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

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท

เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีภาวะชะลอตัวลง และต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ ท�ำให้การส่งออกลดลง ประกอบกับในยุคทีเ่ ทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นทางธุรกิจ และส่งต่อให้พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ทุกภาคธุรกิจในทุก
อุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการด�ำเนินธุรกิจใหม่ให้เกิดความกระชับ คล่องตัว และรวดเร็วยิ่ง
ขึน้ พร้อมทัง้ ท�ำการตลาดทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยตรงมากขึน้ เพือ่ ให้เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง รวม
ไปถึงพัฒนาบุคลากรให้มคี วามพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงและพร้อมเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้คดิ ค้น
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทงั้ สินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ ง ดังเห็นได้จากบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Best Innovative Company Awards
จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Mood Travel Bra ในงาน SET Awards 2019 และได้รับรางวัล Asian Service Award 2019
จากผลงาน Wacoal Body Clinic จาก Asian Network for Quality (ANQ)
ด้านผลประกอบการในรอบปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,881.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97 และ
ก�ำไรสุทธิ 336.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.53 เมื่อพิจารณาฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ�ำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท
คิดเป็นร้อยละ 67.84 ของก�ำไรสุทธิ โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนับเป็นการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน
เป็นปีที่ 47
นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
ไทยประจ�ำปี 2562 รวมทั้งได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับ
ประเทศ ประจ�ำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ตลอดจนได้รบั รางวัล “บริษทั เกษียณสุข” ระดับ Bronze จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีย่ กย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนายจ้างทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการออมเงินผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ
ในนามคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นร่วมขับเคลือ่ น
องค์กรให้บรรลุผลส�ำเร็จในตลอดปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี การเงิน และกฎหมาย มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต และ นายพูลศักดิ์ บุญชู เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการประชุมจ�ำนวน
13 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าสายงานตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งราย
ไตรมาส และประจ�ำปี 2562 ซึ่งได้จัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้สอบทานประเด็น
ที่สาระส�ำคัญ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งเรื่องส�ำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters :
KAM) และได้รบั ค�ำชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชี ฝ่ายบริหาร อย่างเพียงพอ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้แสดงรายงานแบบไม่มเี งือ่ นไข คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ และ
น่าเชื่อถือ
		 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบ
บัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
เหมาะสม เพียงพอ มีการป้องกันทุจริตและความเสีย่ งในระบบงาน โดยรับทราบรายงานการตรวจสอบ ผลการประเมินการควบคุม
ภายในจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ ให้ขอ้ แนะน�ำเพือ่ ปรับปรุงระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพ และมีการก�ำกับดูแล
ทีด่ ี รวมทัง้ ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการ การก�ำกับดูแลทีด่ โี ดย
สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลรับผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. การสอบทานการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector
Collective Action Against Corruption (CAC) รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชันในระบบงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการน�ำมาตรการดังกล่าวไป
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน และสม�่ำเสมอ
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5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุ้น ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่า การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามธุรกิจปกติ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน
6. การติดตามการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ทงั้ จากปัจจัยภายในและภายนอก ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
การธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยรับทราบการรายงานการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจ
7. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปีที่จัดท�ำขึ้นตามความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนโดยรับทราบผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูล และ
ความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในและ
ก�ำกับดูแลให้ผตู้ รวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถและได้รบั การฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ทบทวนกฎบัตรส�ำนักงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความเป็นอิสระ
8. กฎบัตรและการรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูส้ อบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายมนูญ มนูสุข และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�ำปี 2563 และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินรวม 5.16 ล้านบาท
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ด้วยความรู้
ความสามารถ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การบริหารและการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเหมาะสม เพียงพอ มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ระบบงานการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ มีความ
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ และเชือ่ ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ

(ดร.กุลภัทรา สิโรดม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

04

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน		
Financial Overview

งบการเงินรวม

CONSOLIDATED

ปี Year
2562
2561
2019
2018

2560
2017

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

7,468
1,710
5,758
4,881
5,141
1,703
336

7,270
1,459
5,811
4,606
4,780
1,207
356

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

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าตามบัญชี
กำ�ไรสุทธิ
ราคาตลาด
เงินปันผล

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

1.00
47.99
2.80
47.00
1.90*

1.00
48.43
2.96
47.00
1.80

1.00
48.04
2.71
46.75
1.50

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

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

6.54
5.81

7.44
6.15

7.14
5.80

สภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

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

3.57
1.54
0.05

3.15
1.53
0.26

3.45
1.70
0.58

ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

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

4.56
26.65

4.96
23.01

4.72
21.18

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

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

0.23
0.25
0.30
4,949.28 3,219.03 1,610.78
55.44
67.84* 60.72

* ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.90 บาท แล้วนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ กำ�หนดให้
มีขน้ึ ในวันที่ 22 เมษายน 2563
* The Board of Directors resolved to set dividend payment rate at Baht 1.90 per share, for further proposal to the
shareholders’ general meeting for approval, on April 22, 2020.
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คณะกรรมการบริษัท
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

06

นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา

นายมนู ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท

นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ
รองประธานกรรมการ

นายบุญดี อำ�นวยสกุล
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นายโนโซมุ โอซึกะ
กรรมการรองผู้จัดการ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท

ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
นางสาวการุณี สุหร่าย
กรรมการบริษัท

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
กรรมการบริษัท
นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
กรรมการบริษัท
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมิซึรุ เซคิกุจิ
กรรมการบริษัท

นายพูลศักดิ์ บุญชู
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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Company Products
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Ladies’ Lingerie
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Be Me... Be Yourself
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Children Wear
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Ladies’ Outerwear
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mkt_outer@wacoal.co.th
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด และ Wacoal Corporation
ประเทศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัด
ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และ
ชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี
การจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ
ส�ำหรับตลาดต่างประเทศได้จ�ำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
อาเซียน เป็นหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)
ไทยวาโก้ จะมุง่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้ ความ
เชือ่ มัน่ และความไว้วางใจซึง่ กันและกันของผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกกลุม่
เราจะนาํ เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าด้วยความใส่ใจอย่างพิถพี ถิ นั ถึง
คุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ผสานกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ไทยวาโก้ครบรอบก่อตั้ง 49 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการศึกษา
วิจัยพัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสม
กับโครงสร้างสรีระเพื่อสร้างความงามและความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกช่วงวัย

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

2513

เริ่มการผลิตชุดชั้นในสตรี

2514

ขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รดั หน้าท้อง กางเกงใน
บอดี้ สูท เพ็ททิโค้ท ชุดนอน

2515

เริ่มส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี ตามล�ำดับ

2516

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท

2517

เริ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก จ�ำหน่ายในประเทศ

2522

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การ

ตลาดและนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ เช่น การจัดให้
มีพนักงานขายคอยแนะน�ำการสวมใส่ชดุ ชัน้ ในสตรีทถี่ กู ต้องตามสรีระให้แก่
ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และเป็นผูร้ เิ ริม่ ใช้คำ� เรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชัน้ ในว่า
“Proportion Consultant” หรือ “PC” จนกลายมาเป็นค�ำที่ใช้แพร่หลายใน
วงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตาม
ร้านค้า การน�ำระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก การก�ำหนดราคาชุด
ชั้นในแบบ Fixed Price และการส่งเสริมการตลาดด้วยการน�ำภาพยนตร์
โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรี
ไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง
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ทศวรรษที่ 2 เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทัง้ การหาแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ เพือ่ สร้าง

ความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
2523

มาเป็นรูป
เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความ
เจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และก�ำหนดสีประจ�ำบริษัทฯ คือ สี
ไวน์แดง และสีชมพู
น�ำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นครั้งแรก

2527

จัดท�ำ “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการวัด
สัดส่วนแก่ลูกค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้
ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสม
กับสรีระ

2528

จัดตั้ง Wacoal Body Clinic ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้า
โซโกสี่แยกราชประสงค์บริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะ
บุคคล และผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ

2529

เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรม

2530

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท

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

ทศวรรษที่ 3 เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ท�ำให้สามารถผ่านวิกฤต

เศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และน�ำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยาย
ก�ำลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
2533

น�ำเครื่อง Silhouette Analyzer เครื่อง Moire และ
เครือ่ ง Sketched Outlines มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสรีระ

2534

จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research &
Development) วิจัย ทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอ

2537

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง
เป็นล�ำดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120 ล้านบาท

2540

ริเริ่มโครงการ Thailand Best จัดงาน
“Sahagroup Export & Trade”

2541

จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

2542

ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืม
จากธนาคาร

14

ทศวรรษที่ 3
บททดสอบความ
แข็งแกร่งขององค์กร
(พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2542)

ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน ท�ำการตลาดเชิงรุก ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม วางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิด
การบริหารกระบวนการภายในทีร่ วดเร็ว ช่วยให้ผบู้ ริหารตัดสินใจภายใต้ขอ้ จ�ำกัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ

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

2553

2543

ริเริ่ม โครงการ “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้
ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากมะเร็ง
เต้านม

2548

น�ำระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function
Deployment และ Kansei Engineering มาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

2549

พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra
Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นในส�ำหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม

2551

ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมี่ยม ฉีกเส้น
กั้นระหว่างชุดชั้นใน กับชุดชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า
“Diamond Intimacy” ซึ่งน�ำคริสตัล Swarovski มาประดับ
บนชุดชั้นในเป็นครั้งแรก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้จัดแสดง
แฟชั่นโชว์ผลงาน Princess Collection ในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้า สิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ เพือ่ น�ำรายได้สมทบทุนการสร้าง
ศูนย์มะเร็งเต้านม
เริ่มผลิตและจ�ำหน่าย Wacoal Gold ชุดชั้นในส�ำหรับผู้หญิงสูงวัย

2554

พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop”
และใช้ Social Network เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

2555

ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile”
เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอเชิงลึก

2556

ร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐาน
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน

ทศวรรษที่ 5
การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี
(พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
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2557

ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside”
ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนินโครงการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัย
สรีระสตรีไทยทั่วประเทศ
จัดตั้ง Wacoal Body Clinic เพื่อให้บริการและให้ค�ำปรึกษา
กับลูกค้าที่มีปัญหาทางสรีระ

2558

ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่นจัดตั้ง Myanmar
Wacoal Co., Ltd

2559

ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท
เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด

2560

ร่วมลงทุนในบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด เพิ่มขึ้นจนเป็น
บริษัทร่วม

2561

ปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจ จัดตั้งฝ่าย Merchandising ฝ่าย
Marketing และฝ่าย Digital Business เพื่อรองรับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

2562

ปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจ จัดตัง้ ฝ่ายบริหารการขาย Wacoal
และฝ่ายขาย Wienna
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• มาตรฐานเคียงคู่คุณภาพระดับสากล
ปี 2557 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd.
ปี 2561 : ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd (BVQI)
ด้าน “Design and Manufacturing of Ladies’ Foundation Garment (Brassiere)”
			 : ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001:2015 จาก Bureau Veritas Certification
(Thailand) Ltd.
ปี 2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน “ENFANT” ตามมาตรฐานฉลาก
Oeko-Tex Standard 100 (Class 1) จาก Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co.KG.
ปี 2560 : ขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กแรกเกิด 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 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มเติมในปี 2552
ปี 2553 : ขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ครอบคลุม
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
ปี 2551 : ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) 2346-2550 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี ด้านความปลอดภัยจากสี
และสารเคมีอันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย
ปี 2552 : ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว เป็นรายแรกของประเทศไทย
จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย (สสท.) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรี ในเรือ่ งความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ปี 2555 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือ ฉลากเขียว ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของชุดชั้นใน
Wacoal
ปี 2552 : ได้รับเครื่องหมาย CoolMode ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนอนและชุดชั้นนอกสตรี จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี 2555 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรี CoolMode เช่น ยกทรง (Cool
Bra) และชุดกระชับสัดส่วน (Cool Shape)
ปี 2558 และ ปี 2560 : ขยายขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ในผลิตภัณฑ์ยูนิฟอร์มภายใต้แบรนด์ Race’
ปี 2554 : ได้รับการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.)
ปี 2560 : ได้รบั การรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)
ปี 2556 : ขยายการรับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีและผ้าอ้อมเด็ก
ปี 2562 : ได้รบั การรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ผลิตภัณฑ์จำ� นวน 5 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ปี 2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน WRAP : Worldwide Responsibility Accredited Production ระดับทอง
(Golden Certificate of Compliance) แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในระดับสากล
ปี 2560 : ได้รบั การรองรับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2561 : ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry Level 4) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทฯ ท�ำหน้าที่วิจัย ออกแบบ พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ โดยประสานงานกับผู้จัดจ�ำหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต
สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความช�ำนาญของแต่ละโรงงานให้ท�ำการผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้านบัญชี การเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย นอกเหนือไปจาก
การผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั ย่อย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ทผี่ ลิตได้ให้แก่บริษทั ฯ กรณีการส่งออกบริษทั ย่อยสามารถ
ผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 4 แห่งนับเป็นฐาน
การผลิตที่ส�ำคัญ ซึ่งจัดตั้งในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้นทุนแรงงานที่
ต�่ำกว่า นอกจากนี้บริษัทย่อยอีก 1 แห่ง ท�ำหน้าที่จัดหาและจัดจ�ำหน่ายสินค้า และประกอบธุรกิจฟอกย้อม
บริษัทร่วม เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ โดยอาศัย
ความรู้ ความช�ำนาญของพันธมิตรทางธุรกิจ อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน
โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการด�ำเนินงานในกลุ่มบริษัท
บมจ. ไทยวาโก้

บริษัทย่อย

99.96%

99.99%

WSC
99.95%

WLC

บริษัทร่วม

99.99%
WKC

99.99%
TORA

40.00%
MWC

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
		
MWC		 = Myanmar Wacoal Co., Ltd.
		
PMC		 = บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
		
PLC		 = บจก. ภัทยาล�ำพูน (บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี)
		
PM		 = Pattaya Myanmar Co., Ltd.

การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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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สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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)

บริษัทฯ
ถือหุ้นบริษัทอื่น

บริษัทอื่น
ถือหุ้นบริษัทฯ

-

-

99.99
99.99
99.99
99.96
99.95
-

-

-

33.61

40.00
40.00
39.99

0.07
-

-

-

0.69
3.82
0.01
0.83

23.04
5.09
3.90
1.39

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
** บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษทั ฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชัน้ ในสตรีภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Wacoal ซึง่ ได้รบั อนุญาตจาก Wacoal Corporation
ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยการจัดจ�ำหน่ายสินค้าชุดชัน้ ในสตรีผา่ นบริษทั ในกลุม่ Wacoal Corporation
เพือ่ จัดจ�ำหน่ายในประเทศญีป่ นุ่ สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารท�ำธุรกรรมร่วมกับบริษทั ในกลุม่ ของ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ อีกรายหนึง่ โดยการท�ำธุรกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการท�ำธุรกรรมปกติทางการค้าเพือ่ เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การซือ้ วัตถุดบิ และให้จดั จ�ำหน่าย
สินค้าของบริษทั ฯ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

1. ชุดชั้นในสตรี
2. ชุดชั้นนอกสตรี
3. ชุดเด็ก 		
			

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

โครงสร้างรายได้

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74 และ
ร้อยละ 26 ตามล�ำดับ

โครงสร้างรายได้จำ� แนกตามผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ /
บริการ
รายได้ในประเทศ
ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
อื่นๆ

ดำ�เนินการโดย

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

2562
% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ รายได้
%
99.96
99.99
99.99
99.95
99.99

รายได้ต่างประเทศ
บมจ. ไทยวาโก้
ชุดชั้นในสตรี
บมจ. ไทยวาโก้
ชุดเด็ก
รวม
รายได้รวม
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
อื่นๆ
รวมรายได้จากการขายและบริการ
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2561
%
รายได้

2560
%
รายได้

3,300.30 67.61
27.39 0.56
0.65 0.01
0.83 0.02
12.54 0.26
112.97 2.32
154.43 3.16
22.73 0.47
3,631.84 74.41

2,991.09 64.94 2,780.62 63.74
37.93 0.82
49.06 1.12
6.45 0.14
13.62 0.31
0.51 0.01
0.08 0.00
13.79 0.30
9.92 0.23
127.44 2.77
95.84 2.20
177.79 3.86 180.44 4.14
3.53 0.08
3,358.53 72.92 3,129.58 71.74

1,218.59 24.96
30.72 0.63
1,249.31 25.59

1,213.38 26.34 1,202.04 27.55
34.14 0.74
30.92 0.71
1,247.52 27.08 1,232.96 28.26

4,560.30 93.42
112.97 2.32
185.15 3.79
22.73 0.47
4,881.15 100.00

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

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านการวิจยั และพัฒนา
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึง
พอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2562 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดังนี้
Twoway Jacquard 2D
นวัตกรรมผ้าถัก Twoway Jacquard 2D ที่ใช้ลวดลาย 2 มิติในการสร้างแรงกระชับที่แตกต่าง เพิ่มความเรียบเนียน และ
ยังให้ลวดลายบนผ้า พบได้ในผลิตภัณฑ์ Curve Diva
Rubber Support Pads
แผ่นยางผสมยางพาราที่มีความหนา 0.6 - 0.8 มิลลิเมตรเจาะรู เพื่อเสริมการอุ้มทรงให้กับชุดชั้นในออกก�ำลังกาย ด้วย
คุณสมบัติยางผสมยางพาราที่มีความเป็นแผ่นคงรูป ให้ความยืดหยุ่นตัว ท�ำให้สามารถอุ้มเต้าทรงให้ความกระชับและไม่กดเจ็บ
ขณะเคลื่อนไหวของร่างกาย พบได้ในผลิตภัณฑ์ Motion Wear
Rubber Back Support
แผ่นยางผสมยางพาราที่มีความหนา 1.0 มิลลิเมตรเจาะรู ช่วยประคองหลัง และระบายอากาศได้ดี อีกทั้งยังแข็งแรงคงทน
ต่อการโค้งงอ ตัดต่อให้เข้ากับสรีระเพื่อ support แผ่นหลัง ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังจากการตั้งครรภ์หรือสุขภาพ พบได้ใน
ผลิตภัณฑ์ Maternity และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Twoway Laser Cut (Punching)
ผ้า Twoway Laminated 2 ชั้น ที่ให้ความหนานุ่ม กระชับ และคงรูป เจาะรูด้วยเทคนิคเลเซอร์ Micro Perforation เพื่อ
ระบายอากาศ และเกิดลวดลายลงบนผืนผ้า พบได้ในผลิตภัณฑ์ Motion Wear และผลิตภัณฑ์ Mood
Body Seamless 44 Gauge
การถักเป็น Body Size ท�ำให้เนื้อผ้าเนียนเรียบพิเศษ และใช้เทคนิคการ Tape Bonding แนวตะเข็บช่วงขอบขาแทนการ
เย็บ ไร้รอยการกดรัด เส้นใย Micro Fiber และเครื่องถักที่มีความละเอียดสูง 44 เข็ม/นิ้ว ท�ำให้เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสที่เนียนนุ่ม
บางเบา สวมใส่สบาย พบได้ในผลิตภัณฑ์ Panty
ผ้า Circular Mesh Freecut
เนื้อผ้าที่ผสมเส้นใย Nylon 88% และ Elastane 12% ท�ำให้เนื้อผ้าละเอียด เนียนนุ่ม ยืดหยุ่นตัวได้ดี พร้อมทั้งโครงสร้าง
ผ้า Circular Knit ที่ถักเป็นโครงสร้าง Mesh บวกกับคุณสมบัติพิเศษของเส้นด้าย Elastane ชนิด Smart Fix หลอมละลายบาง
ส่วน เพื่อยึดเกาะโครงสร้างให้ไม่ลุ่ยไม่รัน และโครงสร้างที่เป็น Elastane Mesh ท�ำให้มีรูหรือช่องว่างระบายอากาศได้ดี เนื้อผ้า
ตกแต่งเคลือบสารที่ท�ำให้ผ้าดูดซับน�้ำได้ดีและแห้งเร็ว พบได้ในผลิตภัณฑ์ Panty

ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็น
อันตราย กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น
การรักษาไว้ซงึ่ การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015 การจัดการ
ด้านพลังงาน ISO 50001:2011 การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการทดสอบ Wacoal corp. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2346:2550) การรับรองผลิตภัณฑ์
ฉลากเขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดง
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint)
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นอกจากนี้ยังได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry Level 4) และการรับรองความสามารถทาง
นวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ประจ�ำปี 2561 จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) ในฐานะ
บริษทั ทีม่ คี วามโดดเด่นทัง้ ในด้านนวัตกรรมและกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และรับรางวัล Asian Service Award 2019 จากผลิตภัณฑ์บริการ Wacoal Body Clinic จาก Asian Network for Quality
(ANQ)

