358
(1,224,039) (3,489,751)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน 757,358,488 17,340,616 (3,635,564) 11,954,781
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
946,777,015 8,844,878 (14,720,508)
7,173,112
ยานพาหนะ
61,011,901 1,035,827 (1,841,997)
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
3,109,327,116 27,221,321 (23,054,879) (24,732,221)

866,104,639
3,736,581
427,621,568
783,018,321
948,074,497
60,205,731
3,088,761,337

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,465,257)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(307,821,534)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน (629,515,962)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(785,570,274)
ยานพาหนะ
(37,979,553)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,762,352,580)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
3,352,133
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,350,326,669

2,756,572
1,257,308,263

(69,968)
(12,420,634)
(35,308,529)
(41,307,827)
(5,011,453)
(94,118,411)

693,749
3,635,397
14,719,849
1,807,367
20,856,362

18,542,419
(48,354,671)

(10,087) (19,127,893)
(2,208,604) (42,455,131)

(1,535,225)
1,404,983 (318,143,436)
(661,189,094)
(812,158,252)
(41,183,639)
1,404,983 (1,834,209,646)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
819,805,123 88,302,650
ค่าปรับปรุงที่ดิน
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
401,024,721
(1,182,892)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน 706,422,495 24,962,019 (6,623,384)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
940,590,915 6,244,711 (12,918,834)
ยานพาหนะ
60,774,078 9,476,243 (12,580,476)
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,932,353,913 128,985,623 (33,305,586)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,395,686)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(296,928,655)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ 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
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
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(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

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

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

-

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

51,895,125 (8,498,174) (81,293,166)
88,526,264 (12,593,138)
-

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

บาท
บาท

94,118,411
92,354,484

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
870,253,516
(1,632,771)
ค่าปรับปรุงที่ดิน
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
246,180,336
(1,224,039)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน 599,927,869 16,370,535 (3,201,267)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
466,025,059 3,207,195 (4,323,926)
ยานพาหนะ
48,845,930
998,827 (1,841,998)
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,233,470,548 20,576,557 (12,224,001)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,451,022)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(143,342,605)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน (487,930,197)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(395,982,962)
ยานพาหนะ
(30,032,492)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,058,739,278)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
3,275,674
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,178,006,944

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

(40,370,363) 828,250,382
2,237,838
(3,489,751) 241,466,546
11,432,061 624,529,198
3,380,974 468,289,302
48,002,759
(29,047,079) 2,212,776,025

(67,493)
(8,030,274)
(30,190,208)
(16,422,463)
(3,875,395)
(58,585,833)

693,750
3,201,141
4,323,829
1,807,367
10,026,087

(1,518,515)
1,404,983 (149,274,146)
(514,919,264)
(408,081,596)
(32,100,520)
1,404,983 (1,105,894,041)

12,464,426
(25,544,850)

(2,197,914)

(14,813,035)
927,065
(42,455,131) 1,107,809,049
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
781,950,866 88,302,650
ค่าปรับปรุงที่ดิน
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
214,869,699
(1,182,892)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน 550,431,636 23,705,790 (4,857,590)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
456,823,620 5,803,656 (9,378,029)
ยานพาหนะ
48,717,424 9,076,243 (11,383,251)
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,055,031,083 126,888,339 (26,801,762)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
(1,383,926)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(137,183,247)
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน (464,783,081)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
(390,111,525)
ยานพาหนะ
(33,458,041)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,026,919,820)
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
40,180,986
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,068,292,249

(67,096)
(7,342,248)
(27,970,826)
(15,248,318)
(3,902,762)
(54,531,250)

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

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

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

-

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

48,741,587 (7,294,011) (78,352,888)
121,098,676 (11,383,981)
-

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

บาท
บาท

3,275,674
1,178,006,944
58,585,833
54,531,250

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนประมาณ 1,427.46 ล้านบาท และ 1,397.11 ล้านบาท ตามล�ำดับ (บริษัท: 916.49 ล้านบาท
และ 880.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น จัดประเภทเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่ง
มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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2,004,000
(1,417,118)
586,882

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

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,404,000
(994,981)
409,019

1,404,000
(760,981)
643,019

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวม

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560

เพิ่มขึ้น

83,233,956

1,148,390

(55,900)

-

84,326,446

7,559,335
90,793,291

22,000
1,170,390

(55,900)

147,869
147,869

7,729,204
92,055,650

55,889

-

(52,283,421)

55,889
(11)

(147,869)
-

(5,975,718)
(58,259,139)
3,471,415
37,267,926

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(46,378,935) (5,960,375)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
(5,520,420) (455,298)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(51,899,355) (6,415,673)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,768,399
850,885
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
41,662,335 (4,394,398)

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

145

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

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

77,438

-

(46,378,935)

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(40,565,313) (5,891,060)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
(4,894,853) (625,567)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(45,460,166) (6,516,627)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
5,014,637 1,601,285
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
41,272,799
945,798

77,438
(550,000)
(556,262)

(5,520,420)
(51,899,355)
(3,297,523) 2,768,399
41,662,335

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

บาท
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

79,963,086

1,148,390

(55,900)

7,559,335
87,522,421

22,000
1,170,390

(55,900)

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(43,535,110) (5,785,138)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
(5,520,419) (455,298)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(49,055,529) (6,240,436)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
2,768,399
850,885
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
41,235,291 (4,219,161)
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6,415,673
6,516,627
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2560
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวม

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

55,889
55,889
(11)

147,869
147,869
-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
81,055,576
7,729,204
88,784,780
(49,264,359)

(5,975,717)
(55,240,076)
(147,869) 3,471,415
37,016,119

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2559
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

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

77,439

-

(43,535,110)

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(37,939,566) (5,672,983)
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
(4,894,852) (625,567)
		 รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(42,834,418) (6,298,550)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
5,014,637 1,601,285
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
40,627,677 1,163,875

77,439
(550,000)
(556,261)

(5,520,419)
(49,055,529)
(3,297,523) 2,768,399
41,235,291

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

บาท
บาท

6,240,436
6,298,550

16. สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2560
2560
สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า

33,754,000
(30,076,958)
3,677,042

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

-

33,754,000
(31,289,044)
2,464,956
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2559
2559
สิทธิการเช่า
ราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า

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

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

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

-

33,754,000
(30,076,958)
3,677,042

บาท
บาท

1,212,086
1,212,086

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส่วน
ใหญ่ ได้แก่ เงินประกันค่าเช่าที่ดินและยานพาหนะแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเงินมัดจ�ำอื่น

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั และบริษทั ย่อยมีตวั๋ สัญญาใช้เงินประเภท
เมื่อทวงถาม ซึ่งออกให้แก่ธนาคารพาณิชย์เป็นจ�ำนวนเงิน 18 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี ตามล�ำดับ โดยไม่มี
หลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2560
2559
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

1,368.23

1,391.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,272.90

1,272.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี
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19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 32) 184,733,155 183,404,921 307,520,123
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
162,944,670 169,657,308 103,553,991
		 รวมเจ้าหนี้การค้า
347,677,825 353,062,229 411,074,114
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
3,799,031
3,729,442
3,480,240
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
12,601,894 12,706,714
8,537,754
โบนัสค้างจ่าย
126,964,832 121,168,143 90,540,791
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
53,677,856 50,194,771 53,677,856
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
37,742
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
18,096,185 16,427,774 13,071,477
รายได้รับล่วงหน้า (ดูหมายเหตุข้อ 12.1)
17,955,967 17,223,702 17,955,967
เงินประกันรับล่วงหน้า
2,748,852
2,389,630
2,115,166
		 รวมเจ้าหนี้อื่น
235,844,617 223,354,252 189,902,917
583,522,442 576,416,481 600,977,031

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

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินส�ำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

745,349
(96,922)
648,427

1,322,897
(238,733)
1,084,164

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

384,060
264,367
648,427

435,737
648,427
1,084,164
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หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

662,424
(94,840)
567,584

1,040,952
(218,245)
822,707

ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

303,217
264,367
567,584

255,123
567,584
822,707

21. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดำ�เนินงานในต่างประเทศ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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1,400,000
225,271
9,127,488
6,000,000
100,522,192
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,800,000
239,895
7,513,488
6,000,000
98,503,438
391,398

1,400,000
225,271
9,127,488
6,000,000
69,436,755
-

1,800,000
239,895
7,513,488
6,000,000
68,085,030
-

8,194
117,283,145 114,448,219

86,189,514

83,638,413

(167,287)

(508,409)

(167,287)

(508,409)

(239,603,578) (199,954,755) (239,190,909) (199,654,270)
(40,456)
(32,335)
(46,138)
(35,938)
(239,811,321) (200,509,302) (239,390,531) (200,198,617)
(122,528,176) (86,061,083) (153,201,017) (116,560,204)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 31)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดำ�เนินงานในต่างประเทศ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

1,800
240
7,514
6,000
98,503
391

(400)
(15)
1,614
1,579
(391)

440
-

1,400
225
9,128
6,000
100,522
-

114,448

2,387

8
448

8
117,283

(508)

341

-

-

(39,648)
(39,648)
(39,200)

(199,955)
(46)
(200,509)
(86,061)

5
346
2,733

(167)
(239,603)
(41)
(239,811)
(122,528)
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หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 31)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

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)

(199,955)
(46)
(200,509)
(86,061)

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 31)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,800
240
7,514
6,000
68,085
83,639

(400)
(15)
1,614
755
1,954

(509)

342

-

-

(39,537)
(39,537)
(38,940)

(199,654)
(36)
(200,199)
(116,560)

3
345
2,299

597
597

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

1,400
225
9,128
6,000
69,437
86,190

(167)
(239,191)
(33)
(239,391)
(153,201)
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หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกำ�ไร
ในกำ�ไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 31)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำ�เร็จรูป
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ประมาณการสินค้ารับคืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

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)

(199,654)
(36)
(200,199)
(116,560)

22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตาม
ระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
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39,454,010

47,125,329

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
30,931,609

36,264,056

497,761,527 462,077,280 316,252,166 304,161,095
537,251,537 509,202,609 347,183,775 340,425,151

จ�ำนวนที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย

61,137,118
12,835,796
73,972,914

57,480,941
12,167,383
69,648,324

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
31,458,339
8,465,398
39,923,737

44,415,781
8,154,333
52,570,114

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
		 ขาดทุนจากการประมาณการ
			 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

509,202,609 485,153,005 340,425,151 330,583,520
61,137,118 57,480,941 31,458,339 44,415,781
12,835,796 12,167,383
8,465,398
8,154,333
2,203,738
2,985,626
(48,163,724) (45,598,720) (36,150,739) (42,728,483)
537,215,537 509,202,609 347,183,775 340,425,151

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญที่ใช้ในการค�ำนวณประมาณการหนี้สินภายใต้
โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

อัตราคิดลด (ต่อปี)
1.87% - 2.37% 2.49% - 3.06%
2.13%
2.62%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)
2.50% - 5.00% 1.50% - 5.40% 2.50% - 5.00% 1.85% - 5.00%
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อน
เกษียณอายุ (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)
		 - พนักงานรายเดือน
1% - 26%
1% - 37%
1% - 12%
1% - 21%
		 - พนักงานรายวัน
1% - 46%
4% - 67%
3% - 35%
6% - 42%
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีผลกระทบ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

41.08
(38.70)

27.96
(26.26)

อัตราการเติบโตของเงินเดือน
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(35.52)
38.14

(24.12)
25.38

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

0.73
(0.69)

0.41
(0.39)

23. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนส�ำรองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้น�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส�ำรองตาม
กฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ำรอง
นี้จะน�ำมาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส�ำรองตามกฎหมายของบริษทั มีจ�ำนวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

24. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั เป็นไปเพือ่ การด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งของบริษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอส�ำหรับใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น
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เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
1.30
254.00
80.00
54.00
159.00

อัตราหุ้นละ
(บาท)
156.00
50.80
40.00
27.00
31.80

จำ�นวนเงินรวม
(ล้านบาท)
17.36
(5.00)
(5.90)
(5.31)

สำ�รองทั่วไป
(ล้านบาท)
25
7
7
7
7

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

วันที่ประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
132.00
50.80
38.50
28.00
36.50

จำ�นวนเงินรวม
(ล้านบาท)

15.90
1.74
1.40
-

สำ�รองทั่วไป
(ล้านบาท)

เงินปันผลที่จ่ายในปี 2560 เป็นการจัดสรรก�ำไรของปี 2559 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2560

โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด ได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน

1.10
254.00
77.00
56.00
182.50

อัตราหุ้นละ
(บาท)

ปี 2559

บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรก�ำไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นส�ำรองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด และบริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด ลดส�ำรองทั่วไปในปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผล

โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด ได้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2560 นอกจากนั้นบริษัท
วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2560 เป็นจ�ำนวน 10 ล้านบาท และจ�ำนวน 17 ล้านบาท ตามล�ำดับ

2559

24
5
5
5
5

วันที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2560

ส�ำหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 เป็นการจัดสรรก�ำไรของปี 2558 บริษัทได้จ่ายแล้วในเดือนพฤษภาคม 2559

บริษทั ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด

ชื่อบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรส�ำรองดังนี้

25. เงินปันผลและส�ำรอง

26. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึง่ และบริษทั และบริษทั ย่อยจ่าย
สมทบอีกส่วนหนึง่ กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
เงินสมทบของบริษทั และบริษทั ย่อย ซึง่ บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจ�ำนวน 21.04
ล้านบาท และ 20.98 ล้านบาท ตามล�ำดับ (บริษทั : 13.37 ล้านบาท และ 11.98 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

27. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4,313,204,261 4,096,951,613 4,628,023,242 4,472,621,704
49,332,011
12,558,008
41,512,460
17,207,747
4,362,536,272 4,138,464,073 4,640,581,250 4,489,829,451

28. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,299,165,246 3,135,710,084 3,793,821,298 3,702,816,352
42,159,812
12,468,046
34,286,761
16,394,735
3,341,325,058 3,169,996,845 3,806,289,344 3,719,211,087

29. รายได้อนื่

รายได้อนื่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
รายได้อื่น

158

8,906,907
11,563,162
13,813,047
7,028,261
836,437
59,995,911
102,143,725

13,167,015
13,426,773
8,976,728
2,308,364
2,542,048
54,040,027
94,460,955

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
8,407,079
17,684,942
13,707,976
6,084,534
836,437
59,725,155
106,446,123

12,246,141
19,629,573
8,976,728
1,819,304
2,542,048
51,608,917
96,822,711

30. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ

ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ �ำคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ� 118,866,201 (15,979,281) 140,264,518
(7,627,482)
ค่าสินค้าสำ�เร็จรูปที่ซื้อ
216,670,645 235,488,273 1,665,825,197 1,600,832,324
วัตถุดิบที่ใช้ไป
1,665,443,526 1,660,348,822 1,187,439,269 1,299,981,771
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,442,802,699 1,382,511,383 941,780,714 938,918,077
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
106,439,882 104,743,278
70,905,835
66,875,736
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
50,659,662
48,562,454
60,359,885
57,336,404
ค่าลิขสิทธิ์
54,556,983
54,556,983
50,369,070
50,369,070
ค่าสาธารณูปโภค
48,805,259
31,893,160
50,252,309
34,873,354
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
64,167,770
46,822,749
87,319,597
69,841,177

31. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล

ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของบริษทั และบริษทั ย่อยส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
				
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(42,933,086)

(39,355,385)

(40,098,349)

(37,549,507)

2,732,788
(40,200,298)

3,000,019
(36,355,366)

2,298,701
(37,799,648)

1,673,698
(35,875,809)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และก�ำไรทางบัญชีคณ
ู ด้วยอัตราภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย

2560

2559

364,884,949
20%
(72,976,990)

347,337,443
20%
(69,467,489)

32,776,692
(40,200,298)

33,112,123
(36,355,366)
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หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้กับอัตราภาษี - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย

408,361,632
20%
(81,672,326)