ชุดชัน้ ในสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ มีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 93 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด โดย
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม เช่น Wacoal
Balancing Bra โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ Collection ใหม่ที่ส�ำคัญ ดังนี้
Curve Diva คัพดีเวอร์
ยกทรงเก็บกระชับมั่นใจ แต่ยังคงมี Fashion และแฝงความ Sexy เพื่อตอบสนองความต้องการของสาวๆ ที่มีคัพใหญ่
ล�ำตัวปกติ และล�ำตัวใหญ่ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
• Sexy Diva : บราส�ำหรับสาวที่ต้องการความ Sexy และมีความเป็น Fashion มากขึ้น ด้วยเทคนิคการตัดต่อเต้า และ
โครงรูปตัว L โอบเก็บเนื้อเต้าด้านข้าง ยกอกสวย เผยร่องอกเพิ่มความ Sexy
• Smart Diva : บราส�ำหรับสาวที่ต้องการความ Sexy แต่มีความเป็น Feminine ด้วยเต้า Seamless 4/5 cup ตกแต่ง
ลูกไม้ให้ดูหวาน แฝงความ Sexy และเสริมแผ่น Lift sheet ด้านข้างล�ำตัว ท�ำให้สาว Diva มั่นใจขณะเคลื่อนไหว
Fit 24 hours
Wacoal Motion ยกทรง Sport bra เพื่อนคู่ใจในทุกกิจกรรมของผู้หญิงยุคใหม่ ไม่เฉพาะแค่การออกก�ำลังกายแต่ยังรวม
ไปถึงการ Mix & Match เสื้อผ้าแบบ In to Out ให้เหมาะสมกับ Lifestyle ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบซึ่งแบ่งได้ 3 Function ดังนี้
• Latex Miracle นวัตกรรมแผ่นยางพาราช่วยโอบกระชับเต้าทรงทุกการเคลื่อนไหว
• High Side Design ตัดต่อด้านข้างล�ำตัวกว้าง ให้ความกระชับแผ่นหลัง และยืดหยุ่นขณะออกก�ำลังกาย
• ยางทอขอบล่าง ยึดเกาะล�ำตัวไม่เลื่อนหลุดขณะออกก�ำลังกาย สวมใส่ง่ายและกระชับทุกการเคลื่อนไหว
Athleisure Collection
Wacoal Motion ยกทรง Sport bra ที่ต่อยอดจาก Function ที่ดีของ Collection “Fit 24 hours” โดยการพัฒนา Latex
Miracle ให้มีความอ่อนนุ่มขึ้น และยังมีนวัตกรรม Sport Fit Support ช่วยเก็บกระชับด้านข้างเต้าทรงให้ทรงสวย ระบายเหงื่อได้
ดี กระชับทุกการเคลื่อนไหวขณะออกก�ำลังกาย พร้อมทั้งเพิ่มรูปแบบให้มีความหลากหลาย ตอบสนองทุก Lifestyle ของสาวที่มี
ความมั่นใจ ไม่ว่ากีฬาจะหนักหรือเบา
Secret Support
• H-Fit นวัตกรรมอีกขั้นของกางเกงในกระชับหน้าท้องให้เรียบเนียน ด้วยเทคนิคการตัดเย็บ V-line Technology เสริม
ด้วยผ้าตาข่าย Powernet ด้านหน้า เพื่อความกระชับพอดี ท�ำให้หน้าท้องดูเรียบเนียนยิ่งขึ้น สวมใส่สบาย มั่นใจได้ใน
ทุก Lifestyle การแต่งตัว
• S-Fit นวัตกรรมกางเกงในเอวสูงด้วยเทคนิค S-line Technology พร้อมเสริมผ้าตาข่าย Powernet ช่วยกระชับเอว
และด้านข้างให้ได้สัดส่วน ให้ผู้หญิงอวดเอว S สวยๆ ได้อย่างมั่นใจ สวยได้ในทุกรูปแบบทุกสไตล์
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Wacoal Go Girl - Bra Gen ใหม่
บรา Gen ใหม่ ที่เลือกไซซ์ง่าย โดยหนึ่งไซซ์ใส่ได้หลายคัพ พร้อมกับนวัตกรรมการประกบผ้าโดยการรีดด้วยความร้อน
(Bonding Soft Fabric) ไร้ตะเข็บเนียนเรียบทั้งตัว และผ้าท�ำจากเส้นใยพิเศษ ยืดหยุ่นได้ดี เนียนนุ่ม ระบายอากาศ ใส่สบาย
ตลอดวัน พร้อมทั้งเต้าโมล 3 มิติ ไร้โครง โค้งไปตามสรีระและ Push Up ดันทรงไล่ระดับกระชับทุกคัพไซซ์ และยังมีรูปแบบที่
ใช้ Extra 3D Airflow Pad เสริมฟองน�้ำเจาะรูระบายอากาศ ให้ความรู้สึกแห้งสบายไม่อับชื้น
New Travel Bra บราเดียวที่ม้วนได้จริง
นวัตกรรมใหม่ที่แรกและที่เดียวในไทยโดยน�ำ “ยางพารา” วัสดุจากธรรมชาติมาแทนโครงเหล็ก ท�ำให้ใส่สบาย ไม่กดเจ็บ
ด้วยนวัตกรรม Magic Mold และ Non-Stretch side support ด้านข้างด้วยฟองน�้ำบางอัดแน่น ช่วยผลักและเก็บกระชับเต้าทรง
จากด้านข้าง ท�ำให้อกชิดกลมสวยเป็นธรรมชาติ ส่วนหลังใช้ผ้าแถบทอริม ไขว้กันเป็นรูปแบบพิเศษ Cross-hugging Wing ซึ่งจะ
กระชับเนียนเรียบไปกับล�ำตัว นอกจากนี้ยังม้วนเก็บได้ง่าย ไม่เสียทรง พกพาสะดวก ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ (Save Space)
Smooth Bra 2019
Smooth Bra บราที่ผสมผสาน 4 นวัตกรรมใหม่ ดังนี้
• Soft Mold นวัตกรรม Mold นุ่มพิเศษ ผิวสัมผัสเหมือนจริง ยกอกสวยเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ
• New Free Cut & High Curve Wireless Bra บราไร้โครง Push up น้อย สวยเนียน สวมใส่สบายแบบไม่กดเจ็บ
ช่วยเก็บกระชับเนื้อด้านข้าง
• New High Cut Bra บรามีโครง Mold บาง มี Magic Line ช่วยเก็บกระชับเนื้อด้านข้างให้อกสวยแลดูเป็นธรรมชาติ
• Natural Mold Wire นวัตกรรม Mold แบบใหม่ เหมาะกับสาวทุกคัพไซซ์ สวมใส่สบาย ด้วย Magic line ช่วยเก็บ
กระชับเนื้อด้านข้าง
Wireless Fix “อกชิด กระชับเป๊ะ”
นวัตกรรมชุดชั้นในที่ใช้ X-Power sheet ประคองเต้าสวย ช่วยให้อกชิด ยกกระชับให้เนินอกชัด และมี Step Push up
ฟองน�้ำไล่ตามระดับคัพ มีผิวสัมผัสนุ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มเนินอกให้อิ่มสวยเป็นธรรมชาติ พร้อมเทคนิคการเย็บพิเศษใต้ฐานเต้า ช่วย
ให้เต้าทรงคงรูป
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ
รูปแบบดีไซน์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งมีการน�ำเข้าสินค้าชุดชั้นในสตรีจากต่างประเทศ
มากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลกู ค้า ในขณะเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป โดยหันมาซื้อสินค้าผ่านช่อง
ทาง Online มากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือก
บริโภคสินค้าและบริการได้หลากหลายและตรงกับความต้องการได้มากขึน้ ส่งผลให้ภมู ทิ ศั น์ทางการค้าปลีกแปรเปลีย่ นไป ผูป้ ระกอบ
การจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เท่าทันสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้ให้ความส�ำคัญกับการตลาด Online ทั้งในด้าน Social Media Marketing และ Online Marketing
ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการขายเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นนโยบาย “การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค” ด้วยการคิดค้น วิจัย
พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดในฐานะผู้น�ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเชิงลึก
ของผู้บริโภค เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยจากสารพิษและ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของ
ลูกค้ามากขึน้ เพือ่ สร้างความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่ ต่อผูบ้ ริโภค ส่งผลให้บริษทั ฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

23

ชุดชัน้ นอกสตรี
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปสตรี ซึ่งมีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทั้งหมด
ในปี 2562 สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
• สินค้าแบรนด์ 5.up ได้ตอกย�้ำจุดเด่นของแบรนด์ในเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบ และแพทเทิร์น การ Fitting ที่สวยงาม
พร้อมจัดท�ำ Catalog สินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขึ้น
• สินค้าแบรนด์ Race’ ได้ขยายธุรกิจสินค้า Uniform เข้าไปในกลุ่ม Workwear โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาชุดพยาบาล
ด้วยผ้า Nursy ซึ่งเป็นผ้านวัตกรรมใหม่จากโรงงานที่เป็นเครือข่าย Supply Chain ของบริษัทฯ
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปี 2562 ตลาดสินค้าชุดชั้นนอกสตรีมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพ
สินค้าลดลง ท�ำให้สินค้าเสื้อผ้าสตรีต้องสร้างความแตกต่างและต้องพัฒนาศักยภาพในการขายช่องทางอื่นๆ ให้มากขึ้น
ส�ำหรับสินค้าแบรนด์ 5.up ได้มีการพัฒนาเนื้อวัตถุดิบที่มีนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มราคา
ได้ และมุง่ เน้นการสร้างแบรนด์ให้เติบโตเหนือคูแ่ ข่งด้วยการสือ่ สารทางการตลาดอย่างต่อเนือ่ งทุกช่องทางทัง้ ช่องทาง Offline และ
Online
ส�ำหรับตลาดชุดเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) ที่เป็นองค์กร บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการก่อนและหลังการขายให้แก่ลูกค้า
ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต Uniform อย่างต่อเนื่อง และปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาทีม Pop Up เพื่อขายให้แก่ลูกค้า
ผู้สวมใส่ชุด Uniform โดยตรง ได้แก่ ชุดพยาบาลนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตด้วยผ้า Nursy ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เบา นุ่ม ยืดหยุ่น สบาย
แตกต่างจากชุดพยาบาลทั่วไป

ชุดเด็ก
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดเด็ก ซึ่งมีมูลค่าการจ�ำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่าจ�ำหน่ายทั้งหมด ในปี 2562 สินค้าชุดเด็ก
ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ดังนี้
• ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กได้ขยายตลาด E-Commerce โดยใช้แบรนด์ Amusant ในการขับเคลื่อน
• แบรนด์ De bon ได้เพิ่มกลุ่มสินค้า Organic เข้าไปจัดจ�ำหน่ายใน Discount Store
• ผลิตภัณฑ์ Little Wacoal ได้สร้างสรรค์สนิ ค้ากลุม่ ใหม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของเด็กยุคปัจจุบนั โดยแบ่งสินค้า
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็ก เป็นสินค้าที่ค�ำนึงถึงสุขลักษณะ เน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็น Organic และ Green เพื่อ
ความปลอดภัยของลูกน้อย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเด็กโต เป็นสินค้าที่มี Lifestyle ให้เหมาะสมกับเด็ก
ยุคดิจิทัลที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย
• ผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้เพิ่มตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียและประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มตลาดชุดเด็กในประเทศปากีสถาน
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
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาเสื้อผ้าเด็กให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในสภาพภูมิอากาศร้อนและหนาว รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้าเด็กทีเ่ หมาะกับสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ ของประเทศไทย ควบคูไ่ ปกับการสานต่อแนวคิดอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้ ENFANT GREEN Label อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายผสมปอกระเจา (Cotton Jute) เส้นใย
Organic Cotton เส้นใยไผ่ (Bamboo) เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ดีจากคุณภาพฝีมือแรงงานและระบบห่วงโซ่อุปทานที่ครบ
วงจร ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตชุดชั้นในสตรีที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก
ส�ำหรับภาพรวมการเติบโตของตลาดชุดชัน้ ในสตรียงั เป็นไปในทิศทางทีด่ ี ถึงแม้วา่ สภาพเศรษฐกิจของไทยโดยรวมจะอยูใ่ น
ภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จา่ ยมากขึน้ อย่างไรก็ดสี นิ ค้าชุดชัน้ ในสตรียงั คงเป็นสินค้าทีไ่ ด้รบั ความ
นิยม เนือ่ งจากเป็นกลุม่ สินค้าจ�ำเป็นทีต่ อบโจทย์ทงั้ ในแง่การใช้งาน และแฟชัน่ ความสวยงามส�ำหรับผูห้ ญิง โดยในปัจจุบนั พฤติกรรม
การซื้อชุดชั้นในของกลุ่มผู้หญิงจะเน้นไปที่ความหลากหลายของแบรนด์ คุณภาพ และราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น รวมทั้งนิยมซื้อ
บนโลก Online มากขึ้น จึงท�ำให้มีสินค้าชุดชั้นในสตรี House Brand เกิดขึ้นในตลาดนี้อย่างมาก
ส�ำหรับแนวโน้มในอนาคต รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค มีการน�ำ Big Data
มาช่วยปรับปรุงการพัฒนาสินค้าและบริการ การใช้กลยุทธ์ Omni-Channel Strategy ในการพัฒนาช่องทางการขาย การออกแบบ
รูปแบบธุรกิจและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Digital เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าโดยตรง
(Direct to Consumer) พร้อมทั้งบูรณาการห่วงโซ่อุปทานให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึงการ
ด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษทั ฯ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ถือว่าอยูใ่ นระดับสูง เนือ่ งจาก
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการมีกลุ่มบริษัทในเครือที่เป็นโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบ
วงจร การลงทุนวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระของสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง การมีระบบควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล การมีเครือ่ งหมายการค้า Wacoal ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสตรีไทยมาตลอด 49 ปี ทัง้ ในด้านคุณภาพและบริการ
ที่ดี รวมทั้งการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในการ
สร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า โดยมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพมหานคร และต่อมา
ได้ขยายก�ำลังการผลิตไปยังบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี
จ�ำกัด และบริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน นอกจากนี้บริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท โทรา 1010 จ�ำกัด ท�ำหน้าที่จัดหาและจัดจ�ำหน่ายสินค้า และประกอบธุรกิจ
ฟอกย้อม โดยมีจ�ำนวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
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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
อ.ศรีราชา

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

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

อาคาร
(หลัง)
9
1
1
2
2
2
1
18

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

ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม
หน่วย : ชิ้น

กำ�ลังการผลิตจำ�แนกตามผลิตภัณฑ์

2562

2561

2560

รวม

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

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

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

รวม

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

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

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

อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน

93.18%
96.28%

95.91%
101.18%

94.79%
102.74%

กำ�ลังการผลิตเต็มที่
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
ปริมาณการผลิตจริง
ชุดชั้นในสตรี
ชุดชั้นนอกสตรี
ชุดเด็ก
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกฤช ฟอลเล็ต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายกฤช ฟอลเล็ต ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี และ นายพูลศักดิ์ บุญชู
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
องค์กรภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารจากสายงานต่างๆเข้าร่วมประชุม สรุปผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. นโยบายการบริหารความเสีย่ งและกรอบการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้กำ� หนดกรอบการ
บริหารความเสี่ยงและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเสริมสร้างและบูรณาการการบริหารความเสี่ยง
ให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินการธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2. การบริหารจัดการความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งดูแลให้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ ง ครอบคลุมความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน
ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารฝ่ายงาน เจ้าของความ
เสี่ยง เพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อแนะน�ำและข้อเสนอแนะแนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การก�ำกับดูแล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยติดตามความคืบหน้าผลการ
จัดการตามแผนปฏิบตั งิ านจากฝ่ายงานเจ้าของความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ ง
อย่างเป็นระบบและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
		 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน-ภาครัฐ (Corruption Risk
Assessment) พร้อมทั้งมาตรการควบคุมภายในโดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานความครบถ้วน เพียงพอ และบริษัทฯ
ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัด
ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยรวมทัง้ คณะ เพือ่ มัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการท�ำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
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5. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนด้วยความรู้
ความสามารถ ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การประเมินความเสี่ยงและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

(นายกฤช ฟอลเล็ต)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

28

ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
โดยก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�ำแผนธุรกิจและการบริหารงาน
2. มุ่งบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงป้องกันอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มีความต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
3. จัดให้มกี ารส่งเสริม พัฒนา และสือ่ สาร ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการความเสีย่ งแก่พนักงาน และฝ่ายจัดการทุกระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำมาปฏิบัติใช้ในการด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. จัดกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
5. ส่งเสริมให้การบริหารและประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
6. เสริมสร้างและบูรณาการการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการบริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่น้อยราย
ในประเทศ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี โดยมียอดขายสินค้าไปยังบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (มหาชน) (ICC) เกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษทั ฯ ซึง่ ICC มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ห้างสรรพสินค้า ท�ำให้บริษทั ฯ
มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับการจัดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของ ICC
อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้
บริษัทฯ มียอดจ�ำหน่ายสินค้าลดลง บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายอื่นๆ เช่น E-Commerce, TV Shopping เพื่อช่วยสร้าง
ยอดขายให้แก่บริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง
ต่างประเทศ
การจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการผ่านบริษทั 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

บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็นหลักถึงกว่าร้อยละ
80 ของยอดขายทั้งหมด หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว
อย่างไรก็ตาม จากการที่ 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
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ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา รูปแบบ และการส่งเสริมการขาย เพื่อช่วงชิงและขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน
เงินทุน และแรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมดสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี ด้วยความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า ท�ำให้การแข่งขันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มายาวนาน และมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้า
ธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นน�ำของโลก จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว เช่น
การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วม
ลงทุนใน Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร รวมทัง้ ประโยชน์จากภาษีนำ� เข้าวัตถุดบิ ผ้า ลูกไม้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคาต้นทุน
ที่ต�่ำลง

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวติ ประจาํ วันมากขึน้ ส่งผลให้การซือ้ สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่ส�ำคัญโดยมุ่งสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส�ำรวจ
สรีระสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งได้เพิ่ม
ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทาง Online, Omni Channel เพื่อตอบสนองต่อ Lifestyle และความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ท�ำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural
Hedge) โดยน�ำรายรับในรูปเงินตราต่างประเทศไปช�ำระค่าสินค้าในสกุลเงินเดียวกัน ควบคูไ่ ปกับการช�ำระค่าสินค้าด้วยวิธหี กั กลบ
ลบหนี้ (Netting) กับคูส่ ญ
ั ญาในต่างประเทศทีเ่ ป็นทัง้ เจ้าหนีแ้ ละลูกหนีเ้ ดียวกัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการใช้เครือ่ งมือทางการเงิน
โดยท�ำสัญญาชื้อขายล่วงหน้า Forward เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และมีหน่วยงาน Compliance Unit ท�ำหน้าที่
ก�ำกับและติดตามข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และ
ท�ำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against
Corruption : CAC) พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติตามนโยบาย มีคณะท�ำงานด้านต่อต้าน
การคอร์รัปชันและจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยจัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ ตลอดจนมี
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและก�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 		
:

ผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้าสำ�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

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
kanlaya.loh@wacoal.co.th
pojadech@wacoal.co.th
mkt_outer@wacoal.co.th
bodyclinic@wacoal.co.th
personnel@wacoal.co.th
audit@wacoal.co.th
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1.2 การลงทุนในบริษทั อืน่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
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

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 0-2291-1788

จัดหาและจัดจำ�หน่าย หุ้นสามัญ
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
และประกอบธุรกิจ
ฟอกย้อม

500,000

499,970

99.99

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

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป
2. บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
		 121-121/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร
		 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3720-5041-2 โทรสาร 0-3720-5041-2

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 0-3720-5051-3
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

2. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด
		 241, 243, 245, 247 ซ.เจริญราษฎร์ 7
		 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2291-2806-7 โทรสาร 0-2291-2807

ผลิตวัตถุดิบสำ�หรับ
ชุดชั้นในสตรี

หุ้นสามัญ

10,000,000

1,900,000

19.00

3. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
		 241, 243, 245, 247 ซ.เจริญราษฎร์ 7
		 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2291-5725-6 โทรสาร 0-2291-5727

ผลิตวัตถุดิบสำ�หรับ
ชุดชั้นในสตรี

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 0-3729-0235

ธุรกิจฟอกย้อม

หุ้นสามัญ

3,240,000

606,557

18.72

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

การเช่าและ
การดำ�เนินการเกี่ยว
กับอสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

30,053,600

5,560,000

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. 0-2291-2390-8 โทรสาร 0-2292-1729
บริษัทอื่นๆ
1. บริษัท ไทยแน็กซิส จำ�กัด
		 222 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี
		 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
		 โทร. 0-3729-0062-3
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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*
		 181 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

1,617,800

245,000

15.14

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

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 แชมป์เอช จำ�กัด
		 58 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 29-1 (ฝั่งขวา)
		 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2689-8240 โทรสาร 0-2289-2587

ผลิตเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

หุ้นสามัญ

400,000

40,000

10.00

14. บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำ�กัด
		 530 ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง
		 ยานนาวา กรุงเทพฯ
		 โทร. 0-2293-0030 โทรสาร 0-2293-0040

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

หุ้นสามัญ

20,000,000

2,000,000

10.00

หมายเหตุ : * บริษทั ดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการชำ�ระบัญชี

1.3 บุคคลอ้างอิง
			 นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

		
		
		
		

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
			
นายชูพงษ์
สุรชุติกาล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325		และ/หรือ
			
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067

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 2562*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

หมายเหตุ : * ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th หัวข้อนักลงทุน
สัมพันธ์ : “ข้อมูลองค์กร” และเลือกหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
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การกระจายการถือหุ้นจำ�แนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประเภทผู้ถือหุ้น

จำ�นวนราย

นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวมบุคคลธรรมดา
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนหุ้น

%

37
3
40

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

52.18
33.74
85.92

1,030
2
1,032
1,072

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

14.06
0.02
14.08
100.00

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

การออกหลักทรัพย์อื่น
		 - ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม�่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
			ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิและก�ำไรสะสม ตามสัดส่วนของก�ำไรสุทธิในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
บมจ. ไทยวาโก้
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

2562*

2561

2560

2559

2558

3.07
1.90
61.91

2.71
1.80
66.49

3.09
1.50
48.57

2.89
1.30
44.92

2.65
1.10
41.50

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาท และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 51 ซึ่งก�ำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563
บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงานตาม
ปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา  
นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์		
ประธานกรรมการสรรหา
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์		
กรรมการสรรหา
3. นายบุญดี
อ�ำนวยสกุล		
กรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญ
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 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
• พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 รวม 5 คน คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางสาวการุณี สุหร่าย นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
นายมิซึรุ เซคิกุจิ และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
• พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทคนใหม่ คือ นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแทน
นายมาซายะ วากาบายาชิ กรรมการบริษัทที่ลาออก
• พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร เพื่อท�ำหน้าที่กรรมการชุดย่อยแทนต�ำแหน่งที่
ว่างลง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรของแต่ละคณะ รวมทั้งพิจารณาความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริหารความเสีย่ งและกรรมการบริหาร
• พิจารณาแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
ในต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
• จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาประจ�ำปี 2562 เพือ่ น�ำผลประเมินทีไ่ ด้ไปปรับปรุงและ
พัฒนาให้การท�ำงานของคณะกรรมการสรรหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล เพื่อให้การ
ด�ำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลต่อการสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์		
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าทีก่ ำ� หนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับ
สูง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน และรักษาบุคคลที่มีความรู้ความ
สามารถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน
การเติบโตและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดย
รวม รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ�ำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบ
เทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวิธีด�ำเนินการสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวม 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

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

39

รายงานคณะกรรมการบริหาร
นายบุญดี อำ�นวยสกุล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. น�ำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจ�ำปีและแผนงานระยะกลางต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับ
ผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
2. อนุมตั งิ บประมาณการลงทุนประจ�ำปีของบริษทั ฯ เพือ่ ขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้ในระยะยาว
3. ดูแลให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงินเพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีทำ� การตรวจสอบหรือสอบทาน 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 ำ� คัญ รวมทัง้ ผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากสถาบัน
ชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความ
คิดสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best
Innovative Company Awards ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับ
รางวัล Asian Service Award 2019 จากสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรม
2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ�ำปี 2562
6. ก�ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและ
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
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
5 คน

รายชือ่ ของคณะกรรมการบริษทั

		

รายชื่อกรรมการ

1. นายโยชิคาตะ

ซุกาโมโต

2. นายมนู
3. นายฮิโรโนบุ
4. นายบุญดี

ลีลานุวัฒน์
ยาสึฮาระ
อำ�นวยสกุล

5. นายโนโซมุ
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายคาซึฮิโระ
นายมิซึรุ
ดร.กุลภัทรา

กรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

ประธาน
กรรมการ

ประธาน
-

-

กรรมการ

โอซึกะ

กรรมการ

-

-

-

-

-

โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ชิบาฮาระ
เซคิกุจิ
สิโรดม

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

ประธาน

-

กรรมการ
-

-

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน

ประธานและ
กรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
รองผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ประธาน

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-

12. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

13. นายกฤช

ฟอลเล็ต

14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
15. นายพูลศักดิ์

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

บุญชู

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำ�หนด

41

		 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 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

1. นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

2. นายโยชิคาตะ
3. นายมนู
4. นายมาซายะ

ซุกาโมโต*
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ*

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

-

1/9
9/9
1/5
(ม.ค. - ก.ค.)
นายฮิโรโนบุ
ยาสึฮาระ*
0/4
(ตั้งแต่ ก.ค.)
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
9/9
นายโนโซมุ
โอซึกะ*
9/9
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา**** 8/9
นางสาวการุณี สุหร่าย
9/9
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
9/9
นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ*
1/9
นายมิซึรุ
เซคิกุจิ*
1/9
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
9/9
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
9/9
นายกฤช
ฟอลเล็ต
9/9
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
9/9
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-

-

2/2

-

-

-

-

2/2
-

2/2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13/13
13/13
5/5
(ม.ค. - พ.ค.)

2/2
-

-

12/12
8/8
(ตั้งแต่ พ.ค.)

4/4
4/4
4/4
4/4
-

12/12
10/12
9/12
12/12
12/12
-

1/1
(AGM)
0/2
2/2
0/1
(AGM)
0/1
(EGM)
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2
0/2
2/2
2/2
2/2
2/2

หน่วย : ครั้ง
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

17. นายพูลศักดิ์

บุญชู

18. นางสาวศิริกุล
19. นายมนัส
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายวรเทพ

26. นายเมธา
27. นายพจเดช
28. ดร.สุคนธรัชฎ์

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

9/9

8/8
(ตั้งแต่ พ.ค.)