383,157,471
20%
(76,631,495)

43,872,678
(37,799,648)

40,755,686
(35,875,809)

32. รายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ในการด�ำเนินงานธุรกิจของบริษทั บริษทั ซือ้ สินค้าจากบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซือ้ และขายวัตถุดบิ ส่วนใหญ่กบั บริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และให้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานทีพ่ จิ ารณาร่วมกัน
ระหว่างบริษทั กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยอดคงเหลือทีส่ �ำคัญระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ลูกหนีก้ ารค้า
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
			 จำ�กัด (มหาชน)
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
			 โคออดิเนชัน่ จำ�กัด (ฮ่องกง)
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
บริษทั วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมลูกหนีก้ ารค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 5)
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ลำ�ดับสูงสุดของบริษทั 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%
บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

431
41

415
18

431
41

415
18

64

40

64

40

69

50

69

50

6

13

6

13

15
14
13
653

5
7
3

13
14
31
19
26
18
12
744

5
6
3
37
20
28
28
6
669

-

8
559

หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- หลักทรัพย์เผือ่ ขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1)
- เงินลงทุนทัว่ ไป (ดูหมายเหตุขอ้ 12.1)

1,073
606

873
619

1,061
606

862
619

6

6

6

4

5

6

3

5

32

12

32

12

9

9

9

9

65

47

26

31

41

78

26

53

14
8
5
185

8
7
3
7
183

14
8
63
39
37
42
3
308

8
7
3
65
32
30
38
5
302

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ลำ�ดับสูงสุดของบริษทั ฯ

54

50

54

50

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%

17

17

17

17

เจ้าหนีก้ ารค้า
บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ไทยทาเคดะ เลซ จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ลำ�ดับสูงสุดของบริษทั ฯ
บริษทั วาโก้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮ่องกง จำ�กัด ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั ร่วม
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
บริษทั ร่วม
บริษทั วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั ย่อย
อืน่ ๆ
รวมเจ้าหนีก้ ารค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
ค่าลิขสิทธิค์ า้ งจ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
รายได้รบั ล่วงหน้า (ดูหมายเหตุขอ้ 12.1)
บริษทั ที.ยู.ซี อีลาสติก จำ�กัด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
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รายการค้าทีส่ �ำคัญระหว่างบริษทั กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ขายวัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
			 จำ�กัด (มหาชน)
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชัน่
ฟิลปิ ปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
บริษทั วาโก้ ไชน่า จำ�กัด
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
บริษทั กบินทร์พฒ
ั นกิจ จำ�กัด
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
บริษทั วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมขายวัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ลำ�ดับสูงสุดของบริษทั 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%
บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

2,552
341

2,405
376

2,552
341

2,405
376

45

56

45

56

726

689

726

689

38

14

38

14

117

105

117

105

25

27

25

27

-

1

-

1

6
42
33
33
3,958

31
22
7
24
3,757

6
41
33
117
68
92
74
30
4,305

31
21
7
133
75
97
110
22
4,169

หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป
บริษทั เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำ�กัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ลำ�ดับสูงสุดของบริษทั ฯ
บริษทั วาโก้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮ่องกง จำ�กัด ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั ร่วม
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด
บริษทั ร่วม
บริษทั วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั ภัทยากบินทร์บรุ ี จำ�กัด
บริษทั ย่อย
บริษทั โทรา 1010 จำ�กัด
บริษทั ย่อย
อืน่ ๆ
รวมซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป
รายได้รบั จ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
			 จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ไทยกุลแซ่ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมรายได้รบั จ้างทำ�ของและค่าเช่ารับ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

18

36

12

24

121

133

121

133

204

192

204

192

39

39

27

32

3

24

3

17

20

55

20

55

282

236

124

139

188
69
54
34
1,032

224
42
3
25
1,009

119
69
54
481
307
281
327
49
28
2,226

144
42
3
499
284
264
331
22
2,181

12

15

12

15

9
9

8
3

-

-

12
42

-

8
34

3
7
4
26
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3
7
7
32

หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย
บริษทั ภัทยาลำ�พูน จำ�กัด
บริษทั รอยัล การ์เมนท์ จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด
บริษทั วาโก้ล�ำ พูน จำ�กัด
อืน่ ๆ
รวมค่าจ้างทำ�ของและค่าเช่าจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์
วาโก้ คอร์ปอเรชัน่
ดอกเบีย้ รับ
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

1
14
32
6
53

1

38
5
44

1
14
32
2
6
55

38
2
5
46

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ลำ�ดับสูงสุดของบริษทั ฯ

54

50

54

50

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ถือหุน้ เกินกว่า 10%

-

1

-

1

63
1
64

73
14
87

46
1
47

57
13
70

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

1

บริษทั และบริษทั ย่อยขายสินค้าส�ำเร็จรูปให้กบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในราคาและเงือ่ นไขเช่นเดียวกับทีค่ ดิ กับลูกค้าทัว่ ไป
บริษทั ขายวัตถุดบิ ให้กบั บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในราคาทุนบวกด้วยก�ำไรตามทีไ่ ด้ตกลงกันที่ 1% ถึง 2%
บริษทั ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าส�ำเร็จรูปจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในราคาและเงือ่ นไขเช่นเดียวกับทีซ่ อื้ จากผูข้ ายทัว่ ไป
บริษทั จ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยค�ำนวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 33)
บริษทั จ่ายค่าบริการอืน่ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา

33. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2542 บริษทั ได้ท�ำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับวาโก้ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั เพือ่ ใช้เครือ่ งหมายการค้าและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ตามทีร่ ะบุในสัญญา โดยบริษทั ต้อง
จ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บงั คับเป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และต่ออายุได้อกี 5 ปี ทัง้ นีใ้ นปี 2552 บริษทั ได้ตอ่ อายุสญ
ั ญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2556 อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ได้มกี ารต่อสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

34. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงิน

34.1		ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
			ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ หมายถึง ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเกิดจากการทีล่ กู หนีไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อ
ก�ำหนดในสัญญาซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ เนือ่ งจาก

164

ลูกค้าของบริษทั โดยส่วนใหญ่คอื บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่เคยเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการไม่
ปฏิบตั ติ ามสัญญาของลูกหนีบ้ ริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน และบริษทั คาดว่าจะไม่มคี วามเสีย่ งทางด้านการให้สนิ เชือ่
			ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึก
ในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

34.2		ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้
			ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานแก่บริษทั ในปีปจั จุบนั และในปีตอ่ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไม่มี
สาระส�ำคัญต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มี
รายการเงินกู้ยืมที่มีสาระส�ำคัญ
34.3		ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
			ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่บริษัทในปีปัจจุบันและในปีต่อๆ ไป
			บริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
			สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นโดยก�ำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรือต้องจ่ายช�ำระ จ�ำนวนเงิน
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อได้รับหรือต้องจ่ายช�ำระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
			มูลค่าตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-- สัญญาขาย
-- สัญญาขาย

USD 780,765
JPY 110,000,000

25,436,116
31,847,000

(138,531)
(52,452)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สกุลเงินต่างประเทศ
บาท
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-- สัญญาขาย
-- สัญญาขาย

USD 400,000
JPY 143,353,000

14,401,250
44,304,230

(24,736)
(71,758)
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4,106
11,423
355,373

1,660,324
10,325

เงินลงทุนระยะสัน้ ในหลักทรัพย์
เพือ่ ค้า - ตราสารหนี้

เงินลงทุนระยะสัน้ ในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย - ตราสารหนี้

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย - ตราสารทุน

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย - ตราสารหนี้

สินทรัพย์ = 22
หนี ้สิน = 213

7,358

1,461,987

138,356

11,235

3,597

สินทรัพย์ = 129
หนี ้สิน = 226

10,325

1,648,774

221,810

11,423

4,106

สินทรัพย์ = 22
หนี ้สิน = 213

7,358

1,451,262

2,001

11,235

3,597

สินทรัพย์ = 129
หนี ้สิน = 226

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

เงินลงทุนระยะสัน้ ในหลักทรัพย์
เพือ่ ค้า - ตราสารทุน

สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ล�ำดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ล�ำดับ 1 ราคาเสนอซื ้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ ้น
วันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ล�ำดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ล�ำดับ 2 กระแสเงินสดคิดลดด้ วยอัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ณ สิ ้นวันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ล�ำดับ 1 ราคาเสนอซื ้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ ้น
วันท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ล�ำดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ ้นรอบระยะ
เวลารายงาน) และอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้ าตามสัญญา ซึง่
คิดลดด้ วยอัตราที่สะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านสินเชื่อของคู่
สัญญาต่าง ๆ

ลำ�ดับ
ชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

34.4.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินบางรายการของบริษทั และบริษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงาน โดยตารางต่อไปนีแ้ สดงถึงข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีส้ นิ ทางการเงินดังกล่าว

34.4		มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
			บริษทั และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน

34.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจ�ำ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ เงินให้กยู้ มื ระยะ
สัน้ อืน่ สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่ ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ มีมลู ค่า
ยุตธิ รรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวจะครบก�ำหนดในระยะ
เวลาอันสัน้
รายการทีเ่ ปิดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการ
เงินทีร่ บั รูใ้ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมลู ค่าแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลำ�ดับชั้น
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

742,791,028 1,240,697,565 739,521,028 1,237,488,740
167,033,000 185,931,160 167,033,000 185,931,160

ระดับ 3
ระดับ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

752,917,249 1,135,268,971 749,647,249 1,131,886,046
150,000,000 155,671,000 150,000,000 155,671,000

ระดับ 3
ระดับ 2

มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนทัว่ ไปค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการทีล่ งทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหุน้ กูก้ �ำหนดจากราคาปิดครัง้ ล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ณ สิน้
วันท�ำการสุดท้ายของงวดบัญชี

35. หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าและภาระผูกพัน

หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้าและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการค้�ำ ประกันให้
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 8)
การให้ธนาคารค้�ำ ประกันแทนบริษทั
ภาระผูกพันเกีย่ วเนือ่ งกับการปรับปรุงอาคาร

67.43
26.27
0.13

6.84
22.25
0.90

67.43
24.59
0.10
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6.84
20.58
0.87

36. ข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงาน

ธุรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อยคือ การผลิตและจ�ำหน่ายเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ ชุดชัน้ ในสตรี ชุดเด็ก
และชุดชัน้ นอกสตรี ซึง่ มีทงั้ การขายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นีบ้ ริษทั พิจารณาข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน โดยแยกเป็นส่วนงาน
ขายในประเทศและต่างประเทศ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มรี ายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก ก�ำไรขาดทุนตาม
ส่วนงานของบริษทั และบริษทั ย่อย และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของก�ำไรขาดทุนตามส่วนงานกับก�ำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ
2560 2559
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ทีไ่ ม่ได้ปนั ส่วน
เงินปันผลรับ
รายได้อน่ื
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
ต่างประเทศ
2560 2559

รวม
2560

2559

3,129.58 2,960.89 1,232.96 1,177.57 4,362.54 4,138.46
255.43 146.61 (55.81) 41.59 199.62 188.20
(18.75) (15.82)
81.87 80.50
102.14 94.46
364.88 347.34

อนึง่ บริษทั ไม่สามารถแยกทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนือ่ งจากบริษทั ได้ใช้ทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์รว่ มกันใน
การผลิตสินค้าดังกล่าว
นอกจากนีล้ กู ค้าหลักของบริษทั ก็คอื บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่า 10% (ดูหมายเหตุขอ้ 32)

168
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2877(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564
1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

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
-

-

วาโก้กบินทร์บุรี

-

วาโก้ลำ�พูน

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

วาโก้ศรีราชา

ชื่อบริษัท

ทั้งนี้บริษัททั้งสี่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

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

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

รายการ

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

37. 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

170
10,182,983
10,182,983
184,666
10,367,649

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
1,232,956,505
3,119,396,784
4,352,353,289
13,813,047
81,871,758
88,146,013
4,536,184,107

2560
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม
1,232,956,505
3,129,579,767
4,362,536,272
13,813,047
81,871,758
88,330,679
4,546,551,756

รวม

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

2559
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

บริษัทไม่ได้แสดงงบเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายได้
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินปันผลรับ
รายได้อนื่
รวมรายได้

งบการเงินรวม

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

หน่วย : บาท

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

38. การรายงานรายได้ส�ำหรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
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เจ้าหนีก้ ารค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้า

เจ้าหนีก้ ารค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้า

รายการ

30

30 - 180

6,378
711,257
717,635
581,967

5,660
30 - 180 1,891,558
1,897,218
1,161,408
30

เงื่อนไข
การรับ/
จ่ายชำ�ระ
ดอลลาร์
วัน
สหรัฐ

2,037,884 1,500,000
120,650,525 2,834,374
122,688,409 4,334,374
64,279,366 -

1,545
1,545
-

2,440
2,440
-

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐ

เยน

-

903,246
6,842,550
74,863,140
82,608,936
40,964,688

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
-

5,660 2,375,886
8,831
2,570
1,009,325
500,000
2,604,650
131,289,809 1,891,558 222,923,214 1,541,684
8,831 134,903,784 1,897,218 225,299,100 2,044,254
70,201,054 919,605 108,658,555

หยวน

1,545
1,545
-

2,440
2,440
-

จำ�นวนเงิน
ดอลลาร์
ยูโร
ฮ่องกง

จำ�นวนเงิน
ดอลลาร์
ยูโร
ฮ่องกง

2,375,886
2,570
500,000
222,923,214 1,541,684
225,299,100 2,044,254
108,658,555 -

เยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้

-

8,831
8,831
-

หยวน

903,246
6,842,550
74,863,140
82,608,936
40,964,688

1,009,325
2,604,650
131,289,809
134,903,784
62,111,875

บาท

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

39. นโยบายการบริหารความเสีย่ งส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีอ่ ยูใ่ นรูปเงินตราต่างประเทศ

40. คดีฟอ้ งร้อง

เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2557 บริษทั ถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องคดีแพ่งในข้อหาเรียกทรัพย์มรดกคืนและเพิกถอนนิตกิ รรม
การจดทะเบียนโอนทีด่ นิ ซึง่ บริษทั ซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวมาในราคา 233.56 ล้านบาท โดยเจ้าพนักงานศาลได้ปดิ หมายให้บริษทั ทราบใน
วันที่ 2 กันยายน 2557 ต่อมาเมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ศาลชัน้ ต้นได้มคี �ำพิพากษายกฟ้องคดีดงั กล่าว และเมือ่ วันที่ 6
กรกฎาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มคี �ำพิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้นยกฟ้องคดีดงั กล่าว เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศาลแพ่งอ่าน
ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา เป็นผลให้คดีถงึ ทีส่ ดุ ตามค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์

41. การอนุมตั งิ บการเงิน

งบการเงินนีไ้ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพและมีการขยายตัวดีขนึ้ จากภาคการส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัวอย่างชัดเจน การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขนึ้ ในขณะทีก่ ารบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
อย่างช้าๆ แต่ยงั ไม่แข็งแกร่ง เนือ่ งจากหนีค้ รัวเรือนยังอยูใ่ นระดับสูง
ในปี 2560 ตลาดชุดชัน้ ในสตรียงั คงเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านคุณภาพ รูปแบบ และดีไซน์ของ
สินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภค
โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั สรีระสตรีไทย การวิจยั พัฒนาและสร้างนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพในการออกแบบสินค้า รวม
ถึงการร่วมกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณา และกิจกรรมการขายในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เพิม่ ยอดขายและ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้รวม 4,546.55 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.40% มีก�ำไรสุทธิ 324.67 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.41%
และสินทรัพย์รวม 7,068.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.70% อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 5.80% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.72%
โดยบริษทั ฯ ได้ปรับตัวเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านการขาย วัตถุดบิ และต้นทุนค่า
ใช้จา่ ย
ด้านการขาย บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในการผลิตสินค้า เพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ทัง้ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
เดิมและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ เช่น Retail Shops, E-Commerce, TV Shopping, Catalog และ Modern Trade ด้านวัตถุดบิ
บริษทั ฯ ได้ลงทุนจัดตัง้ บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด และบริษทั จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด เพือ่ ผลิตวัตถุดบิ ชุดชัน้ ในทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และนวัตกรรมใหม่ๆ 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 ทุนแรงงานทีต่ ำ�่ กว่าและรองรับการขาดแคลนแรงงานในประเทศ