-

-

ธนสารศิลป์
องค์สรณะคม***

-

-

2/2
-

2/2
-

วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก**
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์**
รัศมีธรรม*
อัศวเกษม

-

-

-

สุภากร
เกตุกระทึก
นิติสิริสกุล*****

-

-

-

-

-

2/2

-

-

-

-

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

-

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

-

-

-

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

2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ : * ลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ
**** ลากิจและลาปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด
** ลากิจ				
***** ลากิจและลาป่วย
		 *** ลาป่วย
		 1 ในปี 2562 บริษทั ฯ มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM) และประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ (EGM)
		

ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จำ�นวน 1 ครัง้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

1.4 ผู้มีอำ�นาจควบคุม
		 บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอำ�นาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการ หรือดำ�เนินงานของบริษัทฯ

2. ผู้บริหาร
2.1 ผู้บริหาร (The Management)
		 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีจำ�นวน 13 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่ให้ดำ�เนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้
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รายชือ่ ของผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสุวิทย์
นางนงลักษณ์
นางสาวณัฐชรินธร
นางศิริวรรณ
นายสมพงษ์
นายเมธา
นายพจเดช
ดร.สุคนธรัชฎ์

วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
สุภากร
เกตุกระทึก
นิติสิริสกุล

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่าย Marketing
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่าย Fashion Apparel
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการ Human Science Research Center
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนการผลิต Wacoal
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
กรรมการบริหาร และผู้อำ�นวยการฝ่าย Merchandising 1

2.2 ประวัตขิ อ้ มูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริหาร
		 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
2.3 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
		 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงาน
ดังกล่าวเป็นอย่างดี (รายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์การทำ�งานของผู้บริหารสูงสุดด้าน
บัญชีและการเงิน อยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ” (หมวดที่
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”))
		 โดยในปี 2562 ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษทั ฯ ได้รบั การอบรมพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งด้านบัญชี ครบ
กำ�หนดตามเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำ�หนดไว้
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2.4 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการรองผู้จัดการ

สายงานธุรกิจ

สายงานผลิต

สายงานสนับสนุน

3. เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
3.1 เลขานุการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำ�หนดไว้ใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้เลขานุการบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด
		

บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการบริษทั เกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ และติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งด�ำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึง
ปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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6. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
8. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล และเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

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

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

3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
		 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิด
ชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการ
เป็นผู้ทำ�บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
โดยมีหน้าทีใ่ นการจัดทำ�งบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ให้มคี วามครบถ้วนและถูกต้อง ทัง้ นีผ้ ทู้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิด
ชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชีของบริษทั ฯ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารแต่อย่างใด
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นางสาวกุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาตรี
คณะการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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หลักสูตรอบรม
1. ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
(TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16)
ที่มีต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียน (รุ่นที่ 2)
2. รับมือกฎหมาย Transfer Pricing :
รู้จริงหลักก�ำหนดราคาโอน
3. E-Tax invoice และ E-Receipt และ Update
ภาษีปี 2562

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

หลักสูตรอบรม
4. เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 และ 9
5. เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16)
6. เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ
TFRS 16 : สาระส�ำคัญ ผลกระทบ แนวทาง
ในการปฏิบัติ และกรณีศึกษา
7. เตรียมตัวให้พร้อมรับกฎหมายป้องกัน การก�ำหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) และ
การจัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. Update ภาษีปี 2562
9. การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
บริษัทมหาชนจ�ำกัด (ธุรกิจทั่วไป)

		 ในปี 2562 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชีของบริษัทฯ ได้รับการอบรม
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงอบรม 6 ชั่วโมง และอบรม
ในด้านอื่นๆ จ�ำนวน 13.30 ชั่วโมง

4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.1 หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
		 คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการ ซึง่ พิจารณาจากบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผล
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนประจ�ำปี แล้วน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
		 ส�ำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ โดย
พิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและผู้บริหารเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ ทั้งนี้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
		 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถ
จูงใจให้กรรมการและผู้บริหารน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
			 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี ซึง่ การพิจารณา
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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		 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
		 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่า
ตอบแทนกรรมการทีเ่ หมือนกัน โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จะเป็นผูอ้ นุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั ทุกรูปแบบเป็นประจ�ำทุกปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
			 1.1 ค่าตอบแทนประจ�ำปี :
						
		 1.2 ค่าเบี้ยประชุม
:

จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
น�ำไปพิจารณาจัดสรร
จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี้
ปี 2562

ปี 2561

- ประธานกรรมการบริษัท

12,000 บาท/ ครั้ง

12,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

			

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

:

- ไม่มี -

		 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำ�เป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ย
ประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
			
			 รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
ปี 2562

ปี 2561

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 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,204,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ�ปี 10,850,000 บาท รวม
ทั้งสิ้น 13,054,000 บาท
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รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
หน่วย : บาท

ปี 2561
ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
รวม

1,038,000
714,000
36,000
16,000
264,000
136,000
2,204,000

10,850,000
10,850,000

904,000
688,000
54,000
16,000
216,000
170,000
2,048,000

10,850,000
10,850,000

		 ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน บริษัทฯ จึง
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการอิสระ
		

3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย : ไม่มี

		 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำ�นวน 13 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน
			

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทน

เงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยประชุม
รวม

ปี 2562
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
13
13

38,323,816
769,000
39,092,816

ปี 2561
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
13
13

34,896,758
766,000
35,662,758

			 นอกจากนี้ในปี 2562 ผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยมีจำ�นวน 7 ราย โดยได้รับค่าตอบแทนใน
รูปเงินเดือน เงินอุดหนุน และเบี้ยเลี้ยง จำ�นวน 3,698,500 บาท

4.3 ค่าตอบแทนอืน่
		 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทฯ ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ
		 (ก) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
			 - ไม่มี 		 (ข) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร
			 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
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รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
ปี 2562
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจากบริษัทฯ
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจากบริษัทย่อย
รวม

13
7

265,358
265,358

ปี 2561
จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน (บาท)
13
7

248,796
248,796

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

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(ล้านบาท)

2562
6,017
2,734
2,149
1,134
1,842
- ไม่มี -

2561
4,990
2,161
2,829
1,513
- ไม่มี -

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

		 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำ�นวนพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจ โดยจัดตั้ง
ฝ่ายบริหารการขาย Wacoal และฝ่ายขาย Wienna

5.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
		 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
		 “พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน และทักษะ
ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้แก่บุคลากรเพื่อ
พัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมการทำ�งานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ”
		 บริษทั ฯ กำ�หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายการพัฒนา และลักษณะ
งานที่พนักงานรับผิดชอบ บนพื้นฐานของการปลูกฝังค่านิยมองค์กร และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่
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		 บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ โดยวิเคราะห์และออกแบบจากความต้องการทั้งในมิติของ
องค์กร หน่วยงาน และการพัฒนาพนักงานรายบุคคล ด�ำเนินการฝึกอบรม และติดตามประเมินผลการฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถยกระดับและพัฒนาความสามารถของบุคลากรได้ตามวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะกลุ่มวิชาชีพ
(Functional /Technical Skill Development)

• มุง่ เน้นการพัฒนาแต่ละกลุม่ วิชาชีพให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
ในงาน

2. แผนการฝึกอบรมภายในประจำ�ปี
(Training Year Plan)

• มุ่งเน้นการพัฒนาในครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม และจัด
หลักสูตรทีจ่ ำ�เป็นต่อการทำ�งาน หรือสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

• เสริมสร้างประสบการณ์ให้พนักงานได้เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งาน
3. การทัศนศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Field Trip / Exchange Knowledge between Value Chain) ในระบบ Supply Chain โดยได้รบั ความร่วมมือจากคูค่ า้ และ
พันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ
4. การทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
(Oversea Study Trip)

• เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูเ้ ทรนด์ ศึกษาตลาดต่างประเทศ
เพือ่ นำ�ความรูม้ าพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม

5. การให้ทุนการศึกษาพนักงาน
(Company Scholarship)

• ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพือ่ เตรียมความพร้อม และ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

6. การเป็นผู้สอนงานและพี่เลี้ยง
(Being Coach & Mentor)

• ส่งเสริมให้พนักงานทีม่ ที กั ษะ ความเชีย่ วชาญระดับสูงเป็นผู้
ถ่ายทอด สอนงานภายในองค์กร โดยจัดทำ�วิธปี ฏิบตั งิ านและ
คูม่ อื การสอนงาน

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

• ส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และปรับวิธพี ฒ
ั นาบุคลากรตาม
แนวคิด 70 : 20 : 10
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานที่มีศักยภาพใน
การเติบโต เนื่องจากมีบทบาทสำ�คัญในการนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยมี
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้

		

หลักสูตรด้ ำนกำรตลำด
หลักสูตหลัรด้กำสูนกำรตลำด
ตรด้ ำนกำรตลำ

การฝึกอบรมปี 2562

3,851
คน

3,851
3,851 3,001
คน คน

3,001
3,001

คน

คน คน

(77.93%)
(77.93%)

รวมทั้งสิ้น

154

154154

32
32 หลั
หลักกสูสูตตรร
675
675 ชัชั่ ว่ วโมง
โมง
55
55 คน
คน

31,023 31,023
31,023

ชั่วโมง
ชั่วโมงชั่วโมง
หลักสูตร หลักหลั
สูตกร สูตร (เฉลี
(เฉลี่ ย่ ย 10.34
10.34 ชัชั่ ว่ วโมง:คน:ปี
โมง:คน:ปี
(เฉลี่ย)) 10.34
(เฉลี่ยชั่10.34
วโมง:คน:ปี
ชั่วโมง:คน:ปี
)
)
จจำนวนหลั
ำนวนหลั
จำ�นวนหลั
กสูกกตสูสูรตตรร จำนวนหลั
จำนวนหลั
กสูตร กสูตร
ที
ที
่
จ
่
จ
ัดัดอบรม
อบรม
ที่จัดอบรม
ที่จัดอบรม
ที่จัดอบรม
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จจำนวนชั
ำนวนชั
่ ว่ วโมง
โมง
จำ�นวนชั
่วโมง
กำรฝึ
กำรฝึ
กอบรม
กอบรม
การฝึกอบรม
ง้ ง้ หมด
หมด
ทั้งทัทัหมด

14 หลั
14กสูตหลั
ร กสูตร
456 ชั456
่ วโมง ชั่วโมง
202 คน
202 คน

หลักสูตรเทคโนโลยี
หลัสกำรสนเทศ
สูตหลัรเทคโนโลยี
กสูตรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
สำรสนเทศ

(77.93%)
(77.93%)

ำนวนพนักกงำน
งำน จำนวนพนั
จจำนวนพนั
ำนวนพนักกงำน
งำน จำนวนพนั
จำนวนพนั
กงำน กกงาน
งำน
จำนวนพนั
กกงำน
จำ�นวนพนั
งาน กงำนจจำนวนพนั
จำ�นวนพนั
เข้
เข้
ำ
ำ
รั
รั
บ
บ
กำรฝึ
กำรฝึ
กอบรม
กอบรม
ทัทัง้ ง้ หมด
หมด
เข้ ำรั บเข้กำรฝึ
เข้ารัำรับบกอบรม
กำรฝึกกอบรม
ทัทัง้ หมด
้งหมดทัง้ หมด
การฝึ
อบรม
รวมทั
รวมทัง้ ง้ สิสิน้ น้
รวมทัง้ สิรวมทั
น้ ง้ สิน้

14
14 หลั
หลักกสูสูตตรร
456
456 ชัชั่ ว่ วโมง
โมง
202
202 คน
คน

จำนวนชั
จำนวนชั
่ วโมง ่ วโมง
กำรฝึ กอบรม
กำรฝึ กอบรม
ทัง้ หมดทัง้ หมด

32 หลั
32กสูตหลั
ร กสูตร
675 ชั675
่ วโมง ชั่วโมง
55 คน
55 คน

หลักสูตรด้ ำนกำรตลำด

1

14 หลักสูตร
ชั่วโมง
		 ในปี 2562 ยังคงเป็นปีที่มีการแข่งขันด้านการทำ�ตลาด Online เป็นอย่างมาก รูป456
แบบและแนวทางในการพั
ฒนา
บุคลากรจึงมุง่ เน้นหลักสูตรด้านการตลาด และหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้บคุ ลากรมีค202
วามพร้คน
อมต่อการเปลีย่ นแปลง

3,001

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

คน

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

(77.93%)
หลั
กสูตรด้ ำนกำรตลำด

14 หลักสูตร
จำนวนพนักงำน
456 ชั่วโมง
เข้ ำรั บกำรฝึ กอบรม
202 คน
รวมทัง้ สิน้

32 หลักสูตร
675 ชั่วโมง
55 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

154

หลักสูตร

จำนวนหลักสูตร
ที่จัดอบรม

31,023

32 หลักสูตร
675 ชั่วโมง
55 คน

31,023
ชั่วโมง

(เฉลี่ย 10.34 ชั่วโมง:คน:ปี )

จำนวนชั่วโมง
กำรฝึ กอบรม
ทัง้ หมด

ชั่วโมง

(เฉลี่ย 10.34 ชั่วโมง:คน:ปี )

จำนวนชั่วโมง
กำรฝึ กอบรม
ทัง้ หมด
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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
คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด้านการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยน�ำมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี
2562 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
4. ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจน
ได้ตดิ ตามการปฏิบตั งิ านของคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีวฒ
ั นธรรมองค์กร
ที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ในปี 2562
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
5. ดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งบริษัทฯ
ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
6. ดูแลและติดตามการด�ำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562
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�นาจและ
ระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนใน
ระยะยาว
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 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�นาจ หน้าที่ 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
พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นทีต่ งั้
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารเผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั
ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์
: เกี่ยวกับเรา (การกำ�กับดูแลกิจการ)”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำ�นาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจดำ�เนินการ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่าง
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
10
5

คน ประกอบด้วย
คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
คน

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

ชื่อ – สกุล
นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นายฮิโรโนบุ
ยาสึฮาระ
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายคาซึฮิโระ
ชิบาฮาระ
นายมิซึรุ
เซคิกุจิ
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นายกฤช
ฟอลเล็ต
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
นายพูลศักดิ์
บุญชู

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

นางสาวชมา

เลขานุการบริษัท

สังข์รังสรรค์

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั แต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 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
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อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�ำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
ผู้จัดการไปปฏิบัติ
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
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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
มีการสอบทานและจัดท�ำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ใน
ทางมิชอบ
5. การท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

57

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 มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
13. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
14. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอ�ำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมจำ�นวน 9 ครัง้ โดยมีการกำ�หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความเหมาะสม ซึง่ ตารางประชุมคณะกรรมการบริษทั
ประจำ�ปี จะส่งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบล่วงหน้าเป็นประจำ�ทุกปีภายในเดือนธันวาคม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
จำ�นวน 3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 1 ปี มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ
ชื่อ – สกุล
1. ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
3. นายพูลศักดิ์
บุญชู

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ก�ำหนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�ำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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3. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอ�ำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) ทีเ่ หมาะสม การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน และระบบ
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน รวม
ทัง้ ดูแลให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรมทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ ำ� หนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การ
ทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น โดยท�ำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการ
ด�ำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะ
กรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยได้กำ� หนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการ
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 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

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

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
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัตแิ ละข้อมูลต่างๆ ของบุคคลทีเ่ สนอให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยคำ�นึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั ครบกำ�หนดตามวาระให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5. จัดทำ�และทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ของกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การอบรมและพัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนความรู้
และประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งใหม่
7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวัน
เวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการก�ำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จ�ำนวน 2 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
มีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ – สกุล
ลีลานุวัฒน์
1. นายมนู
ธนสารศิลป์
2. นางสาวศิริกุล
โชควัฒนา
3. นายธรรมรัตน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีจำ� เป็นด้วย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
2. มีอำ� นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้สง่ เอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�ำเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และสามารถท�ำ
ความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม
2. พิจารณาก�ำหนดวงเงินค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากบริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต
และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ วงเงินค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ า่ ย
ในปีทผี่ า่ นมา เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตั งิ านภายในวงเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ
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4. พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการธร
รมาภิบาล (ทีม่ ไิ ด้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ) โดยพิจารณาจากอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ าน
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการก�ำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง จ�ำนวน 3 คน ซึง่ มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
เป็นต้นไป

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ – สกุล
ฟอลเล็ต
1. นายกฤช
2. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
บุญชู
3. นายพูลศักดิ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำ�นาจดำ�เนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ในกรณีจำ�เป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีอำ�นาจจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีอำ�นาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ชีแ้ จงข้อมูล หรือเชิญให้ฝา่ ยจัดการ ผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งเห็นควร
3. มีอำ�นาจแต่งตัง้ คณะทำ�งานประเมินและติดตามความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องเพื่อ
การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ส�ำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษทั ฯ และหน่วยงานของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส�ำหรับตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้มีการก�ำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล จ�ำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล และกรรมการบริษัท 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

รายชื่อของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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 ในกรณีจ�ำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
2. มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจน
ให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. ก�ำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมทัง้ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและระเบียบปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน พร้อมทัง้ ติดตามดูแล
ให้ค�ำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน สอดคล้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD)
5. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการก�ำหนดไว้ล่วงหน้า

7. คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 13 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยกรรมการบริหารทุกคนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่
9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ�ำนวน 12 ครั้ง และได้รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี
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รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ – สกุล
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
นายเมธา
สุภากร
นายพจเดช
เกตุกระทึก
ดร.สุคนธรัชฎ์
นิติสิริสกุล

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

อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตัง้ ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตัง้ ถอดถอน คณะท�ำงานอืน่ ใดเพือ่ ด�ำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษทั ฯ
3. ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ (ถ้ามี) หรือจ้างทีป่ รึกษา หรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ในกรณีจำ� เป็นด้วยค่า
ใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบตั งิ านและสามารถมอบอ�ำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งทางการบริหารเป็นผูล้ งนามอนุมตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้
5. อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงินเพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 200 ล้านบาท
6. อนุมตั กิ ารได้รบั หรือยกเลิกวงเงินสินเชือ่ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
7. อนุมตั กิ ารให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
ทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
8. อนุมตั กิ ารเข้าค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ แก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ในฐานะผูถ้ อื หุน้ หรือบริษทั ทีม่ กี าร
ประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษทั อืน่ ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
9. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อนื่ ใด ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 30 ล้านบาท
10. อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 50 ล้านบาท
11. อนุมตั กิ ารจ�ำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 30 ล้านบาท
12. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ การท�ำลาย การตัดบัญชี ซึง่ สินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนทีเ่ ลิกใช้ ช�ำรุด สูญหาย
ถูกท�ำลาย เสือ่ มสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินครัง้ ละ 5 ล้านบาท
13. อนุมตั กิ ารปรับสภาพราคา การท�ำลาย ซึง่ วัตถุดบิ และ/หรือสินค้าคงเหลือทีเ่ สือ่ มสภาพหรือล้าสมัย ซึง่ จะท�ำให้มมี ลู ค่า
ทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ จริง
14. อนุมตั กิ ารประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการด�ำเนิน
การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ฯ ส�ำหรับเรือ่ งทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที นุ ทรัพย์ในวงเงินแต่ละครัง้
ไม่เกินจ�ำนวน 5 ล้านบาท และ/หรือทีเ่ ป็นปกติวสิ ยั ทางการค้าทีม่ ที นุ ทรัพย์ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 20 ล้านบาท
15. อนุมตั กิ ารเข้าท�ำธุรกรรมทีม่ ใิ ช่ปกติวสิ ยั ของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกินจ�ำนวน 20 ล้านบาท
16. มอบอ�ำนาจให้แก่ผบู้ ริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษทั ฯ หรือบุคคลอืน่ ใดกระท�ำการแทนได้
17. มีอำ� นาจเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มาชีแ้ จง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้สง่ เอกสาร
ตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�ำเป็น
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18. ออกระเบียบปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควร
19. บรรดาอ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท�ำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
6. ก�ำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการน�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานทีต่ นดูแลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหาร
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้
ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่ม
ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นด�ำเนินการแทน
4. เป็นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ว่าด้วยการประชุม ด�ำเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�ำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือด�ำเนินการใดๆ ที่จ�ำเป็นและสมควร เพื่อให้การด�ำเนินการตามข้อ 1. ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็น
เรื่องส�ำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอด
จนก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้งกับอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหาร
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4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่งและมติ
ใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอ�ำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท�ำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ
8. ในการใช้อ�ำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามก�ำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้น�ำและแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการสรรหากรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี จึงได้ก�ำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย และสอดคล้องกับทิศทาง กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฏบัตรคณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนดไว้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้าน คุณวุฒิทางการศึกษา
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
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
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3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากกรรมการอาชีพใน
ท�ำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 1 คนที่ได้สรรหา
มาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทั้งพิจารณาจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วน
ร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ส�ำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน นอก
เหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก�ำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ น
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อก
ใหม่

2. จ�ำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
		 ฝ่ายไทย
		 ฝ่ายญี่ปุ่น
		 กรรมการอิสระ

5
5
5

คน
คน
คน

3. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเสนอรายชือ่ กรรมการ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น (การประชุมผู้ถือหุ้น)”
วิธกี ารลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 20 ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผูบ้ ริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ ความเป็น
ผูน้ ำ� มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พฒ
ั นาสร้างความพร้อมให้ทกุ คนมีโอกาสทีจ่ ะก้าวขึน้ มาเป็นผูบ้ ริหารในอนาคต
ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการท�ำงานดี จะได้รับมอบ
หมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อ
ทดแทนในกรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง
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การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ส�ำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหาร
ปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
มีภาวะผู้น�ำและประสบการณ์ในการเป็นผู้น�ำขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพีอ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ฯ โดย
มอบหมายให้ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแทนที่จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตามสัญญาร่วมทุน โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ตนไป
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญ
อื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนด ตลอดจนมีการติดตามฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกปี
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อย เนือ่ งจากบริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มี
ข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุน้ ปกติในบริษทั ร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดไว้ในจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์ สุจริต โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ ไม่นำ� ข้อมูลและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
รวมถึงไม่ใช้ตำ� แหน่งหน้าทีไ่ ปแสวงหาประโยชน์เพือ่ ตนเองและ/หรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ ซึง่ บริษทั ฯ ได้แจกคูม่ อื ดังกล่าวให้แก่กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ในการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท�ำงาน นอกจากนีใ้ นระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานของบริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนด
มาตรการเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย โดยสรุปนโยบายที่ส�ำคัญได้ดังนี้
1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่ง
อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระท�ำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�ำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่
รับทราบข้อมูลภายในห้ามท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดดังกล่าว
		 ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ไม่มกี ารกระท�ำผิดในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
แต่อย่างใด
2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็นกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่
แจ้งกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ภายใน 7 วันท�ำการ
นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
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		 นอกจากนี้บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวาระการรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
3. บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
ประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท�ำการก่อนการซื้อขาย
		 ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. บริษทั ฯ มีมาตรการดูแลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร โดยก�ำหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
		 ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
5. บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการควบคุมการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำ� หนดระดับการเข้าถึง
ข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

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

ปี 2562
2,075,000
2,950,000
5,025,000

ปี 2561
2,025,000
2,786,000
4,811,000

2. ค่าบริการอื่น (Non audit fee)

ในปี 2562 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
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทุกปี โดยได้มกี ารปรับปรุงและจัด
ทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี ำ�หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code)” ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้
รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2
ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏับัติงาน โดยประกอบด้วย
ข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การ
กำ�กับดูแลกิจการ)”
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ�องค์กร จึงได้พิจารณาและทบทวนการนำ� CG Code
ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยได้ประเมินการปฏิบตั ติ าม
หลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว
จากการพัฒนาหลักการกำ�กับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก CG Code ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้
รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG)
ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าอย่างต่อเนือ่ ง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด

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
		 บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ โดยวัน เวลา
และสถานทีป่ ระชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้
เข้าร่วมประชุม และในกรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
		 • ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
			 (1) เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยมีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด
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			 (2) แจ้งมติกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 47 วัน คือ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
			 (3) เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจำ�ปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีขอ้ มูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม
2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
			 (4) จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนดไว้
			 (5) ประกาศคำ�บอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม
13 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562
			 (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 - วันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และนำ�
ส่งขั้นตอนการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ามา
ที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
			 (7) เอกสารทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีรายละเอียดวาระการประชุมทีม่ ขี อ้
เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำ�ปีในรูปแบบ QR Code ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ สารสนเทศรายการจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และการเข้าทำ�
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูล
ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำ�มาแสดงก่อนเข้าร่วม
ประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขั้นตอน
การส่งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลง
ทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
				 กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกประเภท รวมทัง้ นักลงทุนสถาบัน
เข้าร่วมประชุม
				 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำ�ปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 21 มีนาคม 2562) และผู้ถือหุ้นสามารถ Scan QR Code รายงานประจำ�ปีได้ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นซึ่งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 29 มีนาคม 2562)
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		 • วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
			 (1) กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม
ประชุม โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
			 (2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2
ชัว่ โมง 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
				 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 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 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม
			 (6) นำ�ระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดัง
กล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน
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		 • หลังวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
			 (1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวัน
ท�ำการถัดไป
			 (2) จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�ำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่ส�ำคัญและค�ำชี้แจงไว้โดยสรุป
และได้น�ำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และน�ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ถึงการ
ประชุมในคราวถัดไป
			 (3) จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
			 จากการให้ความส�ำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 13 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

2.1 การประชุมผูถ้ อื หุน้
		 (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วง
เวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
		 (2) การก�ำหนดสิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุม เป็นไปตามจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง
และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		 (3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้น�ำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับ
ภาษาไทย
		 (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ
บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการ
มอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการ
ลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้
			 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นจ�ำนวน 8,570 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
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		 (5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระท�ำโดยเปิดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ
และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและ
แสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.2 การด�ำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานด�ำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
		 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น บริษทั ฯ ได้ดแู ลการ
ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และได้กระท�ำอย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า (Fair and at arms’s length) โดยในการท�ำรายการดังกล่าวทีเ่ ข้าข่ายต้องขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท ได้มีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบโดยเปิดเผยชือ่ และความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน นโยบาย
ในการก�ำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าว
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการท�ำ
ธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เป็นประจ�ำทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และให้สรุปรายการดังกล่าวเพือ่ รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
2.3 การดูแลเรือ่ งการซือ้ ขายสินทรัพย์
		 บริษทั ฯ ดูแลการซือ้ ขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรือ่ งการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการท�ำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ใน
คู่มือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ 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 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ในอัตรา 1.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผลร้อยละ 66.49 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 46
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระส�ำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และ
เปิดเผยการท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนท�ำกับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
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3.2 พนักงาน
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจที่ส�ำคัญที่จะน�ำพา
องค์กรมุ่งไปสู่ความส�ำเร็จ จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
อย่างทัว่ ถึง พร้อมกับสร้างความมัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดย
ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
คน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน ทั้งในรูปของเงิน
เดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน รวมไปถึงค่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าทักษะภาษาซึ่งจ่ายให้พนักงานที่มีทักษะภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องบุคลากร และหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน” เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล)
		 บริษทั ฯ จัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสมแก่พนักงานเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เช่น กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบ
พนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา
ประจ�ำปี การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางในการสือ่ สาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรือ่ งต่างๆ
ในการท�ำงานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ
		 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับ Bronze จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ยกย่องชูเกียรติองค์กรนายจ้างทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการออมผ่าน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ

		 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ไว้ดังนี้
1. บริษทั ฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท�ำงาน เป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกระดับทีจ่ ะต้องร่วมมือกันปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะก�ำกับ ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการ
รักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�ำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�ำอบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
งานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
4. ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง
ใช้ และสภาพการท�ำงาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ให้มีความปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของบริษัทฯ และมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท�ำงานและวิธีการท�ำงานให้ปลอดภัย
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6. บริษทั ฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้มกี จิ กรรมความปลอดภัยต่างๆ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ จิตส�ำนึกของพนักงาน เช่น การ
อบรม จูงใจ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท�ำงาน
8. บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทุกประการ
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
		 พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ
รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน โดยในปี 2562
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้นและอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น” หลักสูตร “การท�ำงานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้
มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานประจ�ำปี เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย และจัดท�ำโครงการ
“สุ่มตรวจสารเสพติดในโรงงาน (โรงงานสีขาว)” และจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกก�ำลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีและเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่
พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของบริษัทฯ เช่น ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และ
เทศกาลวันสงกรานต์ รณรงค์งดสูบบุหรีใ่ นวันงดสูบบุหรีโ่ ลก และรณรงค์ปอ้ งกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน”)
		 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน คิดเป็นอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งานร้อยละ 0 จากจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
		 จากการทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงานส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ ประจ�ำปี 2562 ติดต่อ
กันเป็นปีที่ 5

3.3 ลูกค้า
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดย
ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า โดยค�ำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับ
การเอาใจใส่และด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ พัฒนาสินค้าและบริการเพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบาย
คุณภาพทีว่ า่ “สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล” (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอยูใ่ นหัวข้อ “ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ” เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน”) รวมทั้ง
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
		 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) ขึ้น
เพื่อด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรักษา และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านแรงงาน สภาพการท�ำงาน สิทธิมนุษยชน เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่ก�ำหนด ตลอดจนมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ส่งมอบ
		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู ค้าด้วยฉลากสินค้าทีช่ ดั เจนนอกเหนือจาก
สิ่งที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดงคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ Call Center (ชุด
ชั้นในสตรี Wacoal) โทร. 0-2296-9979 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-8515-6 หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือส่งผ่านจุดจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
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		 ส�ำหรับปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส�ำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้น�ำมาวิเคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3.4 คูแ่ ข่ง
		 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายอย่างเคร่งครัด
จึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท�ำลายชือ่ เสียงโดยการกล่าวหา
ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง
3.5 คูค่ า้
		 บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน โดยปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการด�ำเนิน
ธุรกิจตามกฎหมาย รวมถึงได้ก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าเพิ่มเติมไว้ดังนี้
		

เกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้
1. คัดเลือกคู่ค้าจากคุณภาพของสินค้า โดยดูจากผลการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งมีการร่วมกับ
คู่ค้าพัฒนาห้องทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะเข้าไปตรวจสอบวิธีการทดสอบ ผลการทดสอบของคู่ค้า
แต่ละรายเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน Japanese International Standard
2. มีการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่ก�ำหนดไว้
3. สินค้าและบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ “Green Purchase”

		 นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้จดั ท�ำระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้การด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และเป็นธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอยูใ่ นหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”
เรือ่ งสรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในรอบปีทผี่ า่ นมา และหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน”)
		 ในปี 2562 บริษทั ฯ ไม่มกี รณีไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาทีม่ ตี อ่ คูค่ า้

3.6 เจ้าหนี้
		 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้โดยก�ำหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรือ่ งเงือ่ นไขการค�ำ้ ประกัน การบริหารเงิน
ทุน และการช�ำระหนี้
3. มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
4. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง ตลอดจนมีการบริหาร
สภาพคล่อง เพื่อสามารถช�ำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ครบตามก�ำหนดระยะเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ เกิดการผิดนัด
ช�ำระหนี้
		 ในปี 2562 บริษทั ฯ จ่ายเงินให้กบั เจ้าหนีท้ กุ รายตรงตามเงือ่ นไขการช�ำระเงินทีไ่ ด้ตกลงไว้ลว่ งหน้า โดยไม่มกี ารผิดนัด
ช�ำระแต่อย่างใด
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3.7 ชุมชนและสังคม
		 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ชุมชนและสังคม จึงก�ำหนดนโยบายให้มกี ารปลูกฝังจิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ไว้ดังนี้
		 “มุง่ มัน่ ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
		 จากการด�ำเนินงานและติดตามดูแลงานด้านนีโ้ ดยเฉพาะอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองการปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส�ำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการ
พัฒนาการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social
Responsibility Awards) ในการประกวดรางวัล SET Awards 2014 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท (รายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอยูห่ วั ข้อ “รายงาน
การพัฒนาความยั่งยืน”)
3.8 สิง่ แวดล้อม
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของ
บริษัทฯ และได้ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ “4 ป 1 ลด” คือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้
พลังงานและทรัพยากร ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จาก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเรื่องปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายเป็นรายแรกของ
ประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การได้รบั รองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีครอบคลุม
ทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน “Green Label” หรือฉลากเขียวเป็น
รายแรกของประเทศไทย จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิง่ แวดล้อม
ไทย (สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน “CoolMode” และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าประหยัดไฟ เบอร์ 5 ในผลิตภัณฑ์
เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีจำ� นวน 5 รุน่
คือ MM1243, WH9B99, WR1501, WU4937, WY1128 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และได้รับรอง
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้
เข้าร่วมโครงการด้านสิง่ แวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Life
Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรอง
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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3.9 การส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่
ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ “ลดการใช้พลังงานไม่ต�่ำกว่า 2% ต่อหน่วยผลผลิต” โดยมีเป้า
หมายการลดการใช้พลังงานต่อเนื่องทุกปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�ำมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน และส่ง
เสริมให้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่า
สูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น�้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ (รายละเอียดการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน”)
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล
ISO 50001 : 2011 ซึ่งได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน”)
3.10 การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
		 คณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารเผยแพร่
ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ส�ำคัญ เช่น
		 - มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และข้อก�ำหนด ISO 14001
		 - การจัดการขยะเหลือศูนย์ในสถานประกอบการ (Zero Waste to Landfill)
		 - กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
		 - Risk & Opporturity of ISO 14001:2015
		 - ISO 14001 : 2015 Internal Auditor
3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชน
		 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
สม�่ำเสมอ
		 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		 - โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
ส�ำนักงานเขตบางคอแหลม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับสตรีในชุมชนต่างๆ ให้รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม
โดยสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ในปี 2562 บริษัทฯ
ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชนในเขตบางคอแหลม และในต่างจังหวัด จ�ำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 248 คน มีผู้เข้ารับ
การตรวจที่พบความผิดปกติ 11 คน โดยมีการส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมแล้ว 3 คน
		 - โครงการ “ออกก�ำลังกายด้วยผ้ายืด เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม” บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช
สถานวิทยามะเร็งศิริราช สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม และภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ความรู้
สู่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน “โครงการรู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ตอน ไขปัญหา คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม” เพื่อเป็นการกระตุ้น
และเน้นย�้ำให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสาธิตการออกก�ำลังกายด้วยผ้า
ยืด เพื่อป้องกันอาการหัวไหล่ติดหลังการผ่าตัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 230 คน
		 - กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี” บริษัทฯ มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และร่วมออกบูธกิจกรรมกับสโมสรโรตารีบางคอแหลม จัดงานวันเด็กให้กับชุมชน ณ สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ใต้สะพานแขวน พระราม 9)
		 - สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในโครงการ “บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน” ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม
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3.12 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญกับสิทธิพนื้ ฐานของมนุษยชน ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการ
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานท�ำ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต�่ำกว่า 18 ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ การให้สิทธิพนักงานใน
การโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การปฏิบัติต่อ
พนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความรู้
ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้น�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด�ำเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
อยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน”)
3.13 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
		 บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือน�ำ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถน�ำไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ
และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง STI Thailand Award 2011 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และรางวัล IP Champion 2011 ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า
ระบบการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจ�ำ
ทุกปี และได้นำ� ส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนือ่ งและได้รบั รางวัล
เป็นประจ�ำทุกปี และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านนวัตกรรม รวมไปถึงมีกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด
3.14 นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจ
		 คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจยังได้ก�ำหนดไม่ให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการท�ำงานให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือ
ละเว้นการกระท�ำทีผ่ ดิ ต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตน ซึง่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดโทษทางวินยั ไว้สำ� หรับผูท้ ลี่ ะเมิด
		 บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดท�ำแผน
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบและน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับ โดยในปี
2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด (รายละเอียดการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน”)
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งแสดงถึงบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนว
ปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�ำหนด มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับ
บัญชา และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง
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3.15 ช่องทางการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีทถี่ กู ละเมิดสิทธิ
		 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblowing Policy) เพื่อให้
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง
อันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
		 ช่องทางการแจ้งเบาะแส
		 บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีส่ ามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�ำผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่อง
ได้โดยตรงที่
หน่วยงาน
กรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
คณะทำ�งานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน
เลขานุการบริษัท

เบอร์โทรศัพท์
0-2289-3100-9 ต่อ 490
0-2289-3100-9 ต่อ 207, 0-2291-0591
0-2289-3100-9 ต่อ 385
0-2689-8324
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		 หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ เลขานุการบริษัท
			
			
			

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

		 กระบวนการด�ำเนินการ
		 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อ
ด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้หาก
เรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนเป็นความจริง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอบทลงโทษ หรือวิธกี ารบรรเทาความเสียหายทีเ่ หมาะสมและ
เป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
		 นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระท�ำผิด หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยก�ำหนดให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับ
บัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ ให้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือ
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร
		 ในกรณีผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
		 มาตรการคุม้ ครอง
		 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�ำให้เกิดความไม่
ปลอดภัย หรือความเสียหาย ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ เว้นแต่
ในกรณีที่จ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
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		 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้งเบาะแสที่มีเจตนาสุจริต
จะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความ
ลับ เว้นแต่ในกรณีที่จ�ำเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
		 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การ
คุม้ ครองผูท้ แี่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษไว้ในระเบียบปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้ในระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการ
เงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง
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 2562 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนีย้ งั มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญในเรือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใส
ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 การก�ำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดท�ำและเปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับรายละเอียดการปฏิบตั ติ ามนโยบายดัง
กล่าวอยู่ในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.7 และข้อ 3.8) และหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน”
4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการ
บริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ ก�ำหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
4.4 โครงสร้างการถือหุน้ มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญ
ประจ�ำปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการจัดท�ำรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง มีความน่าเชือ่ ถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพือ่ ให้นกั ลงทุนใช้ประกอบ
การตัดสินใจ จึงได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินในปี 2562 ได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี นอกจาก
นีบ้ ริษทั ฯ น�ำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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4.6 การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม จ�ำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผูบ้ ริหาร มีการเปิดเผยการถือหุน้ และการเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้ บริษทั ฯ
ระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ รูป
แบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
4.9 นโยบายรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และ
ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี
2562 กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนีใ้ นการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในวาระส�ำคัญ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการบริษทั และ
ผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.10 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ของกรรมการและ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร)
4.11 การท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยในกรณีทเี่ ป็นการท�ำรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญ ถึงแม้วา่ จ�ำนวนเงินทีอ่ นุมตั จิ ะอยูใ่ นอ�ำนาจทีก่ รรมการ
บริหารที่ก�ำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรือ
อนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะน�ำเรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยส�ำคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาตามล�ำดับ เพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นทีแ่ ตกต่าง และท�ำให้กรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารได้รบั ทราบรายละเอียดก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะด�ำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“รายการระหว่างกัน”
4.12 การรายงานผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการ
เงินในงวดเดียวกันของปีกอ่ นเกินกว่าร้อยละยีส่ บิ บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของพนักงานในบริษทั ฯ ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ รวมทัง้ การรับข้อร้องเรียน
ในกรณีทพี่ นักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
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		 บริษัทฯ จะรับฟังและด�ำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและ
ยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

4.14 ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็นศูนย์กลางการติดต่อสือ่ สารและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ� คัญและเป็นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพือ่
ให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของ
บริษทั ฯ บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในหัวข้อ “เกีย่ วกับเรา” และ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
			
			
			
			

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

		 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และ
แนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดท�ำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
สหพัฒน์ มอบให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดท�ำเว็บไซต์ที่มีทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เช่น จุดเด่นทางการเงิน
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ปฏิทิน
กิจกรรมนักลงทุน รวมถึงรายงานประจ�ำปี งบการเงิน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถ
ดาวน์โหลดย้อนหลังได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ติดต่อเข้ามาทางอีเมล์ 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
10 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 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
			 นอกจากนีก้ รรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์ในการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ มีจำ� นวน
5 คน คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต นายมนู ลีลานุวัฒน์ นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ และนายมิซึรุ เซคิกุจิ
			 โดยบริษทั ฯ มีจำ� นวนกรรมการทีไ่ ม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผูถ้ อื
หุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท

		 (2) คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
			 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทุกคนมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคน
ใดที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
			 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้กำ� หนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
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(3) กระบวนการสรรหากรรมการ
			 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด)
		 (4) จ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการไปด�ำรงต�ำแหน่ง
			 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 แห่ง
			 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 ำ� รงต�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 ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยให้มบี ทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ (รายละเอียด
อยูใ่ นหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรือ่ งเลขานุการบริษทั และผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำ
บัญชี ข้อ 3.1 เลขานุการบริษัท)

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 ำ� และวิสยั 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 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์
เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก�ำกับ ติดตาม
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ดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ได้ก�ำหนดไว้ปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี นอกเหนือจากการรายงานผลประกอบการ ผลการปฏิบัติงาน
และเรือ่ งส�ำคัญอืน่ ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

		 (2) ด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
			 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้กำ� หนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดท�ำทั้งหมด 2 ภาษา คือ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
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 และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติงาน ส�ำหรับพนักงานใหม่บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้
ในการปฐมนิเทศพนักงาน
			 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และได้กำ� หนดให้ผบู้ 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
สิน้ สุด (รายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
		 (3) การจัดท�ำนโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์
			 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญในการดูแลรายการทีอ่ าจจะเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต จึงได้กำ� หนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึง่ ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ สามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ส�ำหรับ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
		 (4) การก�ำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
			 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน โดยมีสำ� นักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบตั งิ านของระบบดังกล่าว
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
			 คณะกรรมการบริษทั จึงก�ำหนดให้สำ� นักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท�ำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของ
ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (ราย
ละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
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			 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
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัย
ความเสี่ยง”)
			 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามที่คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้เสนอแก้ไข เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

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
		 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการ บริหารซึ่งมีฐานะเป็น
ฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อน�ำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจ�ำปี อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร โดยในปี 2562 มีการประชุมร่วมกัน 2 ครัง้ นอกจากนีผ้ บู้ ริหารสูงสุดด้านบัญชี
และการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
		 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาและอภิปราย
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ
		 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการ
ประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดการเข้า
ประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
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5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

		 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2562 ซึ่งได้จัดเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท�ำงานของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 ในปี 2562 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

• การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
			 คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ โดยแบ่งการประเมิน
เป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
			 2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
			 3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย
			

ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 85%

• การประเมินผลงานประจ�ำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
			 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
			 2. การท�ำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
			 3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
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ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 84%

• การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการชุดย่อย
			 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจ�ำปี 2562
โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด�ำรงต�ำแหน่งในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสรุป
ได้ดังนี้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหาร

ผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
98%
82%
74%
97%
92%
93%

• 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
			

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 2562
กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่ส�ำคัญ เช่น หลักสูตร “Transfer Pricing”
หลักสูตร “Corruption Risk and Control Workshop” หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” หลักสูตร “Marketing
Trend & Customer Insight 2019” เป็นต้น
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การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษทั ในปี 2562
รายชือ่ กรรมการ
ั น์
1. นายมนู 			 ลีลานุวฒ
2. นายบุญดี 		 อ�ำนวยสกุล
3. นายธรรมรัตน์
4. นางสาวการุณ		ี

โชควัฒนา
สุหร่าย

5. นางอรอนงค์		

แสงพุม่ พงษ์

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.
7.
8.
9.

ดร.กุลภัทรา		
นางพรรณี		
นางสาววราภรณ์
นายพูลศักดิ		
์

สิโรดม
วรวุฒจิ งสถิต
กุลสวัสดิภ์ กั ดี
บุญชู

•
•
•
•
•
•
•

ชือ่ หลักสูตรอบรม / สัมมนา
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Transfer Pricing
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ : ผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax
Invoice
เตรียมตัวให้พร้อมรับกฎหมายป้องกันการก�ำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) และการจัดท�ำ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รับมือกฏหมาย Tranfer Pricing รู้จริงหลักก�ำหนดราคาโอน
บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 3/2562
Update ภาษีปี 2562
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
Financial Risk and Regulation

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
			 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งใหม่ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการ และท�ำให้เข้าใจการด�ำเนินงาน โครงสร้างองค์กรและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการน�ำพาเยี่ยมชมโรงงาน
พร้อมน�ำเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนซึง่ ประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษทั ฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริษทั มหาชน
จ�ำกัด รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจากหน่วยงานก�ำกับดูแลบริษทั จดทะเบียน เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านขณะด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ

5.8 แผนการสืบทอดงาน

		 คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดแผนการสืบทอดงานในต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ ำ� คัญทุกระดับ ตัง้ แต่ตำ� แหน่งกรรมการ
ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จัดอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความ
สามารถ เป็นผู้น�ำ มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดดังนี้
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		 1. ก�ำหนดค�ำอธิบายต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุด ความเกีย่ วข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทัง้ ระบุคณ
ุ สมบัติ
ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
		 2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
		 3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
		 4. จัดท�ำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
		 5. รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี

5.9 ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ

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

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

3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ
อิสระ

4. 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 ำ� รงต�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
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
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ หรือลดความเสียหายทีเ่ กิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2562 เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทั ซึง่ รวมกรรมการ
ตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562 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
องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้

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�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 8 หลักปฏิบตั ิ จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อ
เป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการไม่ทุจริต
คอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการท�ำงานดังกล่าว ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่
สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลทีว่ า่ “พนักงานยิง่ ยอด วาโก้ยงิ่ เยีย่ ม” บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายและวิธกี าร
ปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง รวม
ทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
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2. การประเมินความเสีย่ ง
		 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำหนดแผนงานและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการ
จัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ งและได้มกี าร
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
		 บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท�ำใน
สิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้ รวมทัง้ ได้สอื่ สารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั 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 และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร 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�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วน
ได้เสีย 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�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีสาระส�ำคัญที่ครบถ้วน
รวมทั้งได้จัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ งๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมูใ่ นสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการป้องกัน
และการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
		 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อ
รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชัน โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็น
ความลับ
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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 เสนอให้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มกี ารตรวจติดตามความ
คืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม�่ำเสมอ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยมี
ความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียด
เพิม่ เติมดูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าไม่มขี อ้ บกพร่องเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
ที่มีสาระส�ำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Auditing Certificate Program : IACP)
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรอบรม
1. ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
2. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
21/2015
3. Worldwide Responsible Accredited Production
(WRAP)
4. หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Code 2017
5. การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0
6. Fraud Risk Management
7. การอบรมกระดาษท�ำการเพื่อมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชันในองค์กร
8. วิธีการออกแบบกระดาษท�ำการในงานตรวจสอบ
9. PWC Forensics Seminar on Employee Fraud
and Labour Law in Actions
10. การตรวจสอบการก�ำกับดูแลกิจการ
11. Internal Auditing Certificate Program (IACP)
12. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
13. CAC Road to Certify
14. Corruption Risk and Control Workshop (CRC)
2/2019
15. Transfer Pricing
16. Professional Development Risk Management
& Internal Audit

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

หลักสูตรอบรม
17. Chief Audit Executive Professional
Leadership Program (CAE)
18. การป้องกันระเบิดเวลาทางธุรกิจจากความเสี่ยง
ระบบ IT ในโรงงานและคลังสินค้า

		 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ)
		 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
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
นายจตุพร รุจานันท์
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

หลักสูตรอบรม
1. นิติกรบริษัท
2. การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับ
รายการสินทรัพย์ หนี้สินและอื่นๆ
3. รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร
ให้ถูกต้อง
4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
กฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา
6. การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน
7. Data protection for Business : Road to
GDPR Standard
8. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
9. เตรียมตัวให้พร้อมรับกฎหมายป้องกันการก�ำหนด
ราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) และ
การจัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. Transfer Pricing

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

ปี 2562 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
ความ
ระหว่างกัน
บริษทั ฯ
ถือหุน้
สัมพันธ์
ถือหุน้
บริษทั ฯ
33.61 - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
A
338.20
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ
1,143.98
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
66.13
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

A

0.69

23.04

3. Myanmar Wacoal Co., Ltd.

B

40.00

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์จ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

120.29
75.34
1.65
0.94

4. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

B

40.00

0.07

-

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

57.50
16.80
33.72
0.93
0.37
0.40
0.90
2.02
0.36
2.01

5. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์

B

19.00

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

121.62
0.67
1.56
3.55

6. บจก. จี เทค แมททีเรียล

B

19.00

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

275.80
15.68
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0.02
12.15
0.36

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ

ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความ บริษทั ฯ
ถือหุน้
สัมพันธ์ ถือหุน้
บริษทั ฯ
-

ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

9.53
1.14
0.80
2.01

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

B

3.82

5.09

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
0.47
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
3,073.82
ค่าจ้างทำ�ของรับ
9.35
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
0.01
ค่าสาธารณูปโภครับ
0.17
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1.92
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
0.94
ค่าบริการระบบงาน
0.09
สารสนเทศจ่าย

8. บจก. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล*

B

17.90

-

-

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
11.90
ขายสินค้าและวัตถุดิบ
(33.11)
ค่าลิขสิทธิ์รับ
0.00
ค่าสาธารณูปโภครับ
0.03
1.88
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3.19
ซื้อสังหาริมทรัพย์
0.62
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย
0.19
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
1.53
ค่าก่อสร้างหรือตกแต่ง
0.30
ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

9. International Commercial
Coordination (Hong Kong)
Limited

B

18.00

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

(0.62)

10. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

B

18.15

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

8.40
0.19

11. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว
(ประเทศไทย)

B

12.00

-

-

0.03
0.41
0.36
6.07
0.78
0.30

ขายสินค้าและวัตถุดิบ
ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าจ้างทำ�ของรับ
ค่าที่ปรึกษารับ
ค่าบริหารคลังสินค้ารับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
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หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ

ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความ บริษทั ฯ
ถือหุน้
สัมพันธ์ ถือหุน้
บริษทั ฯ

- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศรับ

0.01

12. บมจ. ธนูลักษณ์

B

0.83

1.39

- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย
- ค่าที่ปรึกษารับ

1.19
0.60

13. บมจ. ประชาอาภรณ์

B

-

0.21

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

0.52

14. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าลิขสิทธิ์รับ

0.59
0.08

15. บจก. ไหมทอง

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

1.65
0.02

16. บจก. ไทยกุลแซ่

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
- ค่าจ้างทำ�ของรับ

2.04
10.59

17. บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่นแนล
เอนเตอร์ไพรส์

B

-

0.08

-

7.24
0.01
0.06
0.17

18. บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992

B

-

-

- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

0.89

19. บจก. คาร์บอน เมจิก(ประเทศไทย)

B

8.33

-

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

0.20

20. บจก. ไทยทาเคดะเลซ

B

-

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

21. บจก. ไทย บุนกะ แฟชั่น

B

8.00

-

- ค่าอบรมจ่าย

2.81

22. บจก. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย

8.71

23. บจก. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม

B

-

-

- ค่ารักษาความปลอดภัยและ
ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย

3.35

24. บจก. เอราวัณสิ่งทอ

B

16.23

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

3.46

25. บจก. เบสท์ แฟคตอรี่ เอาท์เล็ท

B

-

-

- ขายสินค้าและวัตถุดิบ

19.34

26. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

B

5.00

-

- ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

8.55

27. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

B

0.08

-

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

31.41

28. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
แลบบอราทอรีส์

B

-

0.16

-

3.15
0.59
0.02
0.56

29. บจก. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์

B

10.00

-

100

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
ค่าลิขสิทธิ์รับ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

- ขายอสังหาริมทรัพย์

31.26

277.28

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะ สัดส่วนการถือหุน้ (%) ลักษณะรายการที่สำ�คัญ มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
ความ บริษทั ฯ
ถือหุน้
สัมพันธ์ ถือหุน้
บริษทั ฯ
7.69
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.16
C
0.35
- ซื้อสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ
0.04
4.89
- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย

รายชื่อ

30. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ

31. บจก. รอยัลการ์เมนท์

C

9.00

-

- ค่าจ้างทำ�ของจ่าย

19.75

32. บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

C

-

-

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

0.94

33. บจก. ไอ.ดี.เอฟ.