2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการท�ำก�ำไร
2.1 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
28%
ต่างประเทศ

28%
ต่างประเทศ

27%
ต่างประเทศ

รายได้
จากการขาย

รายได้
จากการขาย

รายได้
จากการขาย

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

72%
ในประเทศ

72%
ในประเทศ

73%
ในประเทศ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 4,362.54 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 4,138.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 224.08 ล้าน
บาท คิดเป็น 5.41% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 168.69 ล้านบาทหรือเท่ากับ 5.70% เนือ่ งจาก
ตัวแทนการจัดจ�ำหน่ายมีการเพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับรายได้จากการขายสินค้าต่าง
ประเทศเพิม่ ขึน้ 55.39 ล้านบาท คิดเป็น 4.70% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีค�ำสัง่ ซือ้ จากประเทศญีป่ นุ่ เพิม่ ขึน้
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งบการเงินรวม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
ยอดขายรวม

2560

2559

2558

3,129.58
1,232.96
4,362.54

2,960.89
1,177.57
4,138.46

2,892.58
1,079.92
3,972.50

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2560/2559

2559/2558
2.36
9.04
4.18

5.70
4.70
5.41

ส�ำหรับการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา เป็นรายได้จากการขายชุดชัน้ ในสตรี 4,055.34 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ จากปีกอ่ น 5.71% รายได้จากการขายชุดชัน้ นอกสตรี 95.84 ล้านบาท ลดลง 2.27% และรายได้จากการขายชุดเด็ก 211.36
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3.54%
			

งบการเงินรวม
ชุดชัน้ ในสตรี
ชุดชัน้ นอกสตรี
ชุดเด็ก
ยอดขายรวม

2560

2559

2558

4,055.34
95.84
211.36
4,362.54

3,836.26
98.07
204.13
4,138.46

3,668.33
76.08
228.09
3,972.50

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2560/2559

2559/2558
4.58
28.90
(10.50)
4.18

5.71
(2.27)
3.54
5.41

รายได้จากการขาย
ล้านบาท

4,138

4,363

2559

2560

รายได้อนื่
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้อนื่ 102.14 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 94.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.68 ล้านบาท เท่ากับ 8.13%
รายได้อนื่ ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ 8.91 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 11.56 ล้านบาท รายได้คา่ บริการและค่าทีป่ รึกษา
20.53 ล้านบาท ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น 13.81 ล้านบาท และค่าชดเชยค่าเสียหายจากการรับคืนสินค้า 32.32 ล้านบาท และ
ก�ำไรจากการขายทรัพย์สนิ 7.03 ล้านบาท
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งบการเงินรวม
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รายได้รวม

2560

2559

2558

4,362.54
81.87
102.14
4,546.55

4,138.46
80.50
94.46
4,313.42

3,972.50
66.17
102.13
4,140.80

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2560/2559

2559/2558
4.18
21.66
(7.51)
4.17

5.41
1.70
8.13
5.40

ต้นทุนขาย
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายคิดเป็น 76.59% ของรายได้จากการขาย ปีกอ่ นเท่ากับ 76.60% ลดลง 0.01% ซึง่ ใกล้
เคียงกับปีกอ่ น
			

งบการเงินรวม
รายได้จากการขายสินค้าและ
การให้บริการ
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขัน้ ต้น

2560

%

2559

%

2558

%

%เพิม่ (ลดลง)
2560/2559 2559/2558

4,362.54 100.00 4,138.46 100.00 3,972.50 100.00
3,341.33
1,021.21

76.59 3,169.99
23.41 968.47

76.60 2,999.25
23.40 973.25

หน่วย : ล้านบาท

75.50
24.50

5.41

4.18

5.41
5.45

5.69
(0.49)

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 131.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.45 ล้านบาท คิดเป็น 31.38% เนื่องจาก
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร 625.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 37.03 ล้านบาท คิดเป็น 6.29% ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการปรับค่า
จ้างเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา
			

งบการเงินรวม
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ภาษีเงินได้

2560

%

2559

%

2558

%

131.68
625.47
40.20

3.02
14.34
0.92

100.23
588.44
36.36

2.42
14.22
0.88

117.07
565.83
37.29

2.95
14.24
0.94

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2560/2559 2559/2558
31.38
6.29
10.56

(14.38)
4.00
(2.49)

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ในปี 2560 เท่ากับ 40.20 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3.84 ล้านบาท คิดเป็น 10.56% เนือ่ งจากในปี 2560
บริษทั ฯ มีรายได้และก�ำไรเพิม่ ขึน้
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ก�ำไร
งบการเงินรวม
กำ�ไรขัน้ ต้น
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้
กำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ROE
ROA

%เพิม่ (ลดลง)

หน่วย

2560

2559

2558

ล้านบาท
ล้านบาท

1,021.21
370.65

968.47
362.75

973.25
375.40

5.45
2.18

(0.49)
(3.37)

ล้านบาท
บาท / หุน้
%
%
%

324.67
2.71
7.14
5.80
4.72

310.95
2.59
7.21
5.86
4.68

334.37
2.79
8.08
6.50
5.11

4.41
4.63
(0.94)
(1.04)
0.83

(7.00)
(7.17)
(10.77)
(9.85)
(8.41)

2560/2559

2559/2558

ก�ำไรขัน้ ต้น
ก�ำไรขัน้ ต้น จ�ำนวน 1,021.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 52.74 ล้านบาท เท่ากับ 5.45% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการเพิม่ ขึน้
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จ�ำนวน 370.65 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.90 ล้านบาท เท่ากับ 2.18% เนือ่ งจาก
ก�ำไรขัน้ ต้นและรายได้อนื่ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิ 324.67 ล้านบาท ปีกอ่ นเท่ากับ 310.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 13.72 ล้านบาท เท่ากับ 4.41%
โดยมีก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 2.71 บาท อัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม 7.14% อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ 5.80% และอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ 4.72%
บริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพของก�ำไรอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงาน 397.60 ล้านบาท จากราย
ได้ทเ่ี กิดขึน้ จากการขายและสามารถเก็บช�ำระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก�ำหนดเวลา
ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้
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2.59

2.71

2559

2560

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ปี 2560 เท่ากับ 5.80% ปีกอ่ นเท่ากับ 5.86% บริษทั มีก�ำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากหลักทรัพย์เผือ่ ขาย บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีส่ ม�ำ่ เสมอให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.25 บาท แต่ทงั้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้พจิ ารณาร่วมกับสภาพ
คล่อง และการลงทุนต่างๆ โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 44 นับจาก
ปี 2517 จนถึงปัจจุบนั และในปี 2560 บริษทั ฯ มีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 324.67 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 2.71 บาท และ
ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 370.56 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 3.09 บาท และเมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2561 บริษทั ฯ ได้มี
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2560 เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี
2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 180 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการเท่ากับ 48.58% และมีก�ำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนหุน้
กำ�ไรต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำ�ไรสุทธิ(Payout Ratio)

หน่วย

2560

2559

2558

ล้านบาท
ล้านหุน้
บาท / หุน้
บาท / หุน้
ล้านบาท
%

370.56
120.00
3.09
1.50
180
48.58

347.28
120.00
2.89
1.30
156.00
44.92

318.05
120.00
2.65
1.10
132.00
41.50

เงินปันผลต่อหุน้

1.50
1.30

2559

2560

หมายเหตุ * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.50 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่
		
กำ�หนดให้มขี น้ึ ในวันที่ 23 เมษายน 2561

2.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 7,068.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 380.96 ล้านบาท เท่ากับ 5.70%
โดยมีสดั ส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.47% เงินลงทุน
ชัว่ คราว 5.95% ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ 10.31% สินค้าคงเหลือ 15.70% เงินลงทุนเผือ่ ขาย 23.64% เงินลงทุนระยะ
ยาวอืน่ 12.16% อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน 10.09% ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ 17.79% และอืน่ ๆ 3.89%
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งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)

2560

2559

2558

453.90

311.56

366.41

45.69

(14.97)

728.84
41.55
1,109.49
19.86
2,353.64
1,670.65
165.93
859.82
713.57
1,257.31
47.25
4,714.53
7,068.17

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

16.84
(19.40)
(9.45)
(5.20)
5.40
13.70
253.04
0.81
5.40
(6.89)
(17.77)
5.85
5.70

(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

2560/2559 2559/2558

สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,353.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120.48 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวน 453.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.34 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ น�ำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 728.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 105.03 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทมียอดขายและบริการสูงขึ้น จึงท�ำให้มียอดลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเพิ่มขึ้น
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น จ�ำนวน 41.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ รับคืนเงินให้กู้ยืม
จากบริษัทอื่น
• สินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 1,109.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 115.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากสินค้า
ส�ำเร็จรูปและสินค้าส�ำเร็จรูประหว่างทางเพื่อควบคุมระดับสินค้าคงคลังและส่งมอบตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,714.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260.48 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม และก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
• เงินลงทุนเผื่อขาย จ�ำนวน 1,670.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201.30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 198.30 ล้านบาท
• เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 165.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท
ร่วม 112.85 ล้านบาท และโอนย้ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 11.61 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึก
บัญชีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.49 ล้านบาท
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• เงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�ำนวน 859.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.90 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญสุทธิ
9.56 ล้านบาท โอนย้ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.61 ล้านบาท ลงทุนในหุ้นกู้ 67.03
ล้านบาท โอนย้ายหุ้นกู้ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี ไปเงินลงทุนระยะสั้น 50 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
สุทธิ 8.07 ล้านบาท
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�ำนวน 713.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.58 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนย้ายที่ดินและ
อาคารใช้ในการด�ำเนินงานมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน 42.46 ล้านบาท นอกจากนีย้ งั มีการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
มูลค่า 1.19 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคา 4.69 ล้านบาท
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 1,257.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 93.02 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ยานพาหนะ และปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 45.77 ล้าน
บาท โอนย้ายที่ดินและอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 42.46 ล้านบาท จ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน
2.21 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคา 94.12 ล้านบาท
หนี้สินรวม
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,303.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55.51 ล้านบาท เท่ากับ 4.45% ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 36.47 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์
พนักงาน 28.02 ล้านบาท
			

งบการเงินรวม

2560

2559

2558

หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท/หุน้ )

682.48
620.55
1,303.03
5,765.14
48.04

698.73
548.79
1,247.52
5,439.69
45.33

861.36
555.15
1,416.51
5,180.15
43.17

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2560/2559 2559/2558
(2.33)
13.08
4.45
5.98
5.98

(18.88)
(1.15)
(11.93)
5.01
5.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,765.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 325.45 ล้านบาท เท่ากับ 5.98% เนื่องจาก
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานในปี 2560 จ�ำนวน 324.67 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2559
จ�ำนวน 156 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 156.80 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ
สิ้นปี 2560 เท่ากับ 48.04 บาท ปีก่อนเท่ากับ 45.33 บาท เพิ่มขึ้น 2.71 บาทต่อหุ้น
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มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
45.33 48.04

2559

2560

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ
ลูกหนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 728.84 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า 703.70 ล้านบาท ลูกหนี้หมุนเวียน
อื่น 25.14 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 607.53 ล้านบาท คิดเป็น 86.33% ของลูก
หนี้การค้า ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระภายใน 3 เดือน จ�ำนวน 72.17 ล้านบาท คิดเป็น 10.26% ของลูกหนี้การค้า เกิดจากนโยบาย
การช�ำระเงินของลูกหนี้ที่ไม่ตรงรอบการช�ำระเงิน และลูกหนี้ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จ�ำนวน 24 ล้านบาท คิดเป็น 3.41%
ของลูกหนี้การค้า ซึ่งลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการช�ำระครบถ้วน และตรงตามก�ำหนดเวลา

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ 1,109.49 ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 328.83 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 160.56 ล้านบาท
และสินค้าส�ำเร็จรูป 620.10 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า ซึ่ง
หากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี
เงินลงทุน
บริษัทฯ มีก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจ�ำนวน 958.41 ล้านบาท แสดงในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ มีรายการด้อยค่าเงินลงทุนจ�ำนวนเงิน 8.07 ล้านบาท นอกจากนีห้ ากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุม่
นี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.54 ต่อปี และมี
การรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่งแสดงในราคาทุนหัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารส�ำนักงาน และอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส�ำหรับ
เครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน
เครือ่ งจักรเดิม และมีการบ�ำรุงรักษาอยูอ่ ย่างสมำ�่ เสมอ ส่วนเครือ่ งจักรทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายออกจาก
บัญชี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สม�่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนที่แสดงไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด�ำเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและก�ำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งปี 2560 มีการ
จ่ายช�ำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 18 ล้านบาท ซึ่งกู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน
รายจ่ายลงทุน
บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ 47.63 ล้าน
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 เท่ากับ 3.45 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว เท่ากับ 1.70 เท่า ซึ่งมีสภาพคล่องสูงขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลง และมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต�่ำมาก เท่ากับ 0.23 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

หน่วย

2560

2559

2558

เท่า
เท่า
เท่า

3.45
1.70
0.23

3.20
1.32
0.23

2.75
1.18
0.27

กระแสเงินสด
ในปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 32.99 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 61.78 ล้านบาท ลด
ลงจากปีก่อน 28.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิ ตามประเภทของกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้
			

งบการเงินรวม
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

2558

397.60
(251.90)
(174.41)

361.16
15.76
(377.61)

278.92
(42.85)
(215.61)

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 397.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.44 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มี
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 251.90 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อ
ซือ้ เงินลงทุนชัว่ คราว 117.70 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วม 112.85 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ หุน้ กูร้ ะยะยาว
67.03 ล้านบาท รายจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวนเงิน 47.63 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับ 81.87 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 174.41 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นจ�ำนวนเงิน 156 ล้านบาท และเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 ล้านบาท
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5. ภาระผูกพันด้านหนีส้ นิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 1,303.03 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะสั้น 682.48 ล้าน
บาท หนี้สินระยะยาว 620.55 ล้านบาท
รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย
			

หนีส้ นิ ระยะยาว
หนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

2558

0.26
122.53
497.76

0.65
86.06
462.08

1.08
68.91
485.15

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ รายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ และมุ่งการท�ำตลาดอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผล
การด�ำเนินงานในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยภายนอก
• ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น จากการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ และตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ฟื้นตัว
• การแข่งขันมีมากขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั มีสนิ ค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
• การเปลีย่ นแปลงความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขายทีต่ อบสนองความ
สะดวกในการซื้อสินค้า
ปัจจัยภายใน
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยร่วมลงทุนกับ บริษัทที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว ดังนี้
ปีทล่ี งทุน

บริษทั

สัดส่วนการถือหุน้

2559
2559
2560

บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จำ�กัด

19%
19%
40%
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• ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งผลักดันให้บริษัทฯ
ต้องขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุม่ AEC ซึง่ บริษทั ฯ ได้รว่ มลงทุนจัดตัง้ บริษทั ร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต�่ำกว่า ดังนี้
ปีทล่ี งทุน

บริษทั

สัดส่วนการถือหุน้

2556
2558

บริษทั ภัทยาเมียนมาร์ จำ�กัด
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด

20%
40%

7. รายจ่ายเพือ่ การท�ำวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ Wacoal ได้ยึดถือปณิธาน “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal
จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายเมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย จึงท�ำให้
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ และให้ความส�ำคัญต่อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตัวสินค้ามาโดยตลอด โดยมี Human Science
Research Center รับผิดชอบดูแลการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระวิทยาของสตรีไทย และฝ่ายวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยในปี 2560 สรุปการวิจัยพัฒนาและรายจ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ด้านการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระ
บริษัทฯ มีการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการท�ำสินค้า
ชุดชั้นในของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน และตรงกับรูปร่างของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีราย
จ่ายด้านการส�ำรวจวิจัยสรีระรวมทั้งสิ้น 4.67 ล้านบาท
2. ด้านการพัฒนาวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้า
		 การพัฒนาสินค้าที่ส�ำคัญของบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวัตถุดิบเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจและทดสอบคุณภาพของวัตถุดบิ สินค้า พัฒนาเครือ่ งจักรและคุณภาพ
ของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าต้นแบบ รวมถึงได้ร่วมมือกับคู่ค้า (Supplier) ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม (โดยรายละเอียดอยูใ่ นหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” เรือ่ งสรุปการเปลีย่ นแปลงในรอบปีทผี่ า่ นมา) บริษทั ฯ
มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6.82 ล้านบาท

183

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบส�ำหรับปี 2560 2559 และ 2558
หน่วย

2560

2559

2558

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

3.45
1.70
0.58
6.64
54.22
4.82
74.69
9.54
37.74
91.17

3.20
1.32
0.46
6.58
54.71
4.19
85.92
9.57
37.62
103.01

27.75
1.18
0.33
6.26
57.51
4.22
85.31
8.60
41.86
100.96

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

23.41
7.14
5.80

23.40
7.21
5.86

24.05
8.08
6.50

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

4.72
0.66

4.68
0.65

5.11
0.63

0.23
1,610.78
55.44

0.23
93.84
50.17

0.27
74.52
39.48

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

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
1. อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
2. อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบีย้
เท่า
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล
%
หมายเหตุ : *

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.50 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ซึง่ กำ�หนดให้มขี น้ึ ในวันที่ 23 เมษายน 2561
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คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

69 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
72
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

-

2558 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน

กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

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

2

ประสบการณ์ทำ�งาน

2536 - ปัจจุบัน Director
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2527 - ปัจจุบัน President and
- ไม่มี Representative Director

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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.