D

-

3.74

- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย

1.80

34. บจก. อินทนิลเชียงใหม่

D

-

-

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2.28

35. บจก. สหเอเซียแปซิฟิค

D

18.50

-

- ค่าก่อสร้างหรือตกแต่งจ่าย

0.18

36. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล
คอมเมอร์เชียล
โคออร์ดิเนชั่น

E

-

-

- ซื้อสังหาริมทรัพย์
- ค่าบริการระบบงาน
สารสนเทศจ่าย
- ค่าบริหารงานขายจ่าย

0.18
2.75

37. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

F

ลักษณะความสัมพันธ์
				
				
				
				
				

A
B
C
D
E
F

=
=
=
=
=
=

-

0.07**

11.35
2.40

- ขายอสังหาริมทรัพย์พร้อม
ตกแต่งและครุภัณฑ์อื่น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%
กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
ญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : * บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
** รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นโยบายราคา บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจ�ำหน่ายก�ำหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากง่าย
ในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสามารถ
ก�ำหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว จึงก�ำหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจ�ำหน่าย โดย
ส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนีจ้ ะเป็นไปตามการตกลงกันในแต่ละรุน่ สินค้าและขึน้ อยูก่ บั ต้นทุน และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละฝ่าย
นโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน ในการท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการท�ำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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รายการ
- ค่าบริหารคลังสินค้า
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- ค่าบริหารงานขาย
- ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ
- ค่าออกแบบและตกแต่ง
- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ค่าก่อสร้าง
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ
- ค่ารักษาความปลอดภัย
- ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย
- ค่าอบรม
- ค่าสังหาริมทรัพย์
- ราคาขายอสังหาริมทรัพย์
(พร้อมตกแต่งและครุภัณฑ์อื่น)

นโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนสินค้าที่จัดส่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรมโดยคำ�นวณจากจำ�นวน
หน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทำ�เล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สินนั้น
กำ�หนดค่าตอบแทนจากขอบเขตเนื้อหาการทำ�งาน สถานที่จัดงาน จำ�นวนงาน จำ�นวน
พนักงานขาย
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวน Hardware, Software และ Man-day ที่ให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้
และเทคนิคการตกแต่ง
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อโฆษณา และค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
กำ�หนดค่าตอบแทนจากจำ�นวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
กำ�หนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจำ�นวนอุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้
กำ�หนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร
กำ�หนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและการเจรจาต่อรอง
กำ�หนดค่าตอบแทนตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ และการเจรจาต่อรอง

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ให้กยู้ มื

รายชือ่ บริษทั

อัตรา
คงเหลือ เพิม่ ขึน้ ลดลง
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 61
ณ 31 ธ.ค. 62 ดอกเบีย้
1. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
2. บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท
รวม

-

-

-

-

-

ค�ำ้ ประกัน*
คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 62
36.38
39.82
76.20

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น
การให้กยู้ มื เงิน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารให้กยู้ มื เงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
การค�้ำประกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ค�้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 76.20 ล้านบาท (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34.2)
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ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.wacoal.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ : “รายงานประจ�ำปีและรายไตรมาส” และเลือกข้อมูล “รายงานประจ�ำปี”

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมต้นน�ำ้ และปลายน�ำ้ 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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกันที่แตกต่างไป
จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

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
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ประกอบกับ
การใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป ทัง้ นีง้ บการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มี
ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ได้ทำ� หน้าทีส่ อบทานเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดท�ำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ

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

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 2562 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 2562 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิด
ชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ประมาณการสินค้ารับคืน
ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.18
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสำ�หรับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
บริษัทมีประมาณการสินค้ารับคืน ซึ่งการประมาณการดังกล่าว
ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการ การพิจารณา
ประมาณการสินค้ารับคืนนั้น บริษัทพิจารณาโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตของ
การรับคืนสินค้า ตามข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในกำ�หนด
เวลาที่ตกลงร่วมกัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ประมาณการสินค้า
รับคืนอาจจะถูกบันทึกไม่ครบถ้วนและถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
• ท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและการควบคุ ม ภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประมาณการสินค้ารับคืน
• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
• ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารที่ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท น� ำ มาใช้ ใ น
การประมาณการสินค้ารับคืน รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
• ประเมินความครบถ้วนของการประมาณการที่ต้องรับรู้หรือกลับรายการ
• สอบถามในเชิงทดสอบสมมติฐานที่ส�ำคัญที่ใช้ในการประมาณการสินค้า
ที่จะได้รับคืนในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต
• ประเมินวิธกี ารทีน่ ำ� มาใช้ในการก�ำหนดมูลค่าการประมาณการ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีการที่บริษัทน�ำมาใช้
• สอบทานความเพียงพอของประมาณการสินค้ารับคืนและความเหมาะสม
ของข้อสมมติที่ส�ำคัญที่ใช้ในการค�ำนวณประมาณการสินค้ารับคืน และ
พิจารณาว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและเป็นไปอย่างสม�ำ่ เสมอ และ
• ท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต เพื่อประเมิน
ประมาณการสินค้ารับคืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

105

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การด้อยค่าของเงินลงทุน
ตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 ข้อ 3.13 วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญของข้าพเจ้า รวมถึง
และข้อ 3.18 เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีสำ�หรับการด้อยค่า และ • ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ตามลำ�ดับ
เกีย่ วข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน
• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งอาจมีความเสี่ยง • ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับ ข้อบ่งชีข้ อง
ที่มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนอาจจะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
การด้อยค่าของเงินลงทุน และ
ได้รับคืน
• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท น�ำ
มาใช้ในการค�ำนวณการด้อยค่าของเงินลงทุน และการใช้ดุลยพินิจในการ
การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ขึ้นอยู่กับการใช้
ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั และบริษทั และข้อสมมติฐาน
ที่สำ�คัญ

ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 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�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�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
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• 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 แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
• 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 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ 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 18 กุมภาพันธ์ 2563

มนูญ มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท
		 เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4.1
5
6
7
8

235,423,008 167,711,136 221,644,431 126,922,652
504,743,444 400,775,505 317,293,719 255,259,024
965,061,524 851,174,246 1,083,659,444 972,590,036
21,530,000
21,530,000
21,530,000
21,530,000
1,410,759,704 1,302,010,562 1,257,335,151 1,087,998,476
22,372,256
27,346,458
14,284,818
20,428,452

14

430,910,730
430,910,730
3,595,774,868 2,765,573,705 3,352,801,927 2,478,585,006

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1,386,734,291
180,378,517
880,848,368
80,065,915
1,211,296,871
38,826,274
10,148,803
83,980,923
3,872,279,962
7,468,054,830

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

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,060,877
1,503,860,741
176,688,966
796,551,628
709,980,288
1,227,763,506
39,319,223
14,030,664
34,547,347
4,504,803,240
7,270,376,945

1,374,884,291
152,048,252
182,509,728
877,578,368
81,470,176
1,094,433,712
38,766,980
10,148,803
68,815,324
3,880,655,634
7,233,457,561

2,060,877
1,491,410,741
152,048,252
182,509,728
793,281,628
714,513,324
1,089,001,508
39,187,329
14,030,664
19,440,093
4,497,484,144
6,976,069,150

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 18
หนีส้ นิ จากสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ ก�ำหนด
19
		 ช�ำระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�ำหรับ
21
		 ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 ประมาณการสินค้ารับคืน
		 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน

681,545,655
69,048,733
32,260,527
208,400,000
8,143,012
8,079,657
224,622,669
1,007,477,584

683,488,191
264,367
59,008,680
39,130,747

731,789,436
-

707,390,058
264,367

49,822,073
31,161,570

40,614,393
37,641,573

77,200,000 208,400,000
7,075,361
6,966,639
11,071,571
4,562,314
95,346,932 219,928,953
877,238,917 1,032,702,032

77,200,000
5,890,318
7,860,157
90,950,475
876,860,866

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
		 ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

20
21

14,705,019

72,914,239

50,865,238

104,294,636

687,461,143 509,129,588 482,880,319 328,527,571
702,166,162 582,043,827 533,745,557 432,822,207
1,709,643,746 1,459,282,744 1,566,447,589 1,309,683,073
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		 หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท ช�ำระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
		 ส�ำรองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22
24

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

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

12,000,000
406,172,400
4,171,054,144
660,593,428
5,667,009,972
5,667,009,972
7,233,457,561

12,000,000
389,929,979
4,035,032,741
812,233,357
5,666,386,077
5,666,386,077
6,976,069,150

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

110

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 26
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
27
ก�ำไรขัน้ ต้น
เงินปันผลรับ
รายได้อนื่
28
ก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน 13.2
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
30
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

4,881,146,386 4,606,051,449 5,254,683,384 4,915,900,616
(3,178,547,805) (3,398,581,821) (3,744,438,424) (3,909,514,724)
1,702,598,581 1,207,469,628 1,510,244,960 1,006,385,892
78,762,766
78,148,639
164,267,340
146,815,297
180,629,880
95,991,632
207,812,523
101,242,916
1,961,991,227 1,381,609,899 1,882,324,823 1,254,444,105
(808,064,125) (266,062,661) (803,027,662) (261,425,982)
(714,495,992) (671,717,240) (623,176,252) (588,728,618)
(72,717,236)
(69,352,326)
(56,249,078)
(51,682,078)
25,010,456
(75,417,636)
25,010,456
(75,417,636)
(9,823,790)
90,493,784
(10,362,601)
89,843,260
381,900,540
389,553,820
414,519,686
367,033,051
(19,575)
(77,877)
(19,529)
(75,311)
3,683,543
10,705,500
385,564,508
400,181,443
414,500,157
366,957,740
(49,475,874)
(44,404,021)
(46,236,333)
(42,109,328)
336,088,634
355,777,422
368,263,824
324,848,412

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุม

336,075,224
13,410
336,088,634

355,760,261
17,161
355,777,422

2.80

2.96

3.07

2.71

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ตอ่ หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน บาท
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก 		

หุน้

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
		 พนักงานที่ก�ำหนดไว้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภท
		 รายการใหม่ในภายหลัง
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
		 ของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย			
การแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท
		 รายการใหม่ในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

336,088,634

355,777,422

368,263,824

324,848,412

(103,173,246)

5,985,058

(77,064,450)

5,985,058

20,634,650

(1,197,012)

15,412,890

(1,197,012)

(112,781,496) (168,295,315) (112,485,461) (169,100,819)
54,343
6,007
22,555,098 33,648,194 22,497,092 33,820,164
(172,758,987) (129,804,732) (151,639,929) (130,492,609)
163,329,647 225,972,690 216,623,895 194,355,803

การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

112

163,321,569
8,078
163,329,647

225,955,269
17,421
225,972,690

-

-

113

24
24

24
24

10,700
4,806
15,506

120,000,000 297,190,000 12,000,000 389,929,979 4,169,516,599
(216,000,000)
16,242,421 (16,242,421)
336,075,224
120,000,000 297,190,000 12,000,000 406,172,400 4,273,349,402

823,776,328
(90,225,050)
733,551,278

(32,775)
43,475
10,700

120,000,000 297,190,000 12,000,000 371,401,880 4,012,284,437 958,412,841
(180,000,000)
18,528,099 (18,528,099)
355,760,261 (134,636,513)
120,000,000 297,190,000 12,000,000 389,929,979 4,169,516,599 823,776,328

ทุนทีอ่ อก
และ
ชำ�ระแล้ว

กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(1,551,951)
(82,533,411)
(84,085,362)

822,235,077 5,810,871,655
(216,000,000)
(172,753,655) 163,321,569
649,481,422 5,758,193,224

(6,339,997)
952,040,069 5,764,916,386
(180,000,000)
4,788,046 (129,804,992) 225,955,269
(1,551,951) 822,235,077 5,810,871,655

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 2561
จ่ายเงินปันผล
ส�ำรองทั่วไป
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปันผล
ส�ำรองทั่วไป
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

222,546 5,811,094,201
(216,000,000)
(12,764)
(12,764)
8,078 163,329,647
217,860 5,758,411,084

218,790 5,765,135,176
(180,000,000)
(13,665)
(13,665)
17,421 225,972,690
222,546 5,811,094,201

ส่วน
ทีเ่ ป็นของ
ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุม

หน่วย : บาท

114
24
24

24
24

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 2561
จ่ายเงินปันผล
ส�ำรองทั่วไป
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ่ายเงินปันผล
ส�ำรองทั่วไป
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำ�ไรสะสม

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000
389,929,979
16,242,421
406,172,400

371,401,880
18,528,099
389,929,979

สำ�รองทัว่ ไป

จัดสรรแล้ว

ทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

4,035,032,741
(216,000,000)
(16,242,421)
368,263,824
4,171,054,144

3,908,712,428
(180,000,000)
(18,528,099)
324,848,412
4,035,032,741

ยังไม่ได้จดั สรร

821,482,979
(89,988,369)
731,494,610

956,763,634
(135,280,655)
821,482,979

(9,249,622)
(61,651,560)
(70,901,182)

(14,037,668)
4,788,046
(9,249,622)

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

812,233,357
(151,639,929)
660,593,428

942,725,966
(130,492,609)
812,233,357

รวม
องค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

5,666,386,077
(216,000,000)
216,623,895
5,667,009,972

5,652,030,274
(180,000,000)
194,355,803
5,666,386,077

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้

หน่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง :
ค่าเสือ่ มราคาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
		 และอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
ก�ำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้อื่นจากเงินชดเชยค่าความเสียหายของเครื่องจักร
จากบริษัทประกันภัย
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากประมาณการสินค้ารับคืน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
		 ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

385,564,508

94,178,971
10,320,607
(81,916,995)
(4,353,894)

400,181,443

414,500,157

366,957,740

93,916,749 63,410,166
9,061,505 10,248,007
(109,234,441)
676,831 (4,292,270)

60,205,244
8,933,049
1,209,728

(1,123,644)
(350,072)
(3,683,543)
250,621
(78,762,766)
(25,010,456)
63,000,000
44,333,438
9,823,790

(143)
(10,705,500)
22,293
(78,148,639)
75,417,636
(5,000,000)
48,879,616
(90,493,784)

(561,201)
59,850,690
(8,758,683)
19,575
462,820,946

314,563
44,888,328
(8,374,435)
77,877
480,714,340

-

(1,123,644)
(350,072)
250,621
22,293
(164,267,340) (146,815,297)
(25,010,456) 75,417,636
63,000,000 (5,000,000)
41,863,522 45,965,722
10,362,601 (89,843,260)
(561,201)
44,217,920
(8,056,093)
19,529
334,977,006

314,563
32,043,103
(7,996,179)
75,311
341,489,653

115

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่ม) ลด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
		 เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

116

(42,071,867) (67,227,098) (39,317,791) (116,921,293)
(153,082,580) (241,395,779) (211,200,197) (189,194,640)
(4,974,202) (2,513,796) (6,143,634) (1,013,786)
(86,622,469)
1,067,651
(2,991,914)
(55,393,280)
118,752,285
(47)
(71,365,567)
47,386,671

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

(60,415,449)
1,076,321
(3,297,843)
(38,462,894)
(22,784,481)
(68,235,752)
(91,020,233)

105,801,179
1,571,535
3,623,078
(22,316,859)
123,038,867
(35,779,680)
87,259,187

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
2,017,618
(9,656)
2,017,618
(9,656)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(126,719,446)
3,027,080 (85,628,982) 14,423,780
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(20,000,000) (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
20,000,000 40,020,000 20,000,000 40,020,000
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
(20,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(51,500,000) (7,500,000) (51,500,000) (7,500,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
6,990,936
139,400
6,990,936
139,400
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
2,940,000
2,940,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
9,999,756
9,999,756
		 เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
(11,000,000)
(11,000,000)
		 เผื่อขาย - ตราสารหนี้
2,113,568 91,740,000
2,113,568 91,740,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
53,568
248,689
53,568
248,689
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
(70,000,000) (40,000,000) (70,000,000) (40,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
269,513,630
296,831,076
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
100,000,000
100,000,000
เงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4.2.1 (74,088,073) (85,001,749) (58,437,855) (61,614,685)
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า
9,874,761
1,594,664
6,296,553
708,004
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
419,251
8,400
419,251
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
75,387,136 75,242,805 160,891,710 144,130,297
เงินสดรับจากเงินปันผล
8,518,898
8,376,312
7,880,106
8,052,303
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
31,307,376 (7,889,556) 31,365,721
2,282,699
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
236,829,223 108,996,145 402,233,270 201,620,587
			 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน 4.3
			 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
		 รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4.1

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(216,000,000) (180,000,000) (216,000,000) (180,000,000)
(12,764)
(13,666)
(283,896)
(461,453)
(283,896)
(378,528)
(216,296,660) (180,475,119) (216,283,896) (180,378,528)

(207,362)
67,711,872

(8,864)
134,718,597

(207,362)
94,721,779

(8,864)
108,492,382

167,711,136

32,992,539

126,922,652

18,430,270

235,423,008

167,711,136

221,644,431

126,922,652

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

บริษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระส�ำคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนัน้ งบการเงินนีจ้ งึ อาจไม่แสดงถึงเงือ่ นไข
ที่อาจมีอยู่หรือผลการด�ำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ด�ำเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

2. เกณฑ์การจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน

2.1 บริษัทและบริษัทย่อย จัดท�ำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท�ำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “การน�ำ
เสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
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
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2.3 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
		

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
ให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า ที่ระบุให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้รายได้เมื่อบริษัท
ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น เมื่ออ�ำนาจควบคุมของสินค้าหรือบริการที่จะต้อง
ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยนโยบายการบัญชีใหม่
นี้ได้น�ำมาแทนนโยบายการรับรู้รายได้เดิม อย่างไรก็ตาม การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
		

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับ
ใช้สำ� หรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน

		

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน
ของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้
ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่จะเริ่ม
ถือปฏิบัติ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้

		

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

		

มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าในเรื่องส่วนได้เสียระยะยาว กิจการต้อง
ไม่ค�ำนึงถึงรายการปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่าตามบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า (เช่น การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียระยะยาวทีเ่ กิดจากการปันส่วนผลขาดทุนจาก
ผู้ได้รับการลงทุนหรือการประเมินการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�ำหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสามารถ
ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
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การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
		

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะน�ำมาแทนมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

		

ผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว
ที่มีต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก�ำหนดหลักการส�ำหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงิน
ทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

		

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีน้ ำ� มาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งสัญญาเช่า
เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมิน
เนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

		

ส�ำหรับการบัญชีทางด้านผูเ้ ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดย
ยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลส�ำหรับ
สัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ อย่างไรก็ตาม การบัญชี
ส�ำหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่น
เดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

		

ผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่
มีต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีไ่ ด้เปิดเผย
ในนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และ
เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องในการเปลีย่ นมือซึง่ จะถึงก�ำหนดภายในสามเดือนนับจากวันทีไ่ ด้มา ทัง้ นีไ้ ม่รวมเงิน
ฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
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3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		 รายได้จากการขายจะรับรู้เมื่อการควบคุมสินค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อท�ำการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว
		

รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

		

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

		

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 ลูกหนี้การค้า
		 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
		 เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน แสดงในราคาทุนและไม่ติดภาระ
ค�้ำประกัน
		

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

		

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบก�ำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

		

เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

		

เงินลงทุนในบริษทั ร่วมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธี ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

		

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

		

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขายรับรูใ้ นองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้
ถือหุ้น ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบก�ำไรขาดทุน

		

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ายค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
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3.6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
		 สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายวัดมูลค่าโดยใช้จ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน แสดงในราคาทุน

		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหักด้วย ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่า
เผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

		

ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์เท่ากับ 20 - 30 ปี

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า (ถ้ามี)
		 ค่าเสื่อมราคา ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
				 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
5 - 7 ปี
		

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำปี หรือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตแล้วแต่กรณี

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือ่ งหมายการค้า และค่าสมาชิกสโมสร และสนามกอล์ฟ
		

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

3.10 สิทธิการเช่า
		 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายของสิทธิการเช่าค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า
3.11 รายการที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
		 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
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3.12 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
สินทรัพย์ที่เช่าค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่าย
ทางการเงินค�ำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

3.13 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
บริษัทและบริษัทย่อยจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ที่ได้รับรู้ในงวดก่อนเมื่อข้อบ่ง
ชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรือลดลง ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

3.14 ผลประโยชน์พนักงาน
3.14.1 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
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3.14.2 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
ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อการแก้ไข
โครงการมีผลบังคับใช้

3.15 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
		 ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินประกอบด้วยสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นหรือหนี้สินหมุนเวียนอื่น ก�ำไรหรือขาดทุน
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย
ในงบก�ำไรขาดทุน
3.16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�ำนวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
3.16.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั คือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ทตี่ อ้ งช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีสำ� หรับปี ก�ำไรทาง
ภาษีแตกต่างจากก�ำไรทีแ่ สดงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนือ่ งจากก�ำไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการทีส่ ามารถ
ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทางภาษีในปีอนื่ ๆ และไม่ได้รวมรายการทีไ่ ม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ย
ทางภาษี ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค�ำนวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบการเงิน
3.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทั และบริษทั
ย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรทางภาษีจะมีจำ� นวน
เพียงพอทีจ่ ะน�ำผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ได้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีใ่ นรายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อก�ำไรทางภาษีที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับ
รายการจะท�ำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษทั และบริษทั ย่อยค�ำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีทคี่ าดว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ ในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหนี้สินภาษี โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิตาม
กฎหมายในการน�ำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกันและบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะช�ำระหนี้สิน
ดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับช�ำระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริษทั และบริษทั ย่อยแสดงรายการค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับก�ำไรหรือขาดทุน
ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึก
โดยตรงไปยังองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถ้าภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึก
โดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด

3.17 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิสำ� หรับปีดว้ ยจ�ำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
ช�ำระแล้วระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าอื่นเพื่อน�ำมาค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
3.18 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร
		 ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยต้องอาศัยดุลยพินจิ ของ
ผู้บริหารในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการแสดงจ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ใน
งบการเงิน รวมทัง้ การแสดงรายได้และค่าใช้จา่ ยของปีบญ
ั ชี ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริหาร ได้พจิ ารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
		

การใช้ดุลยพินิจที่ส�ำคัญในการใช้นโยบายการบัญชี มีดังต่อไปนี้

		
		

ประมาณการสินค้ารับคืน
บริษัทได้มีการตั้งประมาณการสินค้ารับคืนในส่วนการขายที่มีข้อตกลงกับลูกค้าว่าสามารถคืนได้ในก�ำหนดเวลาที่
ตกลงร่วมกัน ซึ่งประมาณจากข้อมูลการรับคืนสินค้าในอดีต นอกจากนั้นบริษัทยังได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าของสินค้าที่รับคืนดังกล่าวด้วย

		

เมื่อลูกค้ามีสิทธิที่จะคืนสินค้าที่ซื้อมาภายในก�ำหนดระยะเวลา บริษัทรับรู้หนี้สินเงินคืนส�ำหรับจ�ำนวนเงินของสิ่ง
ตอบแทนซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่มีสิทธิได้รับ และบริษัทปรับปรุงการวัดมูลค่าของหนี้สินเงินคืน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงประมาณการจ�ำนวนเงินที่จะได้รับการขอคืน โดยปรับปรุงรายการดังกล่าวกับ
รายได้ ในขณะเดียวกันบริษัทจะรับรู้เป็นสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนและปรับปรุงกับต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง

		
		

การด้อยค่า
สินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่ง
ชี้ เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์

3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		 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

126

		

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. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสดในมือ
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ตั๋วเงินฝาก
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,299,756
920,520
1,054,697
715,717
234,123,252 111,790,616 220,589,734 76,206,935
55,000,000
50,000,000
235,423,008 167,711,136 221,644,431 126,922,652

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้
4.2.1 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการเช่า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มี
ดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ค่าซื้อระหว่างปี
หัก เงินสดจ่ายระหว่างปี
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,873,311 1,129,908
1,709,120 1,097,273
76,717,528 85,745,152 61,202,201 62,226,532
(74,088,073) (85,001,749) (58,437,855) (61,614,685)
4,502,766

1,873,311

4,473,466

1,709,120
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4.2.2 เงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม
เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

400,775,505
96,719,450

1,503,860,741
(2,167,136)

796,551,628
91,569,064

2,395,902
-

(19,704,068)
21,817,636

7,484,376
3,192,820

291,386
4,561,201
504,743,444

(113,072,882)
(4,000,000)
1,386,734,291

(17,949,520)
880,848,368
หน่วย : บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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เงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม
เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

420,902,710
(53,027,080)

1,670,649,791
(90,988,445)

859,824,028
47,360,600

3,254,043
-

87,239,741
(21,817,636)

(53,600,000)

(39,605)
29,685,437
400,775,505

(168,255,710)
27,033,000
1,503,860,741

(57,033,000)
796,551,628

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

255,259,024
55,628,982

1,491,410,741
(2,167,136)

793,281,628
91,569,064

1,857,091
-

(19,704,068)
21,817,636

7,484,376
3,192,820

(12,579)
4,561,201
317,293,719

(112,472,882)
(4,000,000)
1,374,884,291

(17,949,520)
877,578,368
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

287,338,957
(64,423,780)

1,659,099,791
(90,988,445)

856,554,028
47,360,600

2,603,519
-

87,239,741
(21,817,636)

(53,600,000)

54,891
29,685,437
255,259,024

(169,155,710)
27,033,000
1,491,410,741

(57,033,000)
793,281,628

4.2.3 ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีกำ� ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของ
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นในปี 2561 จ�ำนวน 13.67 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 13)

4.3 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		 รายการเคลือ่ นไหวของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการกระแสเงินสด
จ่ายช�ำระคืน
รวมรายการกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

283,896

745,349

283,896

662,424

(283,896)
(283,896)
-

(461,453)
(461,453)
283,896

(283,896)
(283,896)
-

(378,528)
(378,528)
283,896

		

บริษทั ไม่มรี ายการทีไ่ ม่ใช่กระแสเงินสดส�ำหรับเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

		

1,368.63

1,368.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,272.90

1,272.90

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินดังกล่าวก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ต่อปีเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยขั้นต�่ำเงินเบิกเกินบัญชีที่ธนาคารคิดกับลูกค้าชั้นดี

4.4 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน และบันทึกประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมเป็นจ�ำนวน 80.74 ล้านบาท
และ 21.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ�ำนวน 80.74 ล้านบาท และ 18.22 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 21) โดยบริษัทจะเรียกเก็บเงินจ�ำนวนดังกล่าวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ในภายหลัง
บริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
เป็นจ�ำนวน 64.85 ล้านบาท และ 15.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 31)

5. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารหนี้
เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี

130

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

78,002,004 65,000,000 30,001,000 30,000,000
4,072,563 3,798,470 4,072,563
3,798,470
11,955,394 11,596,093 11,955,394 11,596,093
410,713,483 290,380,942 271,264,762 179,864,461
30,000,000
30,000,000
504,743,444 400,775,505 317,293,719 255,259,024

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

1,777,122
1,739,712
3,516,834

94,877
535,930
630,807

(75,078)
(75,078)

1,796,921
2,275,642
4,072,563

11,107,302
14,624,136

848,092
1,478,899

(75,078)

11,955,394
16,027,957
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
- หุ้นสามัญ
- หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

1,704,928
1,739,712
3,444,640

90,956
359,625
450,581

(96,751)
(96,751)

1,699,133
2,099,337
3,798,470

11,107,303
14,551,943

488,790
939,371

(96,751)

11,596,093
15,394,563
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะสั้นมีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

410,013,786

699,697

410,713,483
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

289,972,631

408,311

290,380,942
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน
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271,112,880

151,882

271,264,762

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุน

179,700,000

164,461

179,864,461

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
- หุ้นกู้

30,000,000

308,000

30,308,000

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 31)
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 31)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
สิทธิในการรับคืนสินค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่น

749,273,342
58,844,631
808,117,973
13,956,120
2,426,887
120,400,000
8,330,447
3,613,099
6,649,084
1,567,914
156,943,551
965,061,524

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

687,592,757 878,192,840
87,100,096
52,895,459
774,692,853 931,088,299
2,802,030
13,102,808
60,331
500,887
52,200,000 120,400,000
7,831,934
7,705,297
3,239,962
3,603,099
9,019,003
5,851,509
1,328,133
1,407,545
76,481,393 152,571,145
851,174,246 1,083,659,444

814,091,953
84,118,191
898,210,144
3,080,961
60,331
52,200,000
7,261,385
3,144,613
7,401,044
1,231,558
74,379,892
972,590,036
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ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 3 เดือน
ระหว่าง 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

762,266,556

693,094,269

875,052,772 809,550,289

45,480,513
366,676
4,228
808,117,973

77,667,301
3,719,954
211,329
774,692,853

55,877,308 84,872,639
153,991
3,575,887
4,228
211,329
931,088,299 898,210,144

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงิน
จ�ำนวน 21.53 ล้านบาท เป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
สินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าส�ำเร็จรูประหว่างทาง
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส�ำเร็จรูป
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

932,313,245 753,331,297 924,937,508 759,171,996
14,330,447
12,702,572
7,300,621
9,182,928
140,783,322 139,902,921 100,125,302
86,076,427
312,685,466 358,823,908 210,814,314 199,827,443
36,797,280
13,228,902
36,797,280
13,228,902
1,411,713,507 1,303,185,853 1,258,288,954 1,089,173,767
(1,175,291)
(953,803)
(1,175,291)
(953,803)
1,410,759,704 1,302,010,562 1,257,335,151 1,087,998,476

มูลค่าของสินค้าคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 จ�ำนวน 3,146.99 ล้านบาท และ 3,732.43 ล้านบาท ตามล�ำดับ (2561 : 3,366.11 ล้านบาท และ 3,895.98 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับใน งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 44.33 ล้านบาท และ 41.86 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(2561 : 48.88 ล้านบาท และ 45.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ) (ดูหมายเหตุข้อ 29)
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9. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินฝาก
ประจ�ำประเภทมีก�ำหนดระยะเวลา 6 เดือน จ�ำนวน 0.5 ล้านเหรียญฮ่องกง (เทียบเท่า 2.06 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้น�ำไปค�้ำ
ประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 34.2) บริษัทได้มีการไถ่ถอนการ
ค�้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2562

10. เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
		 - หลักทรัพย์หุ้นทุน
			 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
			 - บริษัทอื่น
			 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ตราสารหนี้

939,086,562
440,580,700
440,580,700
1,379,667,262
7,067,029
1,386,734,291

1,052,539,031
462,167,674
(21,817,636)
440,350,038
1,492,889,069
10,971,672
1,503,860,741

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

927,236,562
440,580,700
440,580,700
1,367,817,262
7,067,029
1,374,884,291

1,040,089,031
462,167,674
(21,817,636)
440,350,038
1,480,439,069
10,971,672
1,491,410,741
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รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย

ธุรกิจโฆษณา

ตัวแทนและ

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

การลงทุน

ผลิตเสื้อผ้า

จ�ำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

ผู้จัดจ�ำหน่าย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ธุรกิจสิ่งทอ

ประเภท
กิจการ

บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ชื่อบริษัท

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

78,700

120,000

571,891

290,634

108,000

75,000

120,000

571,515

290,634

108,000

0.08

0.83

0.69

3.92

18.15

2561

2562

2561

ราคายุติธรรม

0.08

0.83

0.69

400,000

1,023,000

17,100,000

1,032,000

18,500,000

317,814,896 317,814,896 939,086,562 1,052,539,031

400,000

27,809,160 27,809,160

80,350,852 80,350,852 274,790,797 289,564,496

0.08

0.83

0.69

3.82

64,615,035

2562

2562

2561

ราคายุติธรรม

64,615,035 195,988,500 270,464,130

2561

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

0.08

0.83

0.69

400,000

27,809,160

1,023,000

1,032,000

17,100,000 18,500,000

80,350,852 274,790,797 289,564,496

307,989,896 307,989,896 927,236,562 1,040,089,031

400,000

27,809,160

80,350,852

3.82 134,814,849 134,814,849 438,334,265 460,528,405

18.15

2562 2561

สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

64,615,035 64,615,035 195,988,500 270,464,130 18.15

2562

ราคาทุน

3.92 144,639,849 144,639,849 450,184,265 472,978,405

18.15

2562 2561 2562 2561
พันบาท พันบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

งบการเงินรวม

10.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 31)

10.2 ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขายระยะสัน้ และระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ยอดต้นปี
ลดลง
ยอดปลายปี

		

823,776,328 958,412,841
(90,225,050) (134,636,513)
733,551,278 823,776,328

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
821,482,979
(89,988,369)
731,494,610

956,763,634
(135,280,655)
821,482,979

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เผื่อขายระยะยาว มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - กิจการอื่น
			
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้

317,814,896
145,654,910
463,469,806

631,980,826
306,880,601
938,861,427

(10,709,160)
(11,954,811)
(22,663,971)

939,086,562
440,580,700
1,379,667,262

7,023,105
470,492,911

43,924
938,905,351

(22,663,971)

7,067,029
1,386,734,291
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - กิจการอื่น
			
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้

317,814,896
145,654,910
463,469,806

744,033,295
305,303,101
1,049,336,396

(9,309,160)
(10,607,973)
(19,917,133)

1,052,539,031
440,350,038
1,492,889,069

11,076,673
474,546,479

1,049,336,396

(105,001)
(20,022,134)

10,971,672
1,503,860,741
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - กิจการอื่น
			
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้
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307,989,896
145,654,910
453,644,806

629,955,826
306,880,601
936,836,427

(10,709,160)
(11,954,811)
(22,663,971)

927,236,562
440,580,700
1,367,817,262

7,023,105
460,667,911

43,924
936,880,351

(22,663,971)

7,067,029
1,374,884,291

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/ราคาทุน ก�ำไรขั้นต้น
ขาดทุนขั้นต้น มูลค่ายุติธรรม
ตัดจ�ำหน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน
- หลักทรัพย์หุ้นทุน
		 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - กิจการอื่น
			
ตราสารหนี้
- หุ้นกู้

307,989,896
145,654,910
453,644,806

741,408,295
305,303,101
1,046,711,396

(9,309,160)
(10,607,973)
(19,917,133)

1,040,089,031
440,350,038
1,480,439,069

11,076,673
464,721,479

1,046,711,396

(105,001)
(20,022,134)

10,971,672
1,491,410,741

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท
บริษทั ย่อย
บริษทั วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด
บริษทั วาโก้กบินทร์บรุ ี จ�ำกัด
บริษทั วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด
บริษทั โทรา 1010 จ�ำกัด
		 รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ประเภทกิจการ

ผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
ผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
ผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
จ�ำหน่ายเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป

ทุนชำ�ระแล้ว
2562
2561
20,000,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000

20,000,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2562
2561

99.96
99.99
99.99
99.99

22,051,627
49,999,802
49,999,823
29,997,000
152,048,252

99.96
99.99
99.99
99.97

22,051,627
49,999,802
49,999,823
29,997,000
152,048,252

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท โทรา 1010 จ�ำกัด ได้มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท ต่อมาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญดัง
กล่าวทั้งจ�ำนวน โดยบริษัทได้ช�ำระเงินค่าหุ้นครั้งแรกหุ้นละ 50 บาท หรือรวมเป็นจ�ำนวน 20 ล้านบาทในวันที่ 14 พฤศจิกายน
2561
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนชำ�ระแล้ว
2562

2561

งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

บริษทั ร่วม
บริษทั ภัทยา เมียนมาร์ จ�ำกัด ผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป 25,424,000 25,424,000 5,886,468 6,036,125 5,084,800 5,084,800
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด ผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป 132,400,000 132,400,000 40,144,432 36,735,507 52,960,728 52,960,728
บริษทั ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด ผลิตเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป 30,000,000 30,000,000 134,347,617 133,917,334 124,464,200 124,464,200
180,378,517 176,688,966 182,509,728 182,509,728
		 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
หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 52.96 ล้านบาท 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 2562 และ 2561 บริษัทได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ในงบ
การเงินรวม โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามล�ำดับ ซึ่งยังมิได้ผ่าน
การตรวจสอบและสอบทาน ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีจ�ำนวน 3.68 ล้านบาท และ 10.71 ล้านบาท ตามล�ำดับ
สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
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894.36
(321.87)
572.49

957.68
(373.34)
584.34

หน่วย : ล้านบาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้รวม
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

709.79
8.84
3.68

802.38
28.35
10.71

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินลงทุนทั่วไป
หุ้นทุน
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
- บริษัทอื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
			
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หุ้นกู้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

708,918,514
(77,417,122)
631,501,392
117,974,476
(18,627,500)
99,346,976
730,848,368

674,626,594
(78,639,942)
595,986,652
121,162,476
(20,597,500)
100,564,976
696,551,628

708,918,514
(77,417,122)
631,501,392
114,704,476
(18,627,500)
96,076,976
727,578,368

674,626,594
(78,639,942)
595,986,652
117,892,476
(20,597,500)
97,294,976
693,281,628

150,000,000
880,848,368

100,000,000
796,551,628

150,000,000
877,578,368

100,000,000
793,281,628

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดจ�ำนวน 27.03
ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญในความต้องการของตลาดจ�ำนวนที่เท่ากัน บริษัทมีการจัดประเภทไปเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 13.67 ล้าน
บาท ซึ่งได้แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ดูหมายเหตุข้อ 4.2.3)
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สัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ

6.00
8.33
7.14
8.00
5.00
7.73
16.23
15.14
5.00
19.00
19.00
10.00
18.50
7.69
9.00

108,472
590,000
20,000
25,000
450,000
97,400
621,463
161,780
100,000
1,000,000
300,000
187,835
16,000
1,000

ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 108,472
ผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 590,000
สถาบันการศึกษา
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 20,000
สถาบันสอนการออกแบบ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 25,000
ค้ าปลีก
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 450,000
ผลิตจักรเย็บผ้ า
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 97,400
ปั่ นด้ ายและทอผ้ า
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 621,463
ผลิตและส่งออกถุงเท้ า
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 161,780
จ�ำหน่ายเส้ นด้ าย
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 100,000
ผลิตวัตถุดิบชุดชันในสตรี
้
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 1,000,000
ผลิตวัตถุดิบชุดชันในสตรี
้
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 300,000
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 500,000
การเช่าและด�ำเนินการเกี่ยว
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เป็นญาติสนิทของกรรมการ
150,268
กับอสังหาริมทรัพย์
ให้ บริการออกแบบและตกแต่ง
มีกรรมการร่วมกัน
16,000
ภายในและธุรกิจโฆษณา
มีกรรมการร่วมกัน
ผลิตเสื ้อผ้ าส�ำเร็จรูป
1,000

18.72
17.90
4.47
10.00
5.00
2.00
12.00
18.00

9.00

7.69

6.00
8.33
7.14
8.00
5.00
7.73
16.23
15.14
5.00
19.00
19.00
18.50

18.72
10.75
17.90
4.47
10.00
5.00
2.00
12.00
18.00

2562 2561 2562 2561
พันบาท พันบาท

ทุนชำ�ระแล้ว

324,000
160,000
30,000
121,500
40,000
5,000
1,350,000
40,000
21,456

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 324,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 30,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 121,500
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 40,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 5,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 1,350,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 40,000
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 21,456

ธุรกิจฟอกย้ อม
ผลิตยางยืด
ธุรกิจขายตรง
ผลิตผ้ าขนหนู
ผลิตเสื ้อผ้ า
ผลิตเสื ้อผ้ า
ผลิตเส้ นใยสแปนเด็กซ์
จัดจ�ำหน่ายสินค้ ามอร์ แกน
ตัวแทนขาย

ประเภท
กิจการ

* ราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด อยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี

บริษทั รอยัล การ์เมนท์ จำ�กัด
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จำ�กัด

เงินลงทุนทัว่ ไป
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำ�กัด
บริษทั ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำ�กัด
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด**
บริษทั ราชาอูชโิ น จำ�กัด
บริษทั แชมป์เอช จำ�กัด
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จำ�กัด*
บริษทั ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำ�กัด
บริษทั มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล คอมเมอร์เชียล
โคออดิเนชัน่ (ฮ่องกง)*
บริษทั อินโดนีเซียวาโก้ จำ�กัด
บริษทั คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำ�กัด*
บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จำ�กัด*
บริษทั ซันร้อยแปด จำ�กัด
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษทั เอราวัณสิง่ ทอ จำ�กัด
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำ�กัด
บริษทั ฟูจกิ ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด*
บริษทั เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำ�กัด*
บริษทั จี เทค แมททีเรียล จำ�กัด
บริษทั สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จำ�กัด
บริษทั สหเอเชียแปซิพคิ จำ�กัด

ชื่อบริษัท

1,019,300

1,019,300

1,019,300

1,019,300

6,508,176 6,508,176
41,567,000 38,767,000
1,428,600 1,428,600
1,930,000
530,000
22,500,000 22,500,000
19,254,283 19,254,283
119,891,874 119,891,874
24,599,800 24,599,800
2,110,000 2,110,000
130,000,000 130,000,000
57,000,000 57,000,000
50,000,000
29,537,500 36,487,500

68,854,841
10,258,080
14,352,367
4,659,410
4,000,000
100,000
27,000,000
4,800,000
1,477,180

2561

36,900

276,639
2,250,000
1,881,590
1,737,500

1,819,671
5,101,500
54,360
3,460,680
-

2562

72,000
22,235,859

36,900

277,915
10,500,000
1,881,590
1,390,000

1,213,114
2,685,000
54,360
4,124,980
-

2561

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ

388,241
130,500
388,241
388,241
595,986,652 631,501,392 595,986,652 16,749,340

6,508,176
38,767,000
1,428,600
530,000
22,500,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
2,110,000
130,000,000
57,000,000
36,487,500

388,241
631,501,392

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี*

68,854,841 68,854,841
10,258,080
14,352,367 14,352,367
4,659,410 4,659,410
4,000,000 4,000,000
100,000
100,000
27,000,000 27,000,000
4,800,000 4,800,000
1,477,180
-

2561

6,508,176
41,567,000
1,428,600
1,930,000
22,500,000
19,254,283
119,891,874
24,599,800
2,110,000
130,000,000
57,000,000
50,000,000
29,537,500

68,854,841
14,352,367
4,659,410
4,000,000
100,000
27,000,000
4,800,000
-

2562

งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี*

13.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ ประกอบด้วย (ดูหมายเหตุข้อ 31)

130,500
16,749,340

36,900

276,639
2,250,000
1,881,590
1,737,500

1,819,671
5,101,500
54,360
3,460,680
-

2562

72,000
22,235,859

36,900

277,915
10,500,000
1,881,590
1,390,000

1,213,114
2,685,000
54,360
4,124,980
-

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จ�ำกัด ได้อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี โดยบริษัทได้เงินรับล่วง
หน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจ�ำนวน 17.20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 31) ต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2562
บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการช�ำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทรับรู้ก�ำไรที่เกิดขึ้นในก�ำไร (ขาดทุน)
จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท สหน�ำเท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด ได้อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี โดยบริษัทได้รับเงินล่วง
หน้าจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้วจ�ำนวน 0.70 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัท สหน�ำเท็กซ์ไทล์
จ�ำกัด ได้ดำ� เนินการช�ำระบัญชีเสร็จสิน้ แล้ว บริษทั รับรูข้ าดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

งบการเงินรวม
2562
2561
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า
- หลักทรัพย์เผื่อขาย
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน

(7,418)
(17,300,748)
7,484,376
(9,823,790)

119,010
90,374,774
90,493,784

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(7,418)
(17,839,559)
7,484,376
(10,362,601)

119,010
89,724,250
89,843,260

13.3 ระยะเวลาที่จะครบก�ำหนดของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
		 ระยะเวลาที่จะถึงก�ำหนดช�ำระของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

		

150,000000
150,000,000

80,000,000
20,000,000
100,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
150,000000
150,000,000

80,000,000
20,000,000
100,000,000

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หุ้นกู้

150,000,000

4,946,000

154,946,000
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรขั้นต้น
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำ�หน่าย ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
หุ้นกู้

100,000,000

1,720,000

101,720,000

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคาทุน

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2562

เพิ่มขึ้น

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

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(75,277,209)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 709,980,288
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(3,372,329)

งบการเงินรวม
โอน/อื่นๆ
ลดลง
โอนเป็น
สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
ที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์
ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(184,539,270) (430,910,730) (10,139,038) 60,451,975
(13,212,446) 86,004,038
(184,539,270) (430,910,730) (23,351,484) 146,456,013
-

12,259,440 (66,390,098)
80,065,915

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

เพิ่มขึ้น

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(71,692,107) (3,585,102)
713,565,390

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

-

-

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

-

-

(75,277,209)
709,980,288

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

บาท
บาท

3,372,329
3,585,102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคาทุน

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2562

เพิ่มขึ้น

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

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(97,007,634)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 714,513,324

(3,443,740)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอน/อื่นๆ
ลดลง
โอนเป็น
สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
ที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์
ทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขาย

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(184,539,270) (430,910,730) (10,139,038) 61,856,236
(26,409,200)
(13,212,446) 84,454,038
(210,948,470) (430,910,730) (23,351,484) 146,310,274
23,351,836

-

12,259,440 (64,840,098)
81,470,176
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(93,248,764) (3,758,870)
718,272,194

-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

-

-

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

-

-

(97,007,634)
714,513,324

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

บาท
บาท

3,443,740
3,758,870

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจ�ำนวน 4 แปลงกับบริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจ�ำนวน 924.90 ล้านบาท ราคาที่ดินดังกล่าวมาจากการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้รับช�ำระค่าที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจ�ำนวน 2 แปลง ในราคา 277.27 ล้านบาท และรับรู้
ก�ำไรที่เกิดจากการขายที่ดินดังกล่าวนี้จ�ำนวน 81.92 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นในงบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ดูหมายเหตุข้อ 28) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเงินล่วงหน้าค่าที่ดิน
จ�ำนวน 100 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 18) โดยส่วนที่เหลือจ�ำนวน 547.63 ล้านบาทจะได้รับช�ำระในเดือนเมษายน 2563 ที่ดิน
ดังกล่าวได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน
430.91 ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