Shinyoung Wacoal Inc.
Wacoal Holdings Corp.

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท
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61

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะ Business Administration
วิชาเอก Business Administration
Konan University, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

62

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา
1

ประสบการณ์ทำ�งาน

0.06%

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

Director
2553 - ปัจจุบัน Director

11

-

2557 - ปัจจุบัน Director & Vice President
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
14
- ไม่มี : - ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน Director
: - ไม่มี Director
2557 - ปัจจุบัน Director
Director
Director

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
- ไม่มี กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กรรมการ
2558
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
- Understanding the Fundamental of Financial Statements
กรรมการ
(UFS) 2/2006
ประธานกรรมการ
2554
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
- Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006
กรรมการ
2542
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities
2540 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
(RE DCP) 1/2008
2536 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
: - ไม่มี 2527 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ
: - ไม่มี -

4. นายบุญดี อ�ำนวยสกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ 23 เมษายน 2533

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

3. นายมาซายะ วากาบายาชิ
รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 15 กันยายน 2557

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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.วาโก้ศรีราชา

แห่ง

แห่ง
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.

Wacoal Holdings Corp.

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท
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57

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะ Commerce
วิชาเอก Commerce
Waseda University, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

48

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

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท
วันที่ 23 เมษายน 2544

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
			
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

5. นายโนโซมุ โอซึกะ
กรรมการบริษัท และ
กรรมการรองผู้จัดการ
วันที่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

: - ไม่มี : - ไม่มี -

แห่ง
บจก. โทรา 1010
บจก. วาโก้ศรีราชา
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. ไทยอาซาฮี คาเซอิ
สแปนเด็กซ์

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

0.07%

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

42

แห่ง
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3
แห่ง
บมจ. สหพัฒนพิบูล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ธนูลักษณ์
- ไม่มี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
และรองประธานกรรมการบริหาร

10

-

ประสบการณ์ทำ�งาน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
- ไม่มี กรรมการ
: - ไม่มี กรรมการ
: - ไม่มี กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

188

62

อายุ
(ปี)

55

: - ไม่มี : - ไม่มี -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ 24 เมษายน 2560

: - ไม่มี : - ไม่มี -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

7. นางสาวการุณี สุหร่าย
กรรมการบริษัท
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ
วันที่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำ�บัญชี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

0.005%

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

3

-

3

0.02%
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
13,280 หุ้น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
-

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

แห่ง
บจก. โทรา 1010
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง

สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์

แห่ง
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

189

57

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะ Business and Commerce
วิชาเอก Business and Commerce
Waseda University, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

55

ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Hokkaido University, Japan

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

10. นายทาคุยะ มิอุระ
กรรมการบริษัท
วันที่ 25 เมษายน 2559

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

9. นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 สิงหาคม 2558

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

17

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน Chairman
- ไม่มี กรรมการ
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
2558 - ปัจจุบัน Director
Director
2557 - ปัจจุบัน Director

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

Director
Director

13

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน Chairman
- ไม่มี : - ไม่มี Chairman
: - ไม่มี Director
2558 - ปัจจุบัน President
President
Director

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
-

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

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.
Guangdong Wacoal Inc.
Dalian Wacoal Co., Ltd.
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
Wacoal Singapore Pte. Ltd.
PT. Indonesia Wacoal

แห่ง

แห่ง
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
Wacoal Corp.
Guangdong Wacoal Inc.
Dalian Wacoal Co., Ltd.
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
Myanmar Wacoal Co., Ltd.
Vietnam Wacoal Corp.

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

190

61

อายุ
(ปี)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 0/2000
- Audit Committee Program (ACP) 29/2009

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท
วิชาเอก การเงิน
West Virginia University, USA

ปริญญาเอก
วิชาเอก การเงิน
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 เมษายน 2553

65

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล
วันที่ 26 เมษายน 2553

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำ�งาน
หน่วยงาน / บริษัท

2560 - ปัจจุบัน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชี
ภาษีอากร
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ทีป่ รึกษากรรมการ
- ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
-

2

กรรมการอิสระและ
ประธานอนุกรรมการความเสีย่ ง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สำ�นักงาน ปปช.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

แห่ง
บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)
บจก. สำ�นักหักบัญชี
(ประเทศไทย)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

แห่ง
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
ระบบราชการ
กระทรวงการคลัง
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบายให้เอกชน
- ไม่มี ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

191

อายุ
(ปี)

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

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
- Director Certification Program (DCP) 38/2003
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 1/2006
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007
- Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) 2/2008
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008
- Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009
- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009
- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 1/2011
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 10/2014
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 4/2017
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
: - ไม่มี • การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ
: - ไม่มี -

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

1

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

แห่ง
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์
แอนด์ พาวเวอร์

หน่วยงาน / บริษัท

192

68

อายุ
(ปี)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 149/2011

Harvard Business School
- Advanced Management Program (AMP) 158/2000

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

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

58

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
วิชาเอก นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโท
วิชาเอก กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The University of Georgia, USA

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

13. นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วันที่ 23 เมษายน 2555

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำ�งาน

2560 - ปัจจุบัน คณบดีคณะนิตศิ าสตร์

1

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
การอุทธรณ์ค�ำ สัง่ ทางปกครอง
- ไม่มี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

แห่ง

แห่ง
บมจ. ธนูลักษณ์

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แห่ง
บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน
(ไทย)

แห่ง
บมจ. ดู เดย์ ดรีม

หน่วยงาน / บริษัท

193

อายุ
(ปี)

58

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 154/2011

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

66

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

16. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Fashion Apparel
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ		

15. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 2 มีนาคม 2559

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

- 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

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2538 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
- ไม่มี -

0.05%

2

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1
2537 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

แห่ง
บจก. อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอมเมอร์เชียล โคออร์ดเิ นชัน่
(ฮ่องกง)
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง

แห่ง
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนเิ คชัน่

แห่ง
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี

หน่วยงาน / บริษัท

194

63

อายุ
(ปี)

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

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

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

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
วิชาเอก รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
			
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

18. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สภุ าจินตภา 65
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการ Human Science
Research Center
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

17. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

1

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ

0.05%

4

-

ประสบการณ์ทำ�งาน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

แห่ง
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

แห่ง

แห่ง
บจก. เอสอาร์พี นานาไซ
บจก. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

195

63

อายุ
(ปี)

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

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การโฆษณา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

50

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก ไฟฟ้า
Hosei University, Japan

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

21. นายวรเทพ อัศวเกษม
กรรมการบริหาร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

20. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
: - ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
: - ไม่มี -

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

6

-

6

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
: - ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
: - ไม่มี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
0.004%

-

0.001%

5

-

ประสบการณ์ทำ�งาน

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ

0.13%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: - ไม่มี : - ไม่มี -

ปริญญาโท
วิชาเอก การจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

19. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Wienna
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

แห่ง
บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท
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

แห่ง

แห่ง
บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

196

50

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

51

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

23. นายพจเดช เกตุกระทึก
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Children Wear
วันที่ 24 เมษายน 2560

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

22. นายเมธา สุภากร
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต
วันที่ 24 เมษายน 2560

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

2

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

0.002%

1

จำ�นวนหุ้นเพิ่ม (ลด) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
-

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

0.003%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

แห่ง
บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น (ฮ่องกง)
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง

แห่ง
บจก. วาโก้ลำ�พูน

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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198

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายมาซายะ
นายบุญดี
นายโนโซมุ
นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายมาซาอาคิ
นายทาคุยะ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางสาววราภรณ์
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายวรเทพ
นายเมธา
นายพจเดช
รวม

ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
อำ�นวยสกุล
โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม
สุภากร
เกตุกระทึก
73,350
82,031
24,280
5,500
60,900
58,290
130,850
1,100
5,000
3,300
2,250
446,851

2,000
1,500
28,120
31,620

73,350
84,031
24,280
5,500
62,400
58,290
158,970
1,100
5,000
3,300
2,250
478,471

ณ 31 ธ.ค. 60
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม

หมายเหตุ : * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ณ 31 ธ.ค. 59
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม
73,350
73,350
2,000 84,031
82,031
11,000
11,000
5,500
5,500
1,500 62,400
60,900
58,290
58,290
130,850 28,120 158,970
1,100
1,100
5,000
5,000
3,300
3,300
2,250
2,250
433,571 31,620 465,191

จำ�นวนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม
13,280
13,280
13,280
13,280

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

0.061
0.070
0.020
0.005
0.052
0.049
0.132
0.001
0.004
0.003
0.002
0.399

% การถือหุน้
ในบริษทั ฯ
ปี 2560
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ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
อำ�นวยสกุล
โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม
สุภากร
เกตุกระทึก

/
XXX
XX
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

บมจ.
ไทยวาโก้

/
/

บจก.
วาโก้
ศรีราชา

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

XXX
/

บจก.
โทรา
1010

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท
* บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายมาซายะ
นายบุญดี
นายโนโซมุ
นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายมาซาอาคิ
นายทาคุยะ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางสาววราภรณ์
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายวรเทพ
นายเมธา
นายพจเดช

กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทย่อย
บจก.
บจก.
บจก.
วาโก้
วาโก้
ภัทยา
ลำ�พูน กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี

/
/

/

/

/

/

XXX

บริษัทร่วม
Myanmar Pattaya บจก.
บจก.
Wacoal Myanmar ภัทยา
ภัทยา
Co., Ltd. Co., Ltd. อุตสาหกิจ ลำ�พูน*

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

XX

XXX

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Wacoal
Holdings Corp.
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ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
อำ�นวยสกุล
โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
อัศวเกษม
สุภากร
เกตุกระทึก
/

XXX

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

นายโยชิคาตะ
นายมนู
นายมาซายะ
นายบุญดี
นายโนโซมุ
นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายมาซาอาคิ
นายทาคุยะ
ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นายกฤช
รศ.นเรศร์
นางสาววราภรณ์
นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายวรเทพ
นายเมธา
นายพจเดช

กรรมการและผู้บริหาร

Wacoal
Corporation

/

/

บมจ.
ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์
เนชั่นแนล

/
/

/
/

XXX

/

/

XXX

/

/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจก.
บจก.
บจก.
วีน
อินเตอร์เนชั่นแนล มิตรพัฒนา
อินเตอร์
คอมเมอร์เชียล โฮมช้อปปิ้ง
เนชั่นแนล
โคออร์ดิเนชั่น
(ฮ่องกง)

/

XXX

/

XXX

/
/

/

XXX

/
/

บจก.
บจก.
บจก.
บจก.
เอสอาร์พี บางกอกโตเกียว จี เทค
รอยัล
ซ็อคส์
นานาไซ
แมททีเรียล การ์เมนท์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ชื่อ-สกุล

บจก. วาโก้
ศรีราชา

บจก. วาโก้
ลำ�พูน

บจก. วาโก้
กบินทร์บุรี

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุรี

บจก. โทรา
1010

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
-

-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
-

-

-

-

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
-

-

1. นางสาวศิริกุล
2. นายบุญดี

ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล

3. นายโนโซมุ

โอซึกะ

4.
5.
6.
7.
8.

นายธรรมรัตน์
นางอรอนงค์
นายสมพงษ์
นายเมธา
นายมนัส

โชควัฒนา
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
สุภากร
องค์สรณะคม

9.
10.
11.
12.

นายชัยวิชิต
นายพีรทัศ
นางสาวอรุณี
นายวัฒนา

สุทธิพงศ์วรากุล
อุทัยวิวัฒนา
สหกิจภิญโญ
ทองเอี่ยม

13. นางรุ่งทิพย์
14. นายโชติพัฒน์

โชคชัยธรรม
แสงสุวรรณเลิศ

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
-

15. นางสาวสินีนุช
16. นายนิวัฒน์

วุฒิเจริญชัยพร
เดชอำ�ไพ

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
-

17. นางสาวดลยา
18. นายปริญญา

ชินะศิริกุล
ชาดี

-

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
-

-

-

กรรมการ

19. นายปุณยริศณ์ วัฒนะจิตเสรี

201

-

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เกีย่ วกับการรายงานฉบับนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเป็นปีแรก เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนิน
งานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

แนวทางการจัดท�ำรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี 2560 จัดท�ำขึ้นโดยอ้างอิงให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting
Initiatives (GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นแนวทางการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ กลยุทธ์และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของรายงาน

ขอบเขตของการรายงานฉบับนีไ้ ด้แสดงผลการด�ำเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีด่ �ำเนินการ
ในประเทศไทย แต่ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560

การสอบถามข้อมูล
		

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�ำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

			
			
			
			
			

คณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 022893100 ต่อ 216, 490
e-mail :sdcommittee@wacoal.co.th
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
นายบุญดี อำ�นวยสกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็ว นอกจากส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมแล้ว ยังมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไทยวาโก้ซึ่งดำ�เนินธุรกิจด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จึงต้องเร่งปรับตัวทั้งด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของระบบ Supply Chain ช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่สามารถเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในองค์กรทีส่ นับสนุนธุรกิจอย่างรวดเร็ว มีความกระชับคล่องตัว ทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นมืออาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ (Big Data) ที่จะนำ�มาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการนำ�หลักการ “พัฒนา
อย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นกลยุทธ์หลัก โดยเน้นการสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดำ�เนินการให้เกิดความสมดุลในทุกด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินการและการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของไทยวาโก้ กำ�หนด
กลยุทธ์ “3 Beauty” ได้แก่ 1. Beautiful Figures ด้านเศรษฐกิจ 2. Beautiful Life ด้านสังคม 3. Beautiful Earth ด้านสิ่ง
แวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ด้านเศรษฐกิจ ไทยวาโก้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ Wacoal Body Clinic ได้รับรางวัลรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding
Innovative Company Awards) ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 ด้านสังคม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นใส่ใจ ดูแล
รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากการทำ�ให้ไทยวาโก้ คือ บ้านอันอบอุ่น ร่มเย็น
มั่นคง ปลอดภัย สำ�หรับพนักงานทุกคน การดำ�เนินโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20
ปี ด้านสิ่งแวดล้อม ไทยวาโก้ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นโรงงานที่มี
มาตรฐาน ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ สนองตอบการพัฒนาที่ยังยืน และได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำ�งานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำ�หน้าที่กำ�หนดแผนการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้ง
ติดตามดูแลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่กำ�หนดนอกจากนี้ยังมอบหมายให้ คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะทำ�งานด้าน
ต่อต้านการคอรัปชั่น (CAC) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน บูรณาการการทำ�งานให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ไทยวาโก้จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แสวงหาความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ตลอดไป