60,451,975
19,613,940

182,833,120
96,592,900

61,856,236
19,613,940

269,096,000
85,592,900

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

686,041,013
23,939,275

973,553,120
133,992,900

687,445,274
27,068,050

1,059,816,000
160,741,900
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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
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานทางตรงที่เกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าส�ำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,389,288

4,396,403

6,467,288

8,759,603

5,032,496

6,053,227

5,103,908

6,429,573

15. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2562

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
10,139,038
866,104,639
ค่าปรับปรุงที่ดิน
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(32,456,158) 17,671,440
427,621,568
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน 804,833,912 45,770,377 (36,386,179) 7,641,685
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
964,677,449 6,051,103 (24,774,076) 2,514,375
ยานพาหนะ
65,352,653 4,140,843 (8,134,983)
รวมราคาทุน
3,132,326,802 55,962,323 (101,751,396) 37,966,538
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,594,598)
(326,500,666)
(691,697,143)
(842,722,565)
(43,056,372)
(1,905,571,344)

(59,361)
(7,097,584)
(40,515,494)
(37,405,281)
(5,728,922)
(90,806,642)

1,008,048 14,740,229
1,227,763,506

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
876,243,677
3,736,581
412,836,850
821,859,795
948,468,851
61,358,513
3,124,504,267

(1,653,959)
29,398,791 (12,259,440) (316,458,899)
35,515,544 (139,188) (696,836,281)
139,188 (858,318,798)
21,669,860
(41,053,623)
7,731,671
94,315,866 (12,259,440) (1,914,321,560)
(19,058) (14,615,055)

1,114,164
1,211,296,871
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
866,104,639
ค่าปรับปรุงที่ดิน
3,736,581
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
427,621,568
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน 783,018,321 24,108,735 (7,188,952)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
948,074,497 18,788,615 (10,760,587)
ยานพาหนะ
60,205,731 8,425,321 (3,278,399)
รวมราคาทุน
3,088,761,337 51,322,671 (21,227,938)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,535,225)
(318,143,436)
(661,189,094)
(812,158,252)
(41,183,639)
(1,834,209,646)

2,756,572 11,735,714
1,257,308,263

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
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(59,373)
(8,357,230)
(35,853,918)
(40,909,999)
(5,151,127)
(90,331,647)

5,345,869
10,345,686
3,278,394
18,969,949

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

4,895,808
8,574,924
13,470,732

866,104,639
3,736,581
427,621,568
804,833,912
964,677,449
65,352,653
3,132,326,802

-

(1,594,598)
(326,500,666)
(691,697,143)
(842,722,565)
(43,056,372)
(1,905,571,344)

(13,506) (13,470,732)

1,008,048
1,227,763,506

บาท
บาท

90,806,642
90,331,647

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
828,250,382
ค่าปรับปรุงที่ดิน
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
241,466,546
(6,046,958)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน 644,585,961 44,537,612 (35,673,430)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
467,982,310 4,450,842
(560,278)
ยานพาหนะ
52,179,493 2,532,432 (7,194,594)
รวมราคาทุน
2,236,702,530 51,520,886 (49,475,260)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1,575,413)
(155,316,398)
(540,339,914)
(418,327,457)
(33,003,205)
(1,148,562,387)

(56,886)
(6,025,572)
(34,708,065)
(14,386,273)
(4,789,630)
(59,966,426)

861,365
1,089,001,508

3,666,339

10,139,038
13,212,445
2,756,918
866,561
26,974,962

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
838,389,420
2,237,838
248,632,033
656,207,061
472,739,435
47,517,331
2,265,723,118

(1,632,299)
6,046,956 (12,259,440) (167,554,454)
34,803,797
(540,244,182)
556,203
(432,157,527)
7,187,666
(30,605,169)
48,594,622 (12,259,440) (1,172,193,631)
-

(3,623,479)

904,225
1,094,433,712
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ราคาทุน
ที่ดิน
828,250,382
ค่าปรับปรุงที่ดิน
2,237,838
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
241,466,546
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน 624,529,198 22,298,221 (7,130,963)
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
468,289,302 1,658,588 (5,293,430)
ยานพาหนะ
48,002,759 7,448,101 (3,271,367)
รวมราคาทุน
2,212,776,025 31,404,910 (15,695,760)
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

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

(56,898)
(6,042,252)
(30,708,616)
(15,464,561)
(4,174,047)
(56,446,374)

927,065
1,107,809,049

8,151,655

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

4,889,505
3,327,850
8,217,355

828,250,382
2,237,838
241,466,546
644,585,961
467,982,310
52,179,493
2,236,702,530

5,287,966
5,218,700
3,271,362
13,778,028

-

(1,575,413)
(155,316,398)
(540,339,914)
(418,327,457)
(33,003,205)
(1,148,562,387)

-

(8,217,355)

861,365
1,089,001,508

บาท
บาท

59,966,426
56,446,374

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนประมาณ 1,503.30 ล้านบาท และ 1,558.19 ล้านบาท ตามล�ำดับ (บริษัท: 936.41 ล้านบาท
และ 976.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น จัดประเภทเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,004,000
(2,004,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,004,000
(1,771,119)
232,881

1,404,000
(1,404,000)
-

1,404,000
(1,228,981)
175,019

16. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2562

เพิ่มขึ้น

87,284,820

3,962,210

-

-

91,247,030

8,058,042
95,342,862

12,000
3,974,210

(448,598)
(448,598)

1,203,879
1,203,879

8,825,323
100,072,353

(58,262,094)

(5,883,231)

-

-

(64,145,325)

(6,413,589)
(64,675,683)
8,652,044
39,319,223

(555,516)
(6,438,747)
2,040,766

379,420
379,420
(1,203,879)
-

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

(6,589,685)
(70,735,010)
9,488,931
38,826,274
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
ลดลง
โอน/อื่นๆ

84,326,446

2,844,374

(8,400)

122,400

87,284,820

7,729,204
92,055,650

16,237
2,860,611

(8,400)

312,601
435,001

8,058,042
95,342,862

(52,283,421)

(5,978,816)
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-

(58,262,094)

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

(437,871)
(6,416,687)
5,615,630

143
-

(435,001)

(6,413,589)
(64,675,683)
8,652,044
39,319,223

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

บาท
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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6,438,747
6,416,687
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2562
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมราคาทุน

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

84,005,550

3,962,210

-

-

87,967,760

8,058,042
92,063,592

12,000
3,974,210

(448,598)
(448,598)

1,203,879
1,203,879

8,825,323
96,793,083

(55,114,719) (5,810,630)

-

-

(60,925,349)

(6,413,588) (555,517)
(61,528,307) (6,366,147)
8,652,044 2,040,766
39,187,329

379,420
379,420
-

(1,203,879)

(6,589,685)
(67,515,034)
9,488,931
38,766,980

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

ยอด ณ วันที่
1 มกราคม
2561
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องหมายการค้าและค่าสมาชิกสโมสร
และสนามกอล์ฟ
		 รวมค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างโอน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน/อื่นๆ

ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

81,055,576

2,827,574

-

122,400

84,005,550

7,729,204
88,784,780

16,237
2,843,811

-

312,601
435,001

8,058,042
92,063,592

(49,264,359)

(5,850,360)

-

-

(55,114,719)

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

(437,871)
(6,288,231)
5,615,630

-

(435,001)

(6,413,588)
(61,528,307)
8,652,044
39,187,329

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

บาท
บาท

6,366,147
6,288,231

17. สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2562
2562
ราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า

47,964,526
(33,933,862)
14,030,664

(10,000,000)
(3,881,860)
9,999,999

37,964,526
(27,815,723)
10,148,803
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอด ณ วันที่
ยอด ณ วันที่
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2561
2561
ราคาทุน
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สิทธิการเช่า

33,754,000
(31,289,044)
2,464,956

14,210,526
(2,644,818)

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

-

47,964,526
(33,933,862)
14,030,664

บาท
บาท

3,881,860
2,644,818

18. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 31)
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
		 รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 31)
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
โบนัสค้างจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 31)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน (ดูหมายเหตุข้อ 14 และ 31)
เงินประกันรับล่วงหน้า
		 รวมเจ้าหนี้อื่น
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138,898,325
163,354,412
302,252,737
9,536,450
35,460,435
118,596,422
67,263,274
44,404,145
94,853
100,000,000
3,937,339
379,292,918
681,545,655

192,277,411
198,459,522
390,736,933
5,348,953
34,906,412
138,228,713
57,844,879
36,118,828
17,971,123
2,332,350
292,751,258
683,488,191

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
267,146,612
123,531,810
390,678,422
9,484,133
32,377,522
88,521,337
67,263,274
39,745,372
60,937
100,000,000
3,658,439
341,111,014
731,789,436

318,383,179
145,266,684
463,649,863
5,286,451
30,768,549
98,801,882
57,844,879
31,094,198
17,930,947
2,013,289
243,740,195
707,390,058

19. หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

283,896
(19,529)
264,367

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

-

264,367

20. หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการสินค้ารับคืน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,400,000
3,675,800
235,058
190,761
19,208,924 24,211,016
5,000,000
17,600,000
128,123,828 102,144,612

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
3,675,800
190,761
19,208,924
17,600,000
91,445,169

1,400,000
235,058
24,211,016
5,000,000
70,184,992

62,912
62,912
168,799,313 133,053,598 132,120,654 101,093,978

(112,240)

-

(112,240)

-

(183,388,215) (205,944,515) (182,873,652) (205,370,745)
(2,675)
(3,877)
(20,647)
(17,869)
(183,504,332) (205,967,837) (182,985,892) (205,388,614)
(14,705,019) (72,914,239) (50,865,238) (104,294,636)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 30)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ประมาณการสินค้ารับคืน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

1,400
235
24,211
5,000
102,145

2,276
(44)
(5,002)
12,600
5,344

20,635

3,676
191
19,209
17,600
128,124

63
133,054

(63)
15,111

20,635

168,800

-

(112)

-

(205,944)

-

22,555

(183,389)

(1)

(4)

(3)
(21)
(205,968)
(72,914)

21
(91)
15,020

(112)

22,554
43,189

(183,505)
(14,705)

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 30)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ประมาณการสินค้ารับคืน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

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

10
15,083
(1,000)
2,820
63

8
117,283

16,976

(167)
(239,603)
-

(41)
(239,811)
(122,528)

(1,197)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

1,400
235
24,211
5,000
102,145

-

63

(8)
(1,205)

133,054

167

-

-

-

33,659

(205,944)

(3)
33,656
32,451

(3)
(21)
(205,968)
(72,914)

20
187
17,163
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หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 30)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ประมาณการสินค้ารับคืน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

1,400
235
24,211
5,000
70,185

2,276
(44)
(5,002)
12,600
5,847

15,413

3,676
191
19,209
17,600
91,445

63
101,094

(63)
15,614

15,413

132,121

-

(112)

-

(205,371)
(18)
(205,389)
(104,295)

18
(94)
15,520

22,497
22,497
37,910

(112)
(182,874)
(182,986)
(50,865)

หน่วย : พันบาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(ดูหมายเหตุข้อ 30)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการสินค้าฝากขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ประมาณการสินค้ารับคืน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

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

10
15,083
(1,000)
1,945

(1,197)

1,400
235
24,211
5,000
70,185

86,190

63
16,101

(1,197)

63
101,094

(167)

167

-

-

(239,191)
(33)
(239,391)
(153,201)

15
182
16,283

33,820
33,820
32,623

(205,371)
(18)
(205,389)
(104,295)

21. ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตาม
ระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
69,048,733 59,008,680 49,822,073 40,614,393
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน 687,461,143 509,129,588 482,880,319 328,527,571
รวม
756,509,876 568,138,268 532,702,392 369,141,964
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จ�ำนวนที่บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต

37,604,223
13,144,798
9,101,669
59,850,690

33,604,396
11,283,932
44,888,328

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
29,974,188
9,053,204
5,190,528
44,217,920

24,635,236
7,407,867
32,043,103

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกมา
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
		 ต้นทุนบริการในอดีต
		 (ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
			 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ปรับปรุงจากการโอนพนักงาน
			 (ดูหมายเหตุข้อ 4.4)
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ยกไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

568,138,268 537,215,537 369,141,964 347,183,775
37,604,223 33,604,396 29,974,188 24,635,236
7,407,867
13,144,798 11,283,932
9,053,204
9,101,669
5,190,528
103,173,246

(5,985,058)

77,064,450

(5,985,058)

80,740,952 21,208,008 80,740,952 18,217,003
(55,393,280) (29,188,547) (38,462,894) (22,316,859)
756,509,876 568,138,268 532,702,392 369,141,964

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ� คัญที่ใช้ในการค�ำนวณประมาณการหนี้สินภายใต้
โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด (ต่อปี)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ต่อปี)
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) (ต่อปี)
		 - พนักงานรายเดือน
		 - พนักงานรายวัน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

1.29 - 1.91
2.50 - 5.00

1.89 - 2.42
2.50 - 5.00

1.46
2.50 - 5.00

2.21
2.50 - 5.00

1 - 30
1 - 74

1 - 26
1 - 46

1 - 30
3 - 33

1 - 12
3 - 35

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีผลกระทบ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

117.49
(103.62)

39.38
(37.16)

88.79
(77.82)

27.20
(25.58)

อัตราการเติบโตของเงินเดือน
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

(54.80)
57.78

(39.02)
40.96

(41.41)
43.78

(26.68)
28.12

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

1.19
(1.11)

0.83
(0.76)

0.80
(0.75)

0.47
(0.44)

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการ
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน
9.10 ล้านบาท และ 5.19 ล้านบาท ตามล�ำดับ

22. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ทุนส�ำรองตามกฎหมายนี้ห้ามมิให้น�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส�ำรองตาม
กฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส�ำรองนี้
จะน�ำมาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส�ำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจ�ำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

23. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั เป็นไปเพือ่ การด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งของบริษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
บริษัทมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนเพียงพอส�ำหรับใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น
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22
1
1
1
1
1

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

วันที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
1.80
127.00
69.00
40.00
112.00
20.00

อัตราหุ้นละ
(บาท)
216.00
25.40
34.50
20.00
22.40
6.00

จำ�นวนเงินรวม
(ล้านบาท)

ปี 2562

16.24
-

สำ�รองทั่วไป
(ล้านบาท)
23
3
3
3
3
3
1.50
137.00
56.00
22.50
108.00
24.00

อัตราหุ้นละ
(บาท)
180.00
27.40
28.00
11.25
21.60
2.40

จำ�นวนเงินรวม
(ล้านบาท)

ปี 2561

18.53
-

สำ�รองทั่วไป
(ล้านบาท)

บริษัทและบริษัทย่อยจัดสรรก�ำไรสะสมส่วนหนึ่งเป็นส�ำรองทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ

โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด และ บริษัท โทรา 1010 จ�ำกัด ได้มีการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2561

ส�ำหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2561 เป็นการจัดสรรก�ำไรของปี 2560 บริษัทได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561

โดยบริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด และ บริษัท โทรา 1010 จ�ำกัด ได้มีการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในเดือนเมษายน 2562

เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.
เม.ย.

วันที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับเงินปันผลที่จ่ายในปี 2562 เป็นการจัดสรรก�ำไรของปี 2561 บริษัทได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วาโก้ศรีราชา จำ�กัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัท วาโก้ลำ�พูน จำ�กัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำ�กัด
บริษัท โทรา 1010 จำ�กัด

ชื่อบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีมติให้จ่ายเงินปันผลและจัดสรรส�ำรองทั่วไปดังนี้

24. เงินปันผลและส�ำรองทั่วไป

25. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทและ
บริษัทย่อยจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าว ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินสมทบของบริษัทและบริษัทย่อย ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจ�ำนวน
25.57 ล้านบาท และ 21.68 ล้านบาท ตามล�ำดับ (บริษัท : 17.69 ล้านบาท และ 14.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

26. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
		 รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

4,845,561,104 4,564,553,654 5,242,396,213 4,901,950,011
13,950,605
41,497,795
12,287,171
35,585,282
4,881,146,386 4,606,051,449 5,254,683,384 4,915,900,616

27. ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนการให้บริการ
รวมต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,146,994,959 3,366,108,738 3,732,433,782 3,895,984,910
13,529,814
32,473,083
12,004,642
31,552,846
3,178,547,805 3,398,581,821 3,744,438,424 3,909,514,724

28. รายได้อนื่

รายได้อื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับและค่าบริการรับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
ก�ำไรจากการขายที่ดิน (ดูหมายเหตุข้อ 14)
ก�ำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
รายได้อื่น

งบการเงินรวม
2562
2561
8,374,435
8,758,683
10,771,129
7,084,968
11,895,050
17,814,036
81,916,995
4,353,894
561,201
64,951,018
60,140,103
95,991,632
180,629,880

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
7,996,179
8,056,093
16,820,272
10,240,910
11,973,411
16,489,098
81,916,995
31,609,716
561,201
64,453,054
58,938,510
207,812,523 101,242,916

163

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำลดลง (178,455,962) (125,728,392)
ค่าสินค้าส�ำเร็จรูปที่ซื้อ
435,987,731 448,429,120
วัตถุดิบที่ใช้ไป
1,533,880,563 1,675,565,864
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,841,741,933 1,513,422,122
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
104,499,578 102,978,254
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (ดูหมายเหตุข้อ 8)
44,333,438
48,879,616
ค่าลิขสิทธิ์
67,766,517
58,748,673
ค่าสาธารณูปโภค
55,046,619
51,001,524
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
72,717,236
69,352,326

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(181,918,182) (108,702,350)
1,946,961,747 1,952,063,153
1,151,396,477 1,217,564,081
1,314,936,572 992,500,046
73,658,173
69,138,293
41,863,522
45,965,722
67,766,517
58,748,673
35,001,841
32,745,156
56,249,078
51,682,078

30. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
			 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(64,495,347)

(61,566,775)

(61,755,749)

(58,392,556)

15,019,473
(49,475,874)

17,162,754
(44,404,021)

15,519,416
(46,236,333)

16,283,228
(42,109,328)

ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถกระทบยอดก�ำไรทางบัญชีได้ดงั นี้
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ผลคูณของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
กับอัตราภาษีร้อยละ 20 - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

385,564,508

400,181,443

414,500,157

366,957,740

(77,112,901)

(80,036,289)

(82,900,031)

(73,391,548)

27,637,027
(49,475,874)

35,632,268
(44,404,021)

36,663,698
(46,236,333)

31,282,220
(42,109,328)

31. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการด�ำเนินงานธุรกิจของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อและขายวัตถุดิบส่วนใหญ่
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้จัดจ�ำหน่าย งบการเงินแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐาน
ที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
			 จ�ำกัด (มหาชน)
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
Wacoal EMEA Ltd.
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล
			 โคออดิเนชั่น จ�ำกัด (ฮ่องกง)
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด
บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด
อื่นๆ
รวมลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 6)
ลูกหนี้อื่น
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
			 จ�ำกัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 6)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ล�ำดับสูงสุดของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

634
20

488
32

634
20

488
32

60

54

60

54

-

37

-

37

-

9

-

9

11

15

11

15

-

1
12
11
749

5
18
18
12
688

-

1
12
59
28
21
22
10
878

5
18
18
59
19
31
21
8
814

12
1
13

3
3

12
1
13

3
3
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หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- หลักทรัพย์เผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)
- เงินลงทุนทั่วไป (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุข้อ 4.4)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
			 จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ�ำกัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท ไทยทาเคดะ เลซ จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ล�ำดับสูงสุดของบริษทั
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ�ำกัด ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษทั ร่วม
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด
บริษทั ร่วม
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 18)
เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
			 จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จ�ำกัด
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น (ดูหมายเหตุข้อ 18)
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
มีกรรมการร่วมกัน

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

939
631
1,570

1,053
596
1,649

927
631
1,558

1,040
596
1,636

65

16

65

16

3

4

2

3

4

10

3

3

34

32

34

32

17

14

17

14

38

68

24

30

19
6
13
5
139

33
15
11
5
192

14
6
13
60
31
29
31
3
267

18
15
11
81
36
36
37
2
318

2
3
5
10

2
3

2
3
4
9

2
3

-

5

-

5

หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย (ดูหมายเหตุข้อ 18)
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
รายได้รับล่วงหน้า (ดูหมายเหตุข้อ 13.1)
บริษัท ที.ยู.ซี อีลาสติค จ�ำกัด
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน (ดูหมายเหตุข้อ 18)
บริษัท สหแคปปิตอล ทาวเวอร์ จ�ำกัด

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ล�ำดับสูงสุดของบริษทั

67

58

67

58

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10

-

17

-

17

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10

100

-

100

-

รายการค้าที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ขาย (รับคืน) วัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
			 จ�ำกัด (มหาชน)
วาโก้ อเมริกา อินคอร์ปอเรชั่น
ฟิลิปปินส์ วาโก้ คอร์ปอเรชั่น

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ล�ำดับสูงสุดของบริษทั
บริษัท วาโก้ ไชน่า จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท เบสท์ แฟคตอรี่ เอาท์เล็ท จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
			 (เดิม บริษัท กบินทร์พัฒนกิจ จ�ำกัด) ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
Wacoal EMEA Ltd.
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษทั ร่วม
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด
บริษทั ร่วม
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
อื่นๆ
รวมขายวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,130
242

2,745
317

3,130
242

2,745
317

34

50

34

50

721

656

721

656

44

67

44

67

(33)

110

(33)

110

19

20

19

20

80
17
75
40
4,369

43
49
63
34
4,154

80
17
75
174
90
93
80
34
4,800

43
48
63
152
67
89
64
29
4,520

167

หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป
บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จ�ำกัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ล�ำดับสูงสุดของบริษทั
บริษัท วาโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮ่องกง จ�ำกัด ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษทั ร่วม
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด
บริษทั ร่วม
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
บริษัท โทรา 1010 จ�ำกัด
บริษทั ย่อย
อื่นๆ
รวมซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูป
รายได้รับจ้างท�ำของและค่าเช่ารับ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
			 จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยกุลแซ่ จ�ำกัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษัท วาโก้ศรีราชา จ�ำกัด
อื่นๆ
รวมรายได้รับจ้างท�ำของและค่าเช่ารับ
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

8

13

5

7

126

116

126

116

209

178

209

178

31

38

21

24

276

371

158

157

122
57
120
44
993

179
87
115
36
1,133

80
57
120
571
296
318
327
85
39
2,412

105
87
115
545
318
329
345
96
31
2,453

10

12

10

12

11
3
12
36

9
8

-

-

-

7
36

3
4
3
20

3
7
6
28

หน่วย : ล้านบาท

ความสัมพันธ์
ค่าจ้างท�ำของและค่าเช่าจ่าย
บริษัท รอยัล การ์เมนท์ จ�ำกัด
บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ�ำกัด
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ�ำกัด
บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด
อื่นๆ
รวมค่าจ้างท�ำของและค่าเช่าจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์
วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร

มีกรรมการร่วมกัน
บริษทั ร่วม
บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้
ล�ำดับสูงสุดของบริษทั

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

20
3
35
4
62

23
3
41
2
69

20
3
35
2
2
62

23
3
41
1
2
70

67

58

67

58

69
4
73

67
2
69

52
4
56

50
2
52

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าส�ำเร็จรูปให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายวัตถุดิบให้กับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาทุนบวกด้วยก�ำไรตามที่ได้ตกลงกันที่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2
บริษัทซื้อวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ซื้อจากผู้ขายทั่วไป
บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยค�ำนวณจากร้อยละของยอดขาย (ดูหมายเหตุข้อ 32)
บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

32. สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทได้ท�ำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคและใบอนุญาตกับบริษัท วาโก้ คอร์ปอเรชั่น
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นล�ำดับสูงสุดของบริษัท (ดูหมายเหตุข้อ 31) เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าและรับความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคการผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการต่อสัญญาดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

33. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
33.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
			ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
เนื่องจากลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เคยเกิดความเสียหาย
เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทคาดว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการ
ให้สินเชื่อ
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			ในกรณีของการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบันทึก
ในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