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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1. แนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ไทยวาโก้ มี แ นวทางในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมยึ ด มั่ น ใน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้
ก�ำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) ซึง่ อ้างอิงกับแนวทาง
การด�ำเนิ น การในระดั บ สากล โดยวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบและสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ เ กิ ด
ความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชือ่ มโยงตลอดห่วงโซ่ธรุ กิจตัง้ แต่การ
ใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจ�ำหน่ายให้กับ
ผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

2. การบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้ง
ระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ ระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม

• ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) : มุง่ เน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต
• ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) : มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า
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การจัดการทรัพยากร
ด้านวัตถุดิบ : มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในวาโก้ได้รับฉลากเขียวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก.2346:2550 ได้รับฉลากผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode)
และผลิตภัณฑ์แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นานวัตกรรมด้านวัตถุดบิ ทดแทน
การใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติกับคู่ค้า
ด้านพลังงานไฟฟ้า : ด�ำเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ISO 50001:2011 พร้อมกับ
รักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555
อย่างต่อเนื่อง
ด้านคู่ค้า : ได้ยึดหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค โดยจัดท�ำนโยบาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ความส�ำคัญ
กับการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง
มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลด้านสวัสดิการ
แรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงานด้วยแนวคิด Wacoal Happy 8 ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน WRAP
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมค�ำนึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการท�ำงาน

กระบวนการผลิต
ผลิตสินค้าภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และระบบ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 ในทุกกระบวนการผลิต มีการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ ISO/IEC 14064-1 มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอน
ต�่ำ โดยผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อม (EIA Approved) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจนถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อให้ทราบถึงประเด็น
ด้านทรัพยากร การใช้พลังงาน และค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
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การบริหารคลังสินค้า ร้านค้าและการขนส่ง
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้า ให้ตอบสนองลูกค้า และผู้จัดจ�ำหน่าย โดยได้พัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้
1. ใช้ระบบการคัดแยกและล�ำเลียงสินค้าด้วยเครื่อง Sorter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ลดต้นทุน ลดพื้นที่จัดเก็บ
ลดเวลา และจ�ำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน
2. ใช้ระบบ Barcode ในการนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้ทรัพยากร
3. ใช้ระบบ RFID: Radio Frequency Identifications เพื่อการเก็บและรายงานข้อมูลการขายสินค้าแบบ Real Time
4. ลดจ�ำนวนเที่ยวในการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนค่าขนส่ง
ผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า
การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
ในฐานะผู้น�ำผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่ใส่ใจดูแลทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ริเริ่มการบริหารจัดการเศษซาก
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในอย่างมีระบบไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไทยวาโก้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรายแรกของไทยที่
รับบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วในโครงการ “Wacoal Bra Day บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อน�ำไปสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ส่วน
บราเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้น�ำไปเป็นเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน เพื่อลดขยะในชุมชน และน�ำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และ
ตะขอที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้หลักการ 3R ดังนี้
1. Reduce (ลดการใช้) : น�ำบราเก่าที่เสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานความร้อนทดแทนการใช้ถ่านหินลิกไนต์
ในกระบวนการเผาหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ โดยร่วมมือกับ จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นการลดขยะชุมชน ลดความต้องการหลุมฝังกลบ ลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซ
เรือนกระจก
2. Reuse (การใช้ซ�้ำ) : น�ำบราเก่าสภาพดีมาใช้ซ�้ำ โดยการมอบบราและวัตถุดิบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
เพื่อน�ำวัสดุไปท�ำเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
3. Recycle (การน�ำกลับมาใช้ใหม่) : น�ำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

3. การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านความยัง่ ยืน

การบริหารความเสี่ยงเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นรากฐานการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน รองรับต่อความไม่แน่นอนของ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีก่ �ำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ ง
และก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีการประเมินความเสีย่ งวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และจัดท�ำแผนรองรับรวมถึงติดตาม
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบกับความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ
1. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ผลกระทบ : รายได้จากการขายลดน้อยลงและผลกระทบด้านต้นทุนสินค้า
ปัจจุบนั เทคโนโลยีและสือ่ สังคมออนไลน์มบี ทบาทอย่างมากในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เปิดรับการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการการขายสินค้าผ่านช่องทางธุรกิจ
ค้าปลีกในแบบเดิม อาทิ ห้างสรรพสินค้า Modern Trade ดังนั้นการเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบใหม่ทางออนไลน์จึงเป็น
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญต่อการเพิ่มยอดขายและสร้างก�ำไร เพิ่มส่วนแบ่งตลาด เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
• เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่วยสินค้าทาง E-Business
• เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่วยสินค้าทางสื่อ TV-Shopping
• ออกสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
2. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ผลกระทบ : ความไม่แน่นอนของรายได้
บริษัทฯ มีการน�ำเข้าและส่งออกจึงมีรายรับ-รายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้มีความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจที่เกิด
จากความผันผวนของค่าเงินบาท จึงมีการบริหารจัดการลดความสีย่ งเพือ่ ให้ความผันผวนในการด�ำเนินธุรกิจอยูใ่ นระดับทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อองค์กรน้อยที่สุด เพิ่มความแน่นอนให้แก่รายได้และต้นทุน ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
• มีคณะท�ำงานที่มีความรู้ความสามารถท�ำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด
• ท�ำ Natural Hedging โดยน�ำรายรับในรูปเงินตราต่างประเทศไปช�ำระค่าสินค้าในสกุลเงินเดียวกัน
• การท�ำ Netting กับคู่สัญญาในต่างประเทศที่เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เดียวกันเพื่อหักกลบลบหนี้
• ใช้เครื่องมือทางการเงินโดยท�ำสัญญาชื้อขายล่วงหน้า FORWARD CONTRACT
3. ความเสีย่ งจากการบริหารจัดการนำ�้
ผลกระทบ :นำ�้ เสียระบายออกสูภ่ ายนอก เกิดมลพิษส่งผลต่อระบบนิเวศ
บริษทั ฯ มีเจ้าหน้าทีส่ งิ่ แวดล้อมดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน�ำ้ ใช้ทกุ กิจกรรม น�ำ้ เสียทีเ่ ข้าระบบ และการระบายน�ำ้ ทิง้
• ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ FIXED FILM AERATION TANK
• จัดท�ำแผนการด�ำเนินการและติดตามควบคุมการท�ำงานระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
• ตรวจวัดคุณภาพนำ�้ ทิง้ โดยหน่วยงานภายนอกทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรายงานผลต่อส�ำนักงานเขต
(ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) เป็นประจ�ำทุกเดือน

4. การประเมินประเด็นทีส่ �ำคัญและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน
และภายนอกโดยสือ่ สารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และน�ำความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียมาด�ำเนินการ
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การด�ำเนินงานกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผู้มีส่วน
ได้เสีย

วิธีการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

การดำ�เนินงาน

1. ผู้ถือหุ้น • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
นักลงทุน • นักลงทุนสัมพันธ์
• Website / e-mail
• การเยี่ยมชมบริษัทฯ
• Opportunity Day

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
• มีการเปิดเผยข้อมูล
บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ลูกค้า
• การสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้า
ผู้บริโภค • Website / e-mail และ Social
Media
• ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Channel)

•
•
•
•

ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ • ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้า
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
การสื่อสาร ข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน • การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่าง
การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

3. พนักงาน •
•
•
•

•
•
•
•

ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม
คุณภาพชีวิตที่ดี
ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิต
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ

การสานเสวนากับพนักงาน
ระบบ Intranet / Social Media
การสำ�รวจความพึงพอใจ
การร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Channel)

• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• การพัฒนาช่องทางสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุน

•
•
•
•

ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม
สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

4. คู่ค้า

• การประชุม
• การดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม • การทบทวน ปรับปรุง ระเบียบการจัด
• Website / e-mail / โทรศัพท์
โปร่งใส
ซื้อจัดจ้าง
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้ง • ความเข้มแข็งทางธุรกิจ เติบโตไป • การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ด้วยกันอย่างยั่งยืน
• การร่วมมือพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
(Whistleblowing Channel)

5. ชุมชน

• การสานเสวนากับชุมชน
• มีรายได้ มีงานทำ�
• การประชุม / การเยีย่ มชม
• สุขภาพ ความปลอดภัยและ
โรงงาน
อาชีวอนามัย
• การร่วมกิจกรรม CSR ตามแผน • การสนับสนุนทรัพยากร
• การจัดกิจกรรมสำ�หรับชุมชน

• โครงการ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ
พัฒนาชุมชน
• โครงการ วาโก้ โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
เพื่อชุมชน
• โครงการ Wacoal Spirit

6. สังคม และ • Website / Social Media
สิ่งแวดล้อม • การสำ�รวจและประเมิน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม

• การดำ�เนินงาน CSR อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องและยั่งยืน
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีคุณค่า
• การลดผลกระทบในด้านสิ่ง
แวดล้อม

7. ภาครัฐ • รายงาน / จดหมาย
และองค์กร • การเข้าร่วมประชุม / กิจกรรม
การกุศล

• ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและ
• การประเมินความเสี่ยงทางกฎหมาย
กฎหมาย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
• มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง โปร่งใส
• การสนับสนุนเงินและร่วมกิจกรรม • ความร่วมมือในด้าน CSR
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• นำ�จุดแข็งและความเชี่ยวชาญขององค์กร
มาช่วยเหลือสังคมและสอดคล้องกับ
ธุรกิจ
• บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ISO 14001: 2004, Carbon Footprint
• การใช้วัสดุทดแทน

การประเมินประเด็นทีส่ �ำคัญด้านความยัง่ ยืน
ไทยวาโก้มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนิน
กระบวนการประเมินที่ส�ำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
1. การระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตการรายงาน
		 บริษัทฯ พิจารณาจากทิศทางกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนและการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตลอดทั้งปี เช่น การส�ำรวจรับฟังความคิดเห็น การสานเสวนา การประชุมร่วมกัน
การสัมภาษณ์ การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งได้พิจารณาถึงปัจจัยในการก�ำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็น
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประเด็นที่ส�ำคัญ
2. การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization)
		 บริษัทฯ น�ำประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกมาประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยพิจารณาจากสองมิติ คือ โอกาสและ
ผลกระทบที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความส�ำคัญและผลกระทบต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การตรวจสอบ
		 คณะท�ำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		 บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดท�ำ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ผลการประเมินประเด็นทีส่ �ำคัญด้านความยัง่ ยืน
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จากผลการประเมินประเด็นที่สำ�คัญด้านความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ได้ 12 ประเด็น ซึ่งสรุปผลการดำ�เนินงาน
ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

“พัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรม ขยายธุรกิจให้เจริญเติบโต และสร้างมูลค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน”

1. ผลประกอบการที่ดีและมั่นคง
รายได้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,640.58 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 370.56 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.36% และ 6.70% ตามล�ำดับซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขายในประเทศ 3,470.62 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 5.70% ขายต่างประเทศ 1,232.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.70% โดยสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นชุด
ชั้นในสตรี 93.33% ชุดเด็ก 4.59% และชุดชั้นนอกสตรี 2.08%
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีรายได้จากเงินปันผลรับ 199.16 ล้านบาท ค่าเช่ารับ ดอกเบีย้ รับ และบริการอืน่ รวม 106.45 ล้านบาท
รายจ่าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในปี 2560 เพิ่มขึ้น 131.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น
87.08 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายดูแลสังคม โรงเรียน ชุมชน ประมาณ
10.07 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน จ�ำนวน 941.78 ล้านบาท ในด้านของการช�ำระภาษีให้แก่
รัฐบาลเป็นจ�ำนวนเงิน 40.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลก�ำไรทางภาษีจึงมีภาระที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
มีการจ่ายเงินปันผล 156 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
ฐานะทางการเงิน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 6,807.54 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,106.20 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 4,701.34 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,652.03 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.07 เท่า อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.20 เท่า จากอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีสภาพคล่องสูง และมีภาระหนี้สินใน
อัตราที่ต�่ำแสดงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2517 ติดต่อกัน
เป็นเวลา 44 ปี ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถพี ถิ นั ถึงคุณภาพ
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ วิจยั และพัฒนาทัง้ ด้านวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ ตลอดจน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสรีระของสตรีไทย มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณค่าทีส่ ง่ มอบให้กบั ลูกค้า

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
1. การวิจัยและพัฒนา
Wacoal ยึดถือปณิธานอย่างจริงจังตลอดมา คือ ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ คือ
ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบาย
เมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงาม
ภายนอก” จึงก่อให้เกิดโครงการส�ำรวจวิจยั ขนาดสัดส่วนสรีระเด็กหญิงและสตรีไทยทัว่ ประเทศ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
มหิดล ท�ำการส�ำรวจสัดส่วนสรีระของสตรีไทยอายุ 8 – 60 ปีขึ้นไป เพื่อน�ำฐานข้อมูลมาท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในที่สอดคล้องต่อสรีระผู้หญิง ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงอย่างแท้จริง
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จากผลการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของสรีระสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้า
เพิ่มขึ้น 1 กลุ่ม ดังนี้
“TRIANGLE BRA”
ชุดชั้นในที่เข้าใจสรีระของผู้หญิง โดยน�ำผล
จากการวิจัยสรีระที่พบว่าต�ำแหน่งของหน้าอกที่
สวยงามอยู่กึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอกและเป็น
สามเหลี่ยมด้านเท่า จึงได้ออกแบบสินค้าเพื่อปรับ
สมดุลให้อกสวยเป็นสามเหลีย่ มด้านเท่าไม่วา่ ผูห้ ญิง
จะมีทรวงอกในรูปแบบใด
นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ซึ่งผลจากการวิจัยสรีระพบว่าผู้หญิงไทยมีรูปร่าง
ใหญ่ขนึ้ รวมไปถึงสังคมไทยในปัจจุบนั มีประชากรสูงวัยเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ จึงได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ 2 เครือ่ งหมายการค้า
เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวและจัดจ�ำหน่ายผ่านช่องทาง Online ซึ่งเป็นการบริการการขายที่เข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการ
เฉพาะด้าน ดังนี้
1. Sgarlet
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส�ำหรั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า สาวพลั ส ไซส์
ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในการสวมใส่ ชุ ด ชั้ น ในที่
เหมาะสมกับรูปร่าง และรองรับการท�ำกิจกรรม
ที่หลากหลาย

2. Pesea
ผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาเพือ่ กลุม่ ลูกค้าผูส้ งู อายุทตี่ อ้ ง
ดูแลสุขภาพร่างกายมากกว่าวัยอืน่ ๆ ผลิตภัณฑ์
จึงถูกออกแบบให้ออ่ นโยนและไม่ระคายเคืองต่อ
ผิว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้
มีการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีรายได้จากสินค้าที่มี
การพัฒนานวัตกรรมประมาณ 185 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของยอดขายสินค้าส�ำเร็จรูปในประเทศ รวมทั้งได้ยื่นค�ำขอจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร 4 ค�ำขอ และสิทธิบัตรการออกแบบ 2 ค�ำขอ
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2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย ได้รับ
ความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจจากลูกค้า โดยการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต
ดังนี้
2.1		 ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจัดหา
วัตถุดบิ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและได้รบั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ISO 14001:2004
2.2 มีระบบห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ภายใต้มาตรฐานการ
ทดสอบ JIS (Japanese International Standard) และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์มีความคงรูปทรง
ต่อการซักล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป
2.3 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก.
2346:2550 ผูบ้ ริโภคมัน่ ใจได้วา่ สีและสารเคมีทใี่ ช้ในกระบวนการฟอกย้อมปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง รับรอง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยชุดชั้นในวาโก้เป็นราย
แรกและรายเดียวในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั การรับรองผลิตภัณฑ์
ฉลากเขียว (Green Label) ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีเป็นรายแรกของประเทศไทย
การรับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode) ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน ชุดชั้นในสตรี ชุดกระชับ
สัดส่วน และผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงาน (Uniform)
การรับรองผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint) ในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก 1 รุ่น เป็นรายแรกของประเทศไทย
และผลิตภัณฑ์ชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก
แรกเกิด 0 – 36 เดือน ตามมาตรฐานฉลาก Oeko-Tex Standard 100 (Class 1) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สินค้าส�ำหรับเด็กแรกเกิดที่ปลอดภัยที่สุด
ในปี 2560 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการลดใช้พลังงานของผู้บริโภค โดยได้เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์
5 ซึง่ จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (THT) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รว่ มลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพือ่ ร่วมกันพัฒนาเสือ้ ผ้าให้มสี มั ผัสเย็นสบาย ท�ำความสะอาด
ดูแลรักษาง่าย ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการรีด ตามแนวคิดของเสื้อเบอร์ 5 คือ
“เสื้อที่ใส่สบายและไม่จ�ำเป็นต้องรีด”
4. ลงทุนด้านการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทย และการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ จ�ำนวน 11.49 ล้านบาท
ในปี 2560
5. การบริการหลังการขาย ในปี 2560 มีผู้มาใช้บริการหลังการขายในการแก้ไขสินค้า เช่น การแก้ไขขนาดล�ำตัว การ
ปรับสายบ่า การปรับตะขอ เป็นต้น จ�ำนวน 3,853 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 13% และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ�ำนวนการให้
บริการที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลการบริการหลังการขายมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
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3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้เชื่อมั่นว่าการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
รวมถึงท�ำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า โดยตั้งเป้าหมาย “เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า
และบริการของบริษัทฯ ”
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการเปิดบริการลูกค้าสัมพันธ์ซงึ่ ลูกค้าสามารถขอข้อมูลและค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับสินค้า หรือส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า โดยบริษัทฯ รวบรวมน�ำความคิดเห็นหรือข้อร้อง
เรียนดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลที่ส�ำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560

เปิด Wacoal Shop เพิ่ม 8 ร้าน
รวมมี Wacoal Shop ทั่วประเทศ 71 ร้าน

เปิดช่องทางการขายออนไลน์ใน
www.myyesshop.com
และ https://shopee.co.th

1. งานวิจัยลูกค้า
		 บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ศึกษา ส�ำรวจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยท�ำการวิจยั ส�ำรวจลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี และ
น�ำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามค�ำแนะน�ำ
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โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ท�ำการส�ำรวจวิจยั ลูกค้า และได้น�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าตามค�ำแนะน�ำ
เกิดเป็นสินค้า “Body Base Burn Edition” ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 3 ในปัจจุบัน

2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
		 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและองค์กร
(CRM) อาทิ
			 2.1 การอบรมพนักงานขายและบุคลากรภายนอกในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานสรีระกับชุดชั้นใน”
				 ด้วยพนักงานขายเปรียบเสมือนตัวแทนและเป็นประตูด่านแรกที่เปิดต้อนรับลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�ำคัญในการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานสรีระกับชุดชั้นในให้กับพนักงานขาย เพื่อให้สามารถให้บริการค�ำแนะน�ำข้อมูลการ
เลือกชุดชั้นในให้เหมาะกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
			 2.2 กิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกายและการป้องกันตัวจากสถานการณ์ฉุกเฉิน
				 บริษัทฯ จัดโครงการ “Wacoal We Care By Atthayooth” เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตัวและวิธีการ
ที่ท�ำให้ตัวเองหลุดพ้นจากผู้ร้ายในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเลือกใส่ชุดชั้นในเพื่อดูแล
สรีระและช่วยป้องกันการบาดเจ็บของทรวงอกจากการเล่นกีฬา หรือการเรียนศิลปะป้องกันตัว ในปี 2560 มีผู้เข้าร่วม
อบรมในโครงการ จ�ำนวน 90 คน

			 2.3 การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
				 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์เพือ่ รับและติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมทัง้ สือ่ สารและประสาน
งานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารกับลูกค้า ดังนี้
1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้า
เข้าถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อลูกค้า
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การประสานงานด้านบริการหลังการขาย / การจัดการข้อร้องเรียน
ประสานงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอื่นๆ
การให้ข้อมูล ประสานงานด้านส่งเสริมการตลาด

		 2.4 การวัดความพึงพอใจลูกค้า
				 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ดัชนี
ชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งบริษัทฯ ก�ำหนดไว้เป็น % ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
บริษทั ฯ และหากมีขอ้ เสนอแนะข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทางบริษทั ฯ จะน�ำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการท�ำงานและการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ตระหนักถึงความส�ำคัญของคู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยตั้งมั่นที่จะท�ำธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดถือข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า หลีก
เลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
กับคู่ค้าเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีแนวทางด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายการคัดเลือกคูค่ า้ โดยค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกัน
และกัน
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2. ให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมิน
คุณภาพผู้ขายวัตถุดิบก่อนการจัดซื้อด้วยหลักการ “Green Purchase” และการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนสั่งซื้อภายใต้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
3. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ Wacoal ECO Product System ในด้าน ECO Procurement ทั้ง
ในเรื่อง Green procurement, Green Materials และ Green Design
4. มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงการงดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใดให้คู่ค้ารับทราบ ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
5. แจ้งคู่ค้าทุกรายให้รับทราบมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) และให้
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ WRAP เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในระดับสากล เช่น
การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจท�ำงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
6. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการ
8. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
9. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าด้วยสัมพันธภาพที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้าจนน�ำมาสร้างเป็นสินค้าก่อให้เกิดรายได้ 54.16 ล้านบาท
2. ร่วมมือกับคูค่ า้ ในการพัฒนาวัตถุดบิ ทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้ตน้ ทุนในการจัดหาวัตถุดบิ ลดลง 9.32 ล้านบาท
3. จัดซือ้ วัตถุดบิ กับคูค่ า้ ทีไ่ ด้รบั การรับรอง ISO 14001 คิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลค่าการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ภายในประเทศ
4. ประเมินคู่ค้าที่ขายวัตถุดิบใน 3 หัวข้อ คือ
- การส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่ก�ำหนดไว้
- การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก�ำหนด (Quality Control : QC)
- การทดสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005
		 โดยในปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 หัวข้อ คิดเป็น 93.23%

ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

“ใส่ใจ ดูแล รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความไว้วางใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ”

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

“พนักงานยิง่ ยอด วาโก้ยงิ่ เยีย่ ม”
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ไทยวาโก้เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน เพราะพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ทักษะการท�ำงานที่ดี มีทัศนคติใน
การด�ำเนินชีวิต หรือปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีความสุขในการท�ำงาน รักงานที่ท�ำ อันจะน�ำมาซึ่งผลิตภาพ
และผลิตผลที่ดี มีคุณภาพส�ำหรับลูกค้า ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ไทยวาโก้จะยังคงอยู่ในใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหา รักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงองค์กรไปสูย่ คุ 4.0 มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร Innovative Culture ทีม่ กี ารสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่าง
ต่อเนือ่ ง และการปรับปรุงพัฒนางานเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำงานประจ�ำวัน รวมทัง้ พัฒนาให้เป็นองค์กรทีม่ คี วามสุข พนักงาน
มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร มีจิตส�ำนึกของความเป็นเจ้าของ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และหลักปฏิบัติในการ
ด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

1.1 การสรรหาบุคลากร
แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุค 4.0 ซึ่ง
นอกเหนือจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ อี ยูป่ จั จุบนั แล้ว
ในด้านการสรรหาคัดเลือกบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการทบทวนและ
ก�ำหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่เหมาะสมกับการท�ำงาน
ในยุค 4.0 รวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก เช่น
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต�ำแหน่งงานที่ใช้ Social Media
เพิ่มขึ้น แบบทดสอบต่างๆ เพื่อการคัดเลือก การสัมภาษณ์
โดยใช้ Competency Base Interview เพื่อให้ได้บุคลากรที่
มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงาน และมีศักยภาพที่จะเติบโต
ไปในอนาคต

นอกจากนี้ จากภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านสิ่งทอ ซึ่ง
เป็นสาขาอาชีพที่มีความจ�ำเป็นต่อธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทีม่ กี ารเรียนการสอนด้านสิง่ ทอ ทัง้ ในรูป
แบบการให้ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน สหกิจศึกษา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การท�ำงานด้านสิ่งทอ
และแฟชัน่ ในระบบอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาเข้ามาท�ำงานหลัง
จบการศึกษา
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
“โครงการความร่วมมือสร้างบุคลากรด้านสิ่งทอ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและบริษัทในกลุ่มสิ่งทอ เครือสหพัฒน์”

เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร จากภาวะการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านสิ่งทอ ซึ่งเป็นสาขา
อาชีพที่มีความจ�ำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืนในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้รว่ มกับบริษทั ในกลุม่
สิ่งทอเครือสหพัฒน์รวม 10 บริษัท ให้ทุนการศึกษา
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และปราจีนบุรี
เพือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ และ
สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เริม่ ด�ำเนิน
โครงการ ตั้งแต่ ปี 2558 มีนักเรียน
ทุน Wacoal Group รวม 22 คน สนับสนุนทุนการ
ศึกษารวมทั้งสิ้น 550,000 บาท/ปี

1.2 การรักษาและพัฒนาพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ ให้ความส�ำคัญกับการดูแล รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรตั้งแต่เข้ามาร่วมงาน จนกระทั่งเกษียณอายุ
การท�ำงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยแบ่งกลุ่มพนักงาน ดังนี้
พนักงานใหม่
พนักงานทีเ่ ข้ามาร่วมงานกับไทยวาโก้ จะได้รบั การพิจารณาค่าจ้างทีเ่ หมาะสมกับประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
เริม่ จากการสร้างความประทับใจตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้าท�ำงาน และการดูแลอย่างใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลา 1 ปีแรกของการท�ำงาน
โดยจัดให้มกี ารติดตาม พูดคุยให้ค�ำปรึกษา และการฝึกอบรมภายใต้ “โครงการ Wacoal Spirit” ซึง่ ประกอบด้วยหลักสูตร
พืน้ ฐานการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กร การท�ำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และการสร้าง Business Mindset เพือ่ หล่อหลอม
ให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร พร้อมเติบโตและเป็นก�ำลังส�ำคัญขององค์กรต่อไป
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การพัฒนาพนักงานแต่ละสายอาชีพ
ไทยวาโก้ ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาตามสายอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติงานจริง และสามารถน�ำความ
รู้ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้ ประกอบด้วย
1. สายอาชีพหลัก
		 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
ไทยวาโก้มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ
หลัก เช่น Merchandiser, Marketing, Production
Planner, Designer, Patterner, R&D ให้เป็นผูท้ มี่ คี วาม
เชี่ยวชาญการค้าในธุรกิจชุดชั้นในอย่างครบวงจร โดย
ร่วมมือกับ สถาบันบุนกะแฟชัน่ (ประเทศไทย) ด�ำเนิน
การฝึกอบรมภายใต้โครงการ Innerwear Business
Specialist Trader นอกจากความรู้ที่ได้จากการอบรม
ภายในห้องเรียนแล้วยังจัดให้มกี ารศึกษางานจากบริษทั
ต่างๆ รวมทั้งการน�ำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

จำ�นวนพนักงานที่ผ่านการอบรม
โครงการ Innerwear Business Special Trader รุ่น 1-6

106 คน

2. สายอาชีพการผลิต
		 ผลิตภัณฑ์ “วาโก้” ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ว่าเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยปลูกฝังจิตส�ำนึกเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยในการท�ำงาน การ
ท�ำงานเชิงป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น การปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
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รวมทัง้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ จัด
อบรมหลักสูตรบริหารการผลิตชัน้ ต้น ซึง่ เป็นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นา
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซันโน ประเทศญี่ปุ่น ให้พนักงานระดับ
หัวหน้าทีม เพือ่ ให้มพี นื้ ฐานความรูด้ า้ นการผลิตทีถ่ กู ต้อง รวม
ทั้งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ
Kaizen System ซึ่งได้จัดให้มีรางวัลจูงใจ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อขยายผลไปทั่วทั้งบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย

3. สายอาชีพสนับสนุน
		 สายอาชีพสนับสนุน เช่น โปรแกรมเมอร์ บัญชีการเงิน กฎหมาย ตรวจสอบภายใน บริหารทรัพยากรบุคคล เป็น
สายอาชีพที่มีบทบาทส�ำคัญในการดูแล พัฒนาระบบ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานที่ดี และพร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจาก
การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งงานแล้ว ยังได้มุ่งเน้นในการพิจารณาส่งพนักงานไปอบรม
ภายนอก ตามความต้องการรายบุคคลเฉพาะวิชาชีพนั้นๆ เพื่อน�ำกลับมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานต่อไป

การพัฒนาผู้บังคับบัญชาและผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับบริหาร และระดับจัดการ ไทยวาโก้ได้ก�ำหนดแผนความก้าวหน้าใน
อาชีพ และจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น�ำ และความสามารถใน
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีกระบวนการวางแผน และเตรียมความพร้อมผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยมีการทบทวนความ
จ�ำเป็นในระดับผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ อ้ งมีผสู้ บื ทอดต�ำแหน่งเป็นประจ�ำทุกปี ด�ำเนินการคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทัง้ ด้าน
ความรู้ ประสบการณ์และการประเมินศักยภาพ จากนั้นจึงจัดให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาภายใต้โครงการ Young
Management Development Program (YMDP) มีระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยการอบรมภายในห้องเรียน การฝึกท�ำงาน
จริงในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา การศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์กบั ผูบ้ ริหาร และเสนอความคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงองค์กร
จ�ำนวนผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ แยกตามอายุ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
ผู้บังคับบัญชาระดับแผนก
Young Executive
รวม (คน)
%

< 30 ปี
7
3
10
4.41%

30-40 ปี
38
4
42
18.50%

40-50 ปี

> 50 ปี

รวม (คน)

9
102
4
115
50.66%

20
39
1
60
26.43%

29
186
12
227
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1.3 มุ่งสู่การเป็นองค์กร Innovative Culture
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาวิจัย ร่วมกับสถาบันต่างๆ คู่ค้า และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมี Human
Science Research Center ท�ำการศึกษาวิจัยด้านสรีระ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท�ำการศึกษาวิจัยด้านผ้า วัตถุดิบ
ต่างๆ ตลอดจนการออกแบบ และการตัดเย็บ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้ตามเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนได้มีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร กระตุ้นให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่
วัฒนธรรมการท�ำงานที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ (Innovative Culture) ภายใต้สโลแกน
“อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ อันบรรเจิดของคุณ” โดยส่งเสริมระบบ Kaizen & Suggestion ภายในองค์กร ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการท�ำงานประจ�ำวัน และจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ความส�ำคัญ ยกย่องชมเชยพนักงานซึ่ง
เป็นต้นแบบของความคิดสร้างสรรค์ (นวัตกร) และขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
เข้าร่วมประกวด Sahagroup Innovation Award เป็นประจ�ำ
ทุกปี รวมทั้งจัดให้มีโครงการ “Idea I do” ประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากวัตถุดบิ ทีเ่ หลือใช้จากการผลิต และจัดตลาดนัดเพือ่ ให้พนักงาน
ฝึกทักษะด้านการตลาดและการขายเป็นประจ�ำทุกปี
บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศ
ทีส่ นุกสนาน น่าสนใจ กระตุน้ ให้เกิดการคิด การแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ ช่องทางเสียงตาม
สาย Intranet บอร์ดประชาสัมพันธ์
รวมถึงจัดให้มกี จิ กรรม “ต่อยอดความรู”้ ภายหลังจากการ
ไปฝึกอบรมภายนอก การทัศนศึกษาดูงาน หรือการอ่านหนังสือที่
น่าสนใจ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้ รวมถึงยังได้มีการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ ไว้ใน Nokhook
ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกด้วย

“ไทยวาโก้ คือ บ้านอันอบอุ่ น ร่ มเย็น มัน่ คง ปลอดภัย”
1.4 การปฏิบัติต่อแรงงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ ให้ความสำ�คัญกับการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้พนักงานมีความสุขใน
ทุกวันที่มาทำ�งาน นอกจากการดูแลด้านสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามแนวทาง Happy 8 ของสำ�นักงานส่งเสริมสุข
ภาพแห่งชาติ (สสส.) มุง่ เน้นการสร้างความรักความผูกพันภายในองค์กร ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของบทบาทหน้าทีท่ รี่ บั ผิด
ชอบต่อองค์กร ต่อสินค้า ต่อลูกค้า และต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมกับสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ ภาวะผู้นำ� และความสามารถในการบริหารจัดการ
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
ไทยวาโก้สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมและปลูกฝังการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในระบบประชาธิปไตย คณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร แสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้มีชมรมต่างๆ

นอกจากนี้ผู้บริหารยังให้ความใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาและพนักงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงาน พัฒนาผูบ้ งั คับบัญชาและหัวหน้างานในฐานะทีเ่ ป็นสือ่ กลางระหว่างองค์กรกับพนักงานให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี และถ่ายทอด
แนวความคิด ทัศนคติที่ถูกต้องไปยังพนักงาน อีกทั้งจัดรูปแบบ วิธีการทำ�งานและกิจกรรมที่ทำ�ให้เกิดการผสมผสาน กลมกลืน
ระหว่างพนักงานแต่ละ Generation ลดช่องว่างระหว่างวัย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ฝึกอบรม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้าน
ต่างๆ รวมทั้ง การทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเติบโต และเป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กรต่อไป
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ข้อมูลบุคลากร ปี 2557-2560
2560
ชาย หญิง

2559
ชาย หญิง

2558
ชาย หญิง

2557
ชาย หญิง

คน

2,612
2,098
514

2,646
2,123
523

2,642
2,141
501

2,540
2,076
464

คน

7
12
66
391
38

6
14
60
398
45

8
10
64
376
43

8
10
65
336
45

ข้อมูล

หน่วย

จำ�นวนแรงงานทั้งหมด
จำ�แนกตามระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้บริหารระดับกลาง
- ผู้บริหาร
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน
จำ�แนกตามอายุ
- อายุ 18-25 ปี
- อายุ > 25-35 ปี
- อายุ > 35-45 ปี
- อายุ > 45-55 ปี
- อายุ > 55 ปี
จำ�แนกตามอายุ (พนักงานรายเดือน)
- อายุ 18-25 ปี
- อายุ > 25-35 ปี
- อายุ > 35-45 ปี
- อายุ > 45-55 ปี
- อายุ > 55 ปี
จำ�แนกตามอายุงาน (พนักงานรายเดือน)
- อายุงาน 0-5 ปี
- อายุงาน > 5-10 ปี
- อายุงาน > 10-15 ปี
- อายุงาน > 15-20 ปี
- อายุงาน > 20 ปี
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5
17
120
924
1,032

5
18
123
914
1,063

6
16
114
922
1,083

6
14
116
892
1,048

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

292
11.18
619
23.70
909
34.80
659
25.23
133
5.09

315
11.90
663
25.06
934
35.30
610
23.05
124
4.69

308
11.66
698
26.42
956
36.18
563
21.31
117
4.43

259
10.20
703
27.67
947
37.28
525
20.67
106
4.17

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

146
9.47
372
24.12
445
28.86
448
29.05
131
8.05

144
9.36
394
25.62
447
29.06
430
27.96
123
8.00

153
10.10
396
26.14
443
29.24
408
26.93
115
7.59

130
8.98
382
26.38
439
30.32
391
27.00
105
7.25

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

548
35.54
168
10.89
166
10.77
117
7.59
543
35.21

557
36.22
135
8.78
159
10.34
118
7.67
569
37.00

555
36.63
136
8.98
141
9.31
142
9.37
541
35.71

481
33.22
142
9.81
139
9.60
161
11.12
524
36.19

ข้อมูล

หน่วย

2560

2559

2558

2557

การจ้างงาน (พนักงานรายเดือน)
จำ�นวนพนักงานใหม่ (รายเดือน)
อัตราการจ้างงานใหม่ (รายเดือน)

คน
ร้อยละ

97
6.29

114
7.41

121
7.99

102
7.04

การลาออก (พนักงานรายเดือน)
จำ�นวนการลาออก (รายเดือน)
อัตราการลาออก (รายเดือน)

คน
ร้อยละ

115
7.46

92
5.98

98
6.47

164
11.33

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

146
13.64
247
23.08
464
43.36
211
19.72
2
0.19

171
15.43
269
24.28
487
43.95
180
16.25
1
0.09

155
13.75
302
26.80
513
45.52
155
13.75
2
0.18

129
11.80
321
29.37
508
46.48
134
12.26
1
0.09

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

488
45.61
142
13.27
94
8.79
101
9.44
245
22.90

533
48.10
118
10.65
85
7.67
124
11.19
248
22.38

542
48.09
103
9.14
96
8.52
146
12.95
240
21.30

466
42.63
129
11.80
107
9.79
165
15.10
226
20.68

การจ้างงาน (พนักงานรายวัน)
จำ�นวนพนักงานใหม่ (รายวัน)
อัตราการจ้างงานใหม่ (รายวัน)

คน
ร้อยละ

162
15.14

189
17.06

232
20.59

208
19.03

การลาออก(พนักงานรายวัน)
จำ�นวนการลาออก (รายวัน)
อัตราการลาออก (รายวัน)

คน
ร้อยละ

286
26.73

336
30.32

320
28.39

326
29.83

จำ�แนกตามอายุ (พนักงานรายวัน)
- อายุ 18-25 ปี
- อายุ > 25-35 ปี
- อายุ > 35-45 ปี
- อายุ > 45-55 ปี
- อายุ > 55 ปี
จำ�แนกตามอายุงาน (พนักงานรายวัน)
- อายุงาน 0-5 ปี
- อายุงาน > 5-10 ปี
- อายุงาน > 10-15 ปี
- อายุงาน > 15-20 ปี
- อายุงาน > 20 ปี
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2. การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยวาโก้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นภาคส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนธุรกิจให้
เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน โดยได้จดั โครงการต่างๆ และกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความสุขให้แก่สังคมและชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกัน

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
จากแนวคิด “ผู้หญิง....สวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside)” จึงมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ (Body & Mind) เพราะสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง จะส่งผลต่อความสุขในการดำ�เนินชีวิต
ดังนัน้ ไทยวาโก้จงึ ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม การดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมให้กลับมา
มีความมั่นใจในการดำ�เนินชีวิตอีกครั้ง สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยดำ�เนินการให้ครอบคลุมทั้งใน
ระดับสังคม และชุมชน
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ โดยความร่วมมือกับองค์กร สถาบัน หน่วยงานภาครัฐ ทำ�การวิจัย จัดทำ�โครงการต่างๆ ภายใต้กิจกรรม
รณรงค์ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ที่ดำ�เนินการมามากกว่า 20 ปี เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงไทยรวม
ทั้งสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการ
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
“Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves
Your Life.” ปีที่ 8
รณรงค์ให้ผหู้ ญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
เครือ่ งแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ รวมทัง้ เทคนิคการตรวจเต้านม
ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล
มะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และ
สถานพยาบาลชั้นนำ�ที่ร่วมโครงการ 28 แห่งทั่วประเทศ
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Balancing Bra Donation ปีที่ 9
เชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
แต่ขาดทุนทรัพย์ ด้วยการมอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเต้านม
เทียมให้กับผู้หญิงผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยตรง พร้อมการมอบ
ผ่านองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ
องค์กรการกุศล โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน อีกทั้งห้างสรรพสินค้า
และร้านค้าทั่วประเทศ
การวิจัยงานคัดกรองมะเร็งเต้านมจากเลือด
ไทยวาโก้ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการดำ�เนินโครงการ “วิจัยพัฒนาวิธีคัดกรองมะเร็ง
เต้านมแบบใหม่ ด้วยการตรวจสารบ่งชีใ้ นเลือด” ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมได้มากขึน้
และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ไม่สูง โดยปัจจุบันงานวิจัยอยู่ระหว่างการพัฒนา หากประสบผลสำ�เร็จคาดว่าจะช่วยให้
ประเทศไทยมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ เข้าถึงได้ง่ายเหมือนการตรวจสุขภาพประจำ�ปี ซึ่งนับเป็นมิติใหม่
และนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สำ�คัญ
“ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”
ไทยวาโก้รว่ มกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสำ�นักงานเขตบางคอแหลม จัดให้มกี ารอบรมให้ความรูก้ บั สตรีในชุมชน
ต่างๆ ให้รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม โดยสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ หากพบความผิดปกติบริษทั ฯ จะส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วยเครือ่ งดิจติ อล
แมมโมแกรมอีกครั้งหนึ่ง
ในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชนจำ�นวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง
ชุมชนโรงแก้ว ชุมชนบางอุทิศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 330 คน

จ�ำนวนชุมชน และจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี 2557- 2560

“บราสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ปีที่ 6”
ไทยวาโก้ร่วมกับสถาบันบุนกะแฟชั่น และบริษัท วีน อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด ผู้จัดจำ�หน่ายจักรเย็บผ้าจาโนเม่ในประเทศไทยจัด
กิจกรรม “เวิร์คช็อป บราสร้างอาชีพ” แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน
ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยสนับสนุนวัตถุดิบใน
งานประดิษฐ์น�ำ วัสดุจากส่วนประกอบบรามาทำ�ให้เกิดชิน้ งานทีม่ มี ลู ค่า
สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
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กระบวนการบราสร้างอาชีพ ของกลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน

โครงการสาธิตและบรรยายความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น
ไทยวาโก้ได้ใช้ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสรีระสตรี และเด็กที่ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง 37 ปี
มาถ่ายทอด และเผยแพร่ให้กบั นักเรียนในระดับประถมศึกษาทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นวัยทีส่ รีระ ร่างกาย อารมณ์ รวมทัง้ ฮอร์โมน
ต่างๆ กำ�ลังเปลีย่ นแปลงจากวัยเด็กสูว่ ยั รุน่ เพือ่ ให้เด็กได้รจู้ กั และเข้าใจการเปลีย่ นแปลง รูจ้ กั สังเกตตนเอง รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตนอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น การคบเพื่อน ความรักในวัยเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีภาวะทางอารมณ์ที่ดี
ถูกต้อง และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป

โครงการวาโก้ บราเดย์ : บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
“วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปีที่ 6
โครงการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการปลุกกระแสบรารักโลก กระตุ้นให้ผู้หญิง
ทัว่ ประเทศร่วมบริจาคบราเสือ่ มสภาพ เพือ่ นำ�ไปกำ�จัดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero
Waste) โดยนำ�ยกทรงเสื่อมสภาพเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินเผาในเตา
ผลิตปูนซีเมนต์ด้วยระบบปิด เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดปัญหาสภาวะโลก
ร้อนที่เกิดจากขยะชุมชน รวมถึงการนำ�เศษโครงดันทรง ห่วงปรับและตะขอ
ที่เป็นโลหะมาหลอมรวม เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ในส่วนของการสร้างอาชีพ วาโก้ได้บริจาควัสดุใหม่ที่ใช้ประกอบบราพร้อมครูผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกสอนทำ�งาน
ประดิษฐ์ เพื่อนำ�ไปทำ�เป็นชิ้นงานฝีมือให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉิน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ซึง่ เป็นกลุม่ สตรีและเด็กทีป่ ระสบปัญหาครอบครัวได้มอี าชีพ
มีรายได้ (Social Enterprise) และมีกำ�ลังใจ สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เปี่ยมคุณค่า และมีความสุข
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จากการดำ�เนินโครงการฯ ในปี 2560 วาโก้ได้รับบริจาคบราจำ�นวน 21,000 ตัว มีผลทำ�ให้ลดขยะชุมชน ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้ทรัพยากรถ่านหิน ซึง่ นับเป็นโครงการทีบ่ ริหารจัดการชุดชัน้ ในทีไ่ ม่ใช้แล้วอย่างครบ
วงจร ได้ประโยชน์ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ความปลอดภัยในการทำ�งานถือเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการประกอบการทุกอาชีพ ไทยวาโก้จงึ ให้ความสำ�คัญและได้
กำ�หนดเป้าหมายความปลอดภัยในการทำ�งาน คือ ไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ จากการทำ�งานและอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานเกิน
3 วัน ภายใน 1,000 วันทำ�งาน หรือคิดเป็น 20.89 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ให้ความสำ�คัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต การจัดทำ�ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน รวมถึงการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานตามปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำ�หนด ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปีทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการค
วามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อเป็นตัวแทนดูแลความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน
ภายในบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
จากการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน จ�ำนวน 1 คน คิดเป็น
0.03% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 – 2559 โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งหามาตรการป้องกันและปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีจ�ำนวนอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดทั้งปี 23 คน คิดเป็น 0.88% ของพนักงานทั้งหมด
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บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ภายในองค์กร ดังนี้
1. ด้านการฝึกอบรม
บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2560 เช่น
หลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร” หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ” หลักสูตร
“ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น” เป็นต้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทัง้ สิน้ 481 คน หรือคิดเป็น 18.42% ของพนักงานทัง้ หมด
2. การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		 บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย) จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้ทราบถึง
แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย
เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบการรายงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการท�ำงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ
3. การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
		 บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกันภัยต่างๆ เป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง
สายส่งน�้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส�ำรวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
4. การส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
		 บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment - Quality Day) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรณรงค์
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยในองค์กร และในเทศกาลสงกรานต์รณรงค์ให้พนักงานขับขี่อย่าง
ปลอดภัย เมาไม่ขับ

ผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม

“มุง่ มัน่ ดูแล รักษาสิง่ แวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าเพือ่ คนรุน่ ต่อไป”
ไทยวาโก้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตทัง้ องค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนัน้ ในการด�ำเนินกิจกรรมของบริษทั ฯ จึงต้องปฏิบตั ิ
ตามระบบและมาตรฐานที่ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบาย Green
procurement, Materials Design การคัดเลือกวัตถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐาน กระบวนการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง
ที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งท�ำลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ได้ศึกษาถึงแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร และก�ำหนดมาตรการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กรไม่ต�่ำกว่า 2%
ในแต่ละปี โดยใช้มาตรการของโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกสูงสุดคือ 85% ของกิจกรรมทั้งหมด
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้
Scope I : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น
การเผาไหม้ของเครือ่ งจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ทีอ่ งค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การรัว่ ซึม/
รั่วไหล จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น
Scope II : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซื้อ
พลังงานมาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน�้ำ เป็นต้น
Scope III : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร
การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
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ผลการด�ำเนินงานปี 2560

ปี 2560 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร คือ
5,013 Tones of CO2 eq. /ปี เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ในปี 2559 พบว่าลดลง 7.80% จากมาตรการต่างๆ ของโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งบริษัทฯ

2. การใช้พลังงาน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบาย
อนุรกั ษ์พลังงานของบริษทั ฯ ไว้วา่ “เรามุง่ มัน่ และมีสว่ นร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมาย
การลดการใช้พลังงานต่อเนื่องทุกปี และในปี 2560 ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไม่ต�่ำกว่า 2% ต่อหน่วย
ผลผลิตเมื่อเทียบกับปี 2559
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีการฝึกอบรมและรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนัก
และปฏิบัติโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้ำมัน น�้ำ
กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินงานบริหารจัดการพลังงานในองค์กรตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
ซึง่ ได้รบั การรับรองจาก บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟเิ คชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพือ่ ควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�ำเนินงานปี 2560
บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary Source) ในกระบวนการผลิต เป็นพลังงานทางอ้อม (Indirect Energy)
จากการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2560 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 7,281,647 kWh. เปรียบเทียบการใช้พลังงานโดยรวมกับ
ปี 2559 ลดลง 9.39% เมื่อเทียบกับดัชนีการใช้พลังงาน เมกะจูล/ชิ้น ใช้พลังงานลดลง 2.43% ซึ่งลดลงจากการจัดท�ำ
มาตรการการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงการควบคุมการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อีกทัง้ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ด�ำเนินมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานเพิม่ ขึน้ ในหลายด้าน ทัง้ ด้านการฝึกอบรมปลูกจิตส�ำนึก
การใช้พลังงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า โดยพนักงานสามารถน�ำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการท�ำงาน การใช้ชีวิตประจ�ำวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน ส่งผลให้บุคลากรให้
ความส�ำคัญและใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า จนสามารถจัดท�ำมาตรการลดใช้พลังงานในพื้นที่ท�ำงานของตนเองได้ เช่น การจัด
ล�ำดับการท�ำงาน การปิดเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาพักหรือไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น ส�ำหรับด้านมาตรการ
ลงทุน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการของภาครัฐเปลี่ยนหลอดไฟ LED ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
รูปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน” ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั เงินสนับสนุนจ�ำนวน 277,992 บาท นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ได้ด�ำเนินมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในโรงงานเพิ่มจ�ำนวน 3,950 หลอด และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Split Type
ประสิทธิภาพสูงพิกัดรวม 152,000 Btu พร้อมทั้งปรับปรุงท่อส่งลมในระบบอัดอากาศ

สรุปผลจากการบริหารจัดการพลังงานในปี 2560
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3. การบริหารจัดการน�้ำ
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ด้วยนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อมในทุกด้าน และทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินกิจกรรมภายใน
องค์กร ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การจัดจ�ำหน่าย และการจัดการของเสีย ทางบริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญ
กับกิจกรรมการใช้น�้ำภายในองค์กร ซึ่งเป็นน�้ำประปาที่ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน โดยได้ก�ำหนดนโยบาย
“ลดการใช้น�้ำประปาลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2559” เพื่อให้เกิดการใช้น�้ำอย่างคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการน�้ำทิ้ง
สู่แหล่งภายนอกบริษัทฯ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
แนวทางการบริหารจัดการ
จากแนวนโยบายลดการใช้น�้ำ บริษัทฯ จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อประหยัดน�้ำทั่วบริเวณบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
แก่พนักงานในการใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในด้านการบริหารจัดการน�้ำทิ้ง บริษัทฯ ใช้วิธีการบ�ำบัดน�้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยเริ่มจากการจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้ และติดตามการท�ำงานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย รวมทัง้ ติดตาม
และประเมินผลการท�ำงานของระบบดังกล่าวเพื่อน�ำไปปรับปรุงและพัฒนา
ผลการด�ำเนินงานปี 2560
ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้ำประปา 81,565 ลิตร โดยมีการใช้น�้ำเฉลี่ยเท่ากับ 99.46 ลิตร/คน/วัน
ลดลง 3.29% เมื่อเทียบกับการใช้น�้ำในปี 2559 ที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 102.85 ลิตร/คน/วัน

บริษทั ฯ มีระบบบ�ำบัดนำ�้ เสียภายในองค์กร จ�ำนวน 3 จุด (หน้าอาคาร 1 หน้าอาคาร 6 และข้างอาคาร 3) ซึง่ คุณภาพ
ของน�้ำที่บ�ำบัดแล้วมีคุณภาพดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายละเอียด

หน่วย

pH

1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง

2. ปริมาณออกซิเจนทีส่ ารเคมีใช้ในการย่อยสลาย มิลลิกรัมต่อลิตร

ปี 2560
เกณฑ์ตามกฎหมาย
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
หน้าอาคาร 1 หน้าอาคาร 6 ข้างอาคาร 3
7.83

7.76

7.01

5.5 – 9.0

66

86

54

≤ 120

70

77

63

< 300

50

60

32

≤ 100

สารอินทรียใ์ นนำ�้ (COD)
ADMI

3. ค่าสีในน�ำ้ ทิง้ (COL)

4. ค่าไนโตรเจนอินทรียแ์ ละแอมโมเนียไนโตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร
(TKN)
5. ค่าของแข็งละลายนำ�้ (TDS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

452

512

612

≤ 3,000

6. ไขและน�ำ้ มัน (Oil & Grease)

มิลลิกรัมต่อลิตร

<2

<2

<2

≤5

7. ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

6

4

1

≤ 50

8. ปริมาณออกซิเจนทีจ่ ลุ นิ ทรียใ์ ช้ในการย่อย

มิลลิกรัมต่อลิตร

12

18

3

≤ 20

องศาเซลเซียส

29

28

27

≤ 40

สลายสารอินทรียใ์ นนำ�้ (BOD)
9. อุณหภูมขิ องนำ�้

ผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
1. การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดพันธกิจที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการด�ำเนิน
การที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน
การแข่งขันที่เป็นธรรม
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาว โดยด�ำเนินการภายใต้
กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตลอดจนได้
ก�ำหนดแนวปฏิบัติการรับเลี้ยงรับรองหรือการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญให้อยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหา
ข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบหรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
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การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
แนวทางการบริหารจัดการ
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุก
กลุม่ อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสือ่ กลางในการให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน
2. คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษา
สัญญาและข้อตกลงในการขายสินค้า ดูแลเอาใจใส่และตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า มีนโยบาย
รับประกันความพอใจในสินค้าและสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
และระบบ Call Center เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
3. เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของพนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และ
อื่นๆ
4. บริหารงานเพือ่ ให้เจ้าหนีม้ นั่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนีท้ ดี่ ี พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามสัญญา
หรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น�ำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่
สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะเดียวกันได้ตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงานซึ่งถือเป็น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ฯ โดยด�ำเนินการจดสิทธิบตั รผลงานนวัตกรรมต่างๆ ไม่ยนิ ยอมให้ถกู ละเมิดหรือให้บคุ คลอืน่
น�ำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางการบริหารจัดการ
1. บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มแี นวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มกี ารสร้าง
ความส�ำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาได้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
“บริ ษั ท ฯ มี น โยบายปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ของประเทศไทย
โดยกำ�หนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระทำ� หรือยอมรับ หรือสนับสนุน
การคอร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ทุ ก ธุ ร กิ จ และทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง”
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เมือ่ พบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รปั ชัน่ เกิดขึน้ ในบริษทั ฯ และมีกลไกในการให้ความคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมกับ
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระท�ำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระท�ำผิด
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3. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุน้ ส่วนต้านทุจริตเพือ่ ประเทศไทย (PACT Network) และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)
4. จัดตั้งคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อด�ำเนินการให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรม
องค์กรทีจ่ ะไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานของคณะท�ำงานฯ ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นประจ�ำทุกปี
5. จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 5.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
				 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท�ำแผนด�ำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น โดยท�ำการประเมินแยกออกจาก
ความเสีย่ งด้านอืน่ ๆ มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสีย่ งทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทัง้ ก�ำหนดมาตรการ
ด�ำเนินการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
		 5.2 การก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
				 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในและการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบงานส�ำคัญ เช่น ระบบการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชีและการช�ำระเงิน เป็นต้น
ตลอดจนจัดให้มชี อ่ งทางการรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�ำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ
หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ตลอดจนมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและก�ำหนดบทลงโทษทั้งทางวินัยและ/หรือกฎหมาย และในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้ง
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
		 5.3

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีดังนี้
• คณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่นสอบทานและติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน การให้และรับเลี้ยงรับรอง และการให้และรับของขวัญ ตลอดจนติดตามการแจ้งเบาะแส
ทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งมีการรายงานผลจากมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่นของ
บริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับ
• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการติดตามและทบทวนการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัท
• บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งท�ำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
คอร์รัปชั่นส�ำนักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ
• ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ได้รบั การร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อร้องเรียนมีหลักฐานหรือมีเหตุ
อันควรให้เชือ่ ว่ามีการกระท�ำทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ หรือมีการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น กรรมการผู้จัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เพื่อทราบ และสรุปความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบต่อไป
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6. ก�ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
ไปเป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชั่น
7. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคล
ภายนอก และบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
8. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ กับ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และรับของขวัญ โทษ
ทางวินัย รายละเอียดขั้นตอนและช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลไกในการให้ความคุ้มครองและเป็นธรรม
แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส เป็นต้น พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนจัดท�ำแบบทดสอบวัดความรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการอบรมและท�ำความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับพนักงานใหม่ใน
การปฐมนิเทศ และผู้ที่ได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในโครงการอบรม “Young Management Development
Program”
		 นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในไปทัศนศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เช่น หลักสูตร Anti-corruption : Synergy to Success เพื่อน�ำ
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่อไป
9. ก�ำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับและเรื่องที่ได้
รับแจ้งเบาะแสจะน�ำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
ผลการด�ำเนินงานปี 2560
1. พนักงานใหม่ 100% ได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และผ่านการ
ทดสอบวัดความรู้ในเรื่องดังกล่าว
2. แจ้งคู่ค้าจ�ำนวน 205 ราย ให้งดการมอบของขวัญในทุกเทศกาลและในขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและให้ความร่วมมือในการงดรับของขวัญ

3. ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก�ำหนด จ�ำนวน 3 เรื่อง และทุกเรื่องได้ด�ำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย 1 เรื่อง เป็นเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องไม่เป็นตามข้อร้องเรียน และ 2 เรื่องเป็นไปตามข้อร้องเรียน
ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำซ�้ำอีก ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบทั้งค่าใช้จ่ายและความเสียหายจากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
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2. สิทธิมนุษยชน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คนพึงได้รบั นอกจากสิทธิเสรีภาพในทางปัจเจกบุคคลแล้ว
ยังรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความแตกต่างของมนุษย์
ไทยวาโก้มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุม่ อีกทัง้ ยังครอบคลุมไปถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลทัว่ ไปอันก่อให้เกิดเป็นความหลากหลายและอิสรภาพทัง้ ด้าน
ความคิด การกระท�ำ ค�ำพูดและการสื่อสารอีกทั้งยังรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังมีสิทธิใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุน
การให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้พนักงานตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ไม่
จ�ำกัดอิสรภาพ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการ
สือ่ สารเพือ่ ให้พนักงานหรือผูท้ เี่ ชือ่ ว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษทั
โดยค�ำร้องเรียนนั้นจะต้องได้รับการเอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทจะไม่สนับสนุนและส่งเสริม
กิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560
1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจาและ
ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ และ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นต้น
2. ค�ำนึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
โดยเฉพาะผู้พิการ ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานท�ำ ในปี 2560 ได้จ้างผู้พิการท�ำงานจ�ำนวน 26 คน
3. มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าว่าด�ำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและ
ลูกจ้างของคูค่ า้ โดยได้ก�ำหนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และในระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้กับคู่ค้าทราบ
4. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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รางวัลเกียรติยศ ปี 2560
ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”
ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ“ดีเลิศ”
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยประจ�ำปี 2560 นอกจากนี้ ยั ง
ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการ
ก�ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี ใ น ร ะ ดั บ T o p Q u a r t i l e
ของบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000
- 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

รางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม
รางวั ล ดี เ ด่ น ประเภทบริ ษั ท ยอดเยี่ ย มด้ า นนวั ต กรรม
(Outstanding Innovative Company Awards) จาก
ผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงานประกาศ
ผลรางวัล SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร และ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

รางวัลยอดเยี่ยมนวัตกรรมเครือสหพัฒน์
(Chairman Award)
รางวัล CHAIRMAN AWARDS ประเภท System &
Process จากผลงาน The Smart Kaizen System ประเภท
System & Process ในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเครือ
สหพัฒน์ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ประกาศนียบัตรรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(Eco Factory)
ได้ รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศและ ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รมาตรฐานการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรม ยาเสพติด ประจ�ำปี 2560 - 2562 จากกระทรวงแรงงาน
สีเขียว (Green Culture) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ
ประจ�ำปี 2560 “ได้รับรางวัลประเภททองเป็นปีที่ 3” จาก
กระทรวงแรงงาน และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศนียบัตรรับรองการประชุมสีเขียว
Green Meetings
ใบรับรอง Green Meetings หรือ การจัดประชุมสีเขียว
ประจ�ำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่ง บริษัทฯ
ได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลัก Green Meetings ในการ
ลดใช้ พ ลั ง งานและการประหยั ด ทรั พ ยากรในองค์กรจาก
TBCSD
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ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำ�รายงานความยั่งยืนระดับสากล
General Standard Disclosures
General Standard Disclosures

Page

Omission / Note

Strategy and Analysis
G4-1

203

G4-2

206-207

Organization Profile
G4-3

30

G4-4

8 - 11, 20, 22 - 25

G4-5

30

G4-6

26

G4-7

35

G4-8

12, 20

G4-9

26, 210

G4-10

224 - 225

G4-12

204 - 206

G4-13

This page

G4-16
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No significant change during the reporting year.

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17

18, 31

G4-18

202, 209

G4-19

208 - 209

G4-20

208 - 209

G4-21

208 - 209

G4-22

This page

None

G4-23

This page

No significant change during the reporting year.

Stakeholder Engagement
G4-24

207 - 208

G4-25

207

G4-26

207 - 208

G4-27

207 - 208

242

General Standard Disclosures

Page

Omission / Note

Report Profile
G4-28

202

G4-29

202

G4-30

202

G4-31

202

Governance
G4-34

45, 54 - 63

G4-37

79 - 80, 82

G4-38

41 - 44

G4-40

64 - 66

G4-41

67 - 68, 72 - 73

G4-43

89 - 90, 185 - 193

G4-44

87 - 88

Ethics and Integrity
G4-56

52, 68

Specific Standard Disclosures
Specific Standard Disclosures

Page

Omission / Note

Category : Economic
ASPECT : Economic Performance
G4-EC1

210

Category : Environmental
ASPECT : Energy
G4-EN5

232 - 233

G4-EN6

232 - 233

G4-EN7

232 - 233

ASPECT : Emissions
G4-EN15

231 - 232

G4-EN16

231 - 232

ASPECT : Effluents and Waste
G4-EN22

234 - 235
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Specific Standard Disclosures

Page

Category : Social
Sub-Category : Labor Practices and Decent Work
ASPECT : Employment
G4-LA1

225

G4-LA2

74, 202

ASPECT : Occupational Health and Safety
G4-LA6

229

G4-LA7

229 - 230

ASPECT : Training and Education
G4-LA9

50 - 51

G4-LA10

50 - 51

ASPECT : Diversity and Equal Opportunity
G4-LA12

224

Sub-Category : Product Responsibility
ASPECT : Product and Service Labeling
G4- PR5

216
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