33.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
			ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานแก่บริษทั ในปีปจั จุบนั และในปีตอ่ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไม่มี
สาระส�ำคัญต่อบริษัท เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และบริษัทไม่มี
รายการเงินกู้ยืมที่มีสาระส�ำคัญ
33.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
			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 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สกุลเงิน
จำ�นวนเงิน
บาท
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-- สัญญาซื้อ
-- สัญญาซื้อ
-- สัญญาขาย

เยน
ดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ

110,000,000
27,256
650,742

30,471,500
822,591
19,644,142

30,519
1,272
35,073

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
จำ�นวนเงินตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี
มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สกุลเงิน
จำ�นวนเงิน
บาท
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-- สัญญาซื้อ
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เยน

138,000,000

40,295,950

(377,044)

171

4,073

11,955

410,713

1,379,667

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์
เพื่อค้า - ตราสารทุน

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์
เพื่อค้า - ตราสารหนี้

เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารหนี้

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารทุน

7,067

สินทรัพย์ = 117
หนี ้สิน = 50

เงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - ตราสารหนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,972

1,492,889

290,381

11,596

3,798

สินทรัพย์ = 11
หนี ้สิน = 388

7,067

1,367,817

271,265

11,955

4,073

สินทรัพย์ = 117
หนี ้สิน = 50

10,972

1,480,439

179,864

11,596

3,798

สินทรัพย์ = 11
หนี ้สิน = 388

มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
มูลค่ายุติธรรม (พันบาท) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

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

ล�ำดับ 1 ราคาเสนอซื ้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ ้นวัน
ท�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 ้นวัน
ท�ำการสุดท้ ายของงวดบัญชี

ล�ำดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าที่สามารถ
สังเกตได้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลีย่ น
ล่วงหน้ าตามสัญญา ซึง่ คิดลดด้ วยอัตราทีส่ ะท้ อนถึงความเสีย่ ง
ด้ านสินเชื่อของคูส่ ญ
ั ญาต่างๆ

ลำ�ดับ
ชั้นมูลค่า
ยุติธรรม

33.4.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

33.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
			บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

33.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจ�ำ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ เงินให้กยู้ มื ระยะ
สั้นอื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย และหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ มีมลู ค่ายุตธิ รรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนือ่ งจาก
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น
รายการทีเ่ ปิดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการ
เงินที่รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ลำ�ดับชั้น
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

730,848,368 1,186,917,547 727,578,368 1,183,756,397
150,000,000 154,946,000 150,000,000 154,946,000

ระดับ 3
ระดับ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนในหุ้นกู้

696,551,628 1,201,660,202 693,281,628 1,237,488,740
130,000,000 132,028,000 130,000,000 132,028,000

ระดับ 3
ระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ลงทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหุน้ กูก้ ำ� หนดจากราคาปิดครัง้ ล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ณ สิน้
วันท�ำการสุดท้ายของงวดบัญชี

34. ภาระผูกพันและหนังสือค�้ำประกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนังสือค�้ำประกัน ดังต่อไปนี้
34.1 ค่าเช่าอาคารและยานพาหนะที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สรุปได้ดังนี้
ค่าเช่าอาคารและยานพาหนะ
หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำ�ระ
ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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งบการเงินรวม
2562
2561
25.78
14.25

15.08
9.54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
24.38
14.25

13.68
9.54

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเช่าอาคารและยานพาหนะตามสัญญาและบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ค่าเช่าอาคารและยานพาหนะ

งบการเงินรวม
2562
2561
35.13
21.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
31.93
20.01

34.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2562
2561
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค�้ำประกันให้
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 9)
การให้ธนาคารค�้ำประกันแทนบริษัท
ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคาร

76.20
18.76
0.57

83.53
16.59
1.30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
83.53
15.31
1.30

76.20
17.94
0.57

35. ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน

ธุรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อยคือ การผลิตและจ�ำหน่ายเสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือชุดชัน้ ในสตรี ชุดเด็ก
และชุดชั้นนอกสตรี ซึ่งมีทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงาน โดยแยกเป็นส่วน
งานขายในประเทศและต่างประเทศ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มรี ายได้ระหว่างส่วนงาน ข้อมูลรายได้จากบุคคลภายนอก ก�ำไรขาดทุน
ตามส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายการกระทบยอดระหว่างผลรวมของก�ำไรขาดทุนตามส่วนงานกับก�ำไรขาดทุนก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ในประเทศ
2562 2561
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามส่วนงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
เงินปันผลรับ
รายได้อนื่
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
ต่างประเทศ
2562 2561

รวม
2562

2561

3,631.84 3,358.53 1,249.31 1,247.52 4,881.15 4,606.05
193.38 232.62 (86.08) (32.36) 107.30 200.26
78.76 78.15
180.63 95.99
25.01 (75.42)
(9.82) 90.49
3.68 10.71
385.56 400.18

อนึง่ บริษทั ไม่สามารถแยกทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ตามส่วนงานได้ เนือ่ งจากบริษทั ได้ใช้ทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์รว่ มกัน
ในการผลิตสินค้าดังกล่าว
นอกจากนี้ลูกค้าหลักของบริษัทคือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 (ดูหมายเหตุข้อ 31)
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1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569
20 ธ.ค. 2555 - 20 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558 14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

-

-

2878(2)/2555
2904(2)/2555
2877(2)/2555
14 ธ.ค. 2555
20 ธ.ค. 2555
14 ธ.ค. 2555
1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2564

-

-

14 ธ.ค. 2555 - 14 มิ.ย. 2558

-

ภัทยากบินทร์บุรี

-

-

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
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50
ของอัตราปกติ 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

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

รายการ

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

36. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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56,926
56,926
159,347
216,273

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
1,249,306,729
3,631,782,731
4,881,089,460
17,814,036
78,762,766
162,656,497
5,140,322,759

2562
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม
1,249,306,729
3,631,839,657
4,881,146,386
17,814,036
78,762,766
162,815,844
5,140,539,032

รวม

1,647,521
1,647,521
189,938
1,837,459

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

1,247,519,948
3,356,883,980
4,604,403,928
11,895,050
78,148,639
83,906,644
4,778,354,261

2561
กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม

รวม

1,247,519,948
3,358,531,501
4,606,051,449
11,895,050
78,148,639
84,096,582
4,780,191,720

บริษัทไม่ได้แสดงงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รายได้
รายได้จากการส่งออก
รายได้จากการขายในประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินปันผลรับ
รายได้อนื่
รวมรายได้

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

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

37. การรายงานรายได้ส�ำหรับผู้ได้รับการส่งเสริม
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เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า

รายการ
เยน

-

2,915
2,915
12,646

3,085
3,085
28,446

4,130
4,130
-

-

ดอลลาร์
สหรัฐ

เยน

-

1,144,263
6,678 2,157,888 43,430
502,371
2,060,877
150,926,822 2,427,902 234,754,258 1,133,031
154,131,962 2,434,580 236,912,146 1,678,832
93,157,987 1,322,564 143,179,139

5,245,254
6,841 18,133,166
120,762,046 1,658,363 260,947,711
126,007,300 1,665,204 279,080,877
95,078,440 1,650,575 144,938,226

บาท

2,915
2,915
12,646

3,085
3,085
28,446

จำ�นวนเงิน
ดอลลาร์
ยูโร
ฮ่องกง

จำ�นวนเงิน
ดอลลาร์
ยูโร
ฮ่องกง
หยวน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

6,678
2,157,888 43,430
502,371
30 - 180 2,427,902 234,754,258 1,133,031
2,434,580 236,912,146 1,678,832
1,538,105 143,179,139
30

6,841 18,133,166
30 - 180 1,658,363 260,947,711
1,665,204 279,080,877
30
1,766,615 144,938,226

เงื่อนไข
การรับ/
จ่ายชำ�ระ
ดอลลาร์
วัน
สหรัฐ

รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำ�คัญ มีดังนี้

4,130
4,130
-

-

หยวน

1,144,263
2,060,877
150,926,822
154,131,962
86,128,160

5,245,254
120,762,046
126,007,300
91,558,796

บาท

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

38. นโยบายการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ

39. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั การจัดประเภทรายการดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อก�ำไรสุทธิและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตาม
ที่ได้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

รายการ

การแสดงรายการ
ที่แสดงไว้เดิม

การแสดงรายการ
ในงวดปัจจุบัน

จำ�นวนเงิน

สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน

ประมาณการสินค้ารับคืน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

52,200,000

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจ

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
จากความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้า การแข็งค่าของเงินบาทที่ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลง รวมถึงได้รับผลกระทบ
จากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับตลาดชุดชัน้ ในสตรีในปี 2562 ยังคงเป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านคุณภาพของสินค้าและ
บริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งมีการน�ำเข้าสินค้าชุดชั้นในสตรีจากต่าง
ประเทศมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลกู ค้า ในขณะ
เดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป โดยหันมาซื้อสินค้า
ผ่านช่องทาง Online มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้ให้ความส�ำคัญกับการตลาด
Online ทั้งในด้าน Social Media Marketing และ Online Marketing ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด
และการขายเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ จ�ำนวนเงิน 4,881.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.97%
มีก�ำไรสุทธิ 336.08 ล้านบาท ลดลง 5.53% และสินทรัพย์รวม 7,468.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.72% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
5.81% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.56% โดยบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านการขาย วัตถุดบิ และต้นทุนค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นตามการปรับขึน้ ค่าแรงและการเพิม่ ขึน้ ของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์บางประเภท
ด้านการขาย บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับผู้จัดจ�ำหน่ายในการผลิตสินค้า เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ทั้งช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายเดิมและช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ เช่น Online และ Omni Channel เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เข้าถึงลูกค้าทุกวัยและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

2. ผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการท�ำก�ำไร
2.1 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
26%
ต่างประเทศ

27%
ต่างประเทศ

28%
ต่างประเทศ

รายได้
จากการขาย

รายได้
จากการขาย

รายได้
จากการขาย

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

74%
ในประเทศ

73%
ในประเทศ

72%
ในประเทศ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,881.15 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 4,606.05 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 275.10 ล้านบาท คิดเป็น 5.97% โดยเป็นการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 8.14% และขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.14%
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ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
ยอดขายรวม

%เพิม่ (ลดลง)

2562

2561

2560

3,631.84
1,249.31
4,881.15

3,358.53
1,247.52
4,606.05

3,129.58
1,232.96
4,362.54

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

2562/2561

2561/2560

8.14
0.14
5.97

7.32
1.18
5.58

รายได้จากการขาย
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

4,138

4,363

2559

2560

4,606 4,881

2561

ล้านบาท

2562

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

งบการเงินรวม
ชุดชัน้ ในสตรี
ชุดชัน้ นอกสตรี
ชุดเด็ก
อืน่ ๆ
ยอดขายรวม

2562

2561

2560

4,560.30
112.97
185.15
22.73
4,881.15

4,263.15
127.44
211.93
3.53
4,606.05

4,055.34
95.84
211.36
4,362.54

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2562/2561
6.97
(11.35)
(12.64)
543.91
5.97

2561/2560
5.12
32.97
0.27
5.58

รายได้อื่น
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่น 180.63 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 95.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.64 ล้านบาท เท่ากับ
88.18% ส่วนใหญ่เกิดจากก�ำไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงาน 81.92 ล้านบาท
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หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2560

78.76
180.63
259.39

78.15
95.99
174.14

81.87
102.14
184.01

งบการเงินรวม
เงินปันผลรับ
รายได้อน่ื
รวมรายได้อน่ื

%เพิม่ (ลดลง)
2562/2561

2561/2560

0.78
88.18
48.95

(4.54)
(6.02)
(5.36)

ต้นทุนขาย
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น 65.12% ของรายได้จากการขาย ปีก่อนเท่ากับ 73.79% ลดลง 8.67% โดย
มีการปรับโครงสร้างราคาขายสินค้ากับผู้จัดจ�ำหน่าย จึงท�ำให้ราคาขายเพิ่มขึ้นและเมื่อเทียบกับต้นทุนขายจะมีอัตราที่ลดลง
			

งบการเงินรวม
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ
ต้นทุนขาย
กำ�ไรขัน้ ต้น

2562

%

2561

%

2560

%

%เพิม่ (ลดลง)
2562/2561 2561/2560

4,881.15 100.00 4,606.05 100.00 4,362.54 100.00
3,178.55
1,702.60

65.12 3,398.58
34.88 1,207.47

73.79 3,341.33
26.21 1,021.21

หน่วย : ล้านบาท

76.59
23.41

5.97

5.58

(6.47)
41.01

1.71
18.24

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 808.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 542 ล้านบาท คิดเป็น 203.71% เนื่องจากบริษัทฯ
มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานขายกับผู้จัดจ�ำหน่าย โดยทางบริษัทฯ จะท�ำหน้าที่ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อ
ความรวดเร็ว คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 714.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.78 ล้านบาท คิดเป็น 6.37% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับ
ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
			

งบการเงินรวม
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

2562

%

2561

%

2560

%

808.06
714.50

16.55
14.64

266.06
671.72

5.78
14.58

131.68
625.47

3.02
14.34

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)
2562/2561 2561/2560
203.71
6.37

102.05
7.39

ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนหุ้นสามัญจ�ำนวน 25.01 ล้านบาท เนื่องจากได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวและมี
ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนสุทธิ 9.82 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2562 เท่ากับ 49.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท คิดเป็น 11.44% เนื่องจากในปี 2562
บริษัทฯ มีรายได้และก�ำไรที่ต้องช�ำระภาษีเพิ่มขึ้น
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หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)

งบการเงินรวม

2562

%

2561

%

2560

%

กลับรายการ(ขาดทุน)
จากการด้อยค่าของเงินลงทุน
กำ�ไร(ขาดทุน)
จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
ภาษีเงินได้

25.01

0.51

(75.42)

(1.64)

(8.07)

(0.18)

133.17

(834.57)

(9.82)

(0.20)

90.49

1.96

(5.19)

(0.12)

(110.86)

1,843.55

49.48

1.01

44.40

0.96

40.20

0.92

11.44

10.45

2562/2561 2561/2560

ก�ำไร
งบการเงินรวม
กำ�ไรขัน้ ต้น
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้
กำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ROE
ROA

หน่วย

2562

2561

2560

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาท / หุน้
%
%
%

1,702.60
381.90
336.08
2.80
6.54
5.81
4.56

1,207.47
389.55
355.76
2.96
7.44
6.15
4.96

1,021.21
370.65
324.67
2.71
7.14
5.80
4.72

%เพิม่ (ลดลง)
2562/2561 2561/2560
41.01
(1.96)
(5.53)
(5.41)
(12.10)
(5.53)
(8.06)

18.24
5.10
9.58
9.23
4.20
6.03
5.08

ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรขั้นต้น จ�ำนวน 1,702.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 495.13 ล้านบาท เท่ากับ 41.01% เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ มีรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จ�ำนวน 381.90 ล้านบาท ลดลง 7.65 ล้านบาท เท่ากับ 1.96% เนื่องจาก
ในปีนี้บริษัทฯ มีก�ำไรลดลงในส่วนของการขายต่างประเทศจากการแข็งค่าของเงินบาท
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 336.08 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 355.76 ล้านบาท ลดลง 19.68 ล้านบาท เท่ากับ
5.53% โดยมีก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 2.80 บาท อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม 6.54% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.81% และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.56%
บริษัทฯ ยังคงมีคุณภาพของก�ำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงาน 47.39 ล้านบาท
จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บช�ำระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก�ำหนดเวลา
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ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้

2.96

2.80

2.59

2.71

2559

2560 2561 2562

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 เท่ากับ 5.81% ปีกอ่ นเท่ากับ 6.15% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิลดลง
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีส่ ม�ำ่ เสมอให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท แต่ทงั้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน และ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้พจิ ารณาร่วมกับสภาพคล่อง และการลงทุนต่างๆ โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้สร้างผล
ตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 46 นับจากปี 2517 จนถึงปัจจุบนั และในปี 2562 บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม 336.08 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 2.80 บาท และก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 368.26 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ 3.07 บาท และเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษทั ฯ ได้มมี ติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2562 เสนอ
ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
228 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 61.91% และมีกำ� หนดจ่ายใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำ�ไรสุทธิ
จำ�นวนหุน้
กำ�ไรต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำ�ไรสุทธิ(Payout Ratio)
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หน่วย

2562

2561

2560

ล้านบาท
ล้านหุน้
บาท / หุน้
บาท / หุน้
ล้านบาท
%

368.26
120.00
3.07
1.90
228.00
61.91

324.85
120.00
2.71
1.80
216.00
66.49

370.56
120.00
3.09
1.50
180.00
48.58

เงินปันผลต่อหุน้

1.30

1.50

2559

2560

1.80

1.90

2561

2562

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยเงินปันผลหุน้ ละ 1.90 บาท และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
		
ซึง่ กำ�หนดให้มขี น้ึ ในวันที่ 22 เมษายน 2563

2.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,468.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 197.67 ล้านบาท เท่ากับ 2.72%
โดยมีสดั ส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.15% เงินลงทุน
ชั่วคราว 6.76% ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 12.92% สินค้าคงเหลือ 18.89% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทไว้
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5.77% เงินลงทุนเผื่อขาย 18.57% เงินลงทุนระยะยาวอื่น 11.79% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1.07% ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16.22% และอื่นๆ 4.86%
			

งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ อืน่
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ดั ประเภท
เป็นสินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพือ่ ขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

%เพิม่ (ลดลง)

2562

2561

2560

740.16

568.49

453.90

30.20

25.25

965.06
21.53
1,410.76
27.35
430.91

851.17
21.53
1,302.01
22.37
-

728.84
41.55
1,109.49
19.86
-

13.38
0.00
8.35
22.26
-

16.78
(48.18)
17.35
12.64
-

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

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

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

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

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

2562/2561 2561/2560
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สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 3,595.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 830.20 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว และสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ที่โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวน 740.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.67 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายและรับเงินล่วงหน้าค่าที่ดินในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 965.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 113.89 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสูงขึ้น และยังไม่ครบก�ำหนดการรับช�ำระเงิน
• เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น จ�ำนวน 21.53 ล้านบาท เท่ากันกับปีก่อน
• สินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 1,410.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 108.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีจ�ำนวนการผลิต
มากกว่าจ�ำนวนที่ขาย โดยยอดขายส่วนหนึ่งจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายลดลง
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จ�ำนวน 430.91 ล้านบาท เป็นที่ดินใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จะท�ำการโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,872.28 ล้านบาท ลดลง 632.53 ล้านบาท เกิดจากการจ�ำหน่าย
ที่ดิน และปรับปรุงเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลงตามราคาตลาด
• เงินลงทุนเผื่อขาย จ�ำนวน 1,386.73 ล้านบาท ลดลง 117.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนหุ้นสามัญและ
บันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลงตามราคาตลาด
• เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�ำนวน 180.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.69 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีก�ำไรเพิ่มขึ้น
• เงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�ำนวน 880.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.30 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญและ
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�ำนวน 80.06 ล้านบาท ลดลง 629.92 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคา
3.37 ล้านบาท จ�ำหน่ายระหว่างปี 184.54 ล้านบาท จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 430.91 ล้านบาท
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 1,211.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น และยานพาหนะ 70.70 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคา
90.81 ล้านบาท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 132.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินรวม
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,709.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250.36 ล้านบาท เท่ากับ 17.16% ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากประมาณการสินค้ารับคืน 131.20 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน 188.37 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท/หุน้ )
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2562

2561

2560

1,007.48
702.16
1,709.64
5,758.41
47.99

877.24
582.04
1,459.28
5,811.09
48.43

682.48
620.55
1,303.03
5,765.14
48.04

%เพิม่ (ลดลง)
2562/2561

2561/2560

14.85
20.64
17.16
(0.91)
(0.91)

28.54
(6.21)
11.99
0.80
0.81

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,758.41 ล้านบาท ลดลง 52.68 ล้านบาท เท่ากับ 0.91% เนื่องจากบริษัทฯ
มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานในปี 2562 จ�ำนวน 336.08 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 216 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 172.76 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 47.99 บาท ปีก่อน
เท่ากับ 48.43 บาท ลดลง 0.44 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้
48.43 47.99
45.33 48.04

2559

2560

2561

2562

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ลูกหนี้

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ 965.06 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ารค้า 808.12 ล้านบาท ลูกหนีห้ มุนเวียน
อืน่ 156.94 ล้านบาท โดยลูกหนีก้ ารค้าประกอบด้วย ลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 762.27 ล้านบาท คิดเป็น 94.33% ของลูก
หนีก้ ารค้า ลูกหนีท้ เี่ กินก�ำหนดช�ำระภายใน 3 เดือน จ�ำนวน 45.48 ล้านบาท คิดเป็น 5.63% ของลูกหนีก้ ารค้า เกิดจากนโยบาย
การช�ำระเงินของลูกหนีท้ ไี่ ม่ตรงรอบการช�ำระเงิน และลูกหนีค้ า้ งช�ำระเกิน 3 เดือนขึน้ ไป จ�ำนวน 0.37 ล้านบาท คิดเป็น 0.04%
ของลูกหนีก้ ารค้า ซึง่ ลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพดีมกี ารช�ำระครบถ้วน และตรงตามก�ำหนดเวลา

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ 1,410.76 ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 325.91 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต 140.78 ล้านบาท
และสินค้าส�ำเร็จรูป 944.07 ล้านบาท บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า ซึ่ง
หากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี
เงินลงทุน
บริษัทฯ มีก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจ�ำนวน 733.55 ล้านบาท แสดงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น มีกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนจ�ำนวนเงิน 25.01 ล้านบาท นอกจากนี้หากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.34 ต่อปี
และมีการรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ ในปัจจุบนั มีมลู ค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าทีป่ รากฏในงบการเงินซึง่ แสดงในราคาทุนหักด้วย
ค่าเสือ่ มราคาสะสม อาคารส�ำนักงาน และอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส�ำหรับเครือ่ งจักร
ส่วนใหญ่เป็นเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการซือ้ เครือ่ งจักรใหม่มาทดแทนเครือ่ งจักรเดิม
และมีการบ�ำรุงรักษาอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ส่วนเครือ่ งจักรทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจ�ำหน่ายออกจากบัญชี
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สม�่ำเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนที่แสดงไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด�ำเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและก�ำไรสะสมของบริษัทฯ
รายจ่ายลงทุน
บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และการปรับปรุง
อาคารส�ำนักงานและอาคารโรงงาน รวมทั้งสิ้น 74.09 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 เท่ากับ 3.57 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว เท่ากับ 1.54 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต�่ำมาก เท่ากับ 0.30 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึง
ความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย

2562

2561

2560

เท่า
เท่า
เท่า

3.57
1.54
0.30

3.15
1.53
0.25

3.45
1.70
0.23

กระแสเงินสด
ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 235.42 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 167.71 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิ ตามประเภทของกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมลงทุน
และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้
			

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

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2560

47.39
236.83
(216.30)

206.21
109.00
(180.48)

397.60
(251.70)
(174.61)

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 47.39 ล้านบาท ลดลง 158.82 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้น
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บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 236.83 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดรับจาก
การขายที่ดิน 269.51 ล้านบาท มีเงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน 100 ล้านบาท และมีเงินปันผลรับ 75.39 ล้านบาท ลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผือ่ ขายตราสารหนี้ 126.72 ล้านบาท มีเงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนทัว่ ไป 51.50 ล้านบาท และมีรายจ่ายในการซือ้ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า จ�ำนวนเงิน 74.09 ล้านบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 216.30 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นจ�ำนวนเงิน 216 ล้านบาท

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 1,709.64 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะสั้น 1,007.48 ล้านบาท
หนี้สินระยะยาว 702.16 ล้านบาท
รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย
			

หนีส้ นิ ระยะยาว
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2560

14.70
687.46

72.91
509.13

0.26
122.53
497.76

ในส่วนหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14.70 ล้านบาท ลดลง 58.21 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลดลงและประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ รายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและภาระผูกพัน

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ และมุ่งการท�ำตลาดอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานในอนาคต ดังนี้

ปัจจัยภายนอก
• ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง เนื่องจากการส่งออกบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน
• ตลาดชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
• การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการขายที่ตอบสนอง
ความสะดวกในการซื้อสินค้า
ปัจจัยภายใน
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยร่วมลงทุนกับ บริษัทที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว ดังนี้
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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%

• ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งผลักดันให้บริษัทฯ ต้อง
ขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุม่ AEC ซึง่ บริษทั ฯ ได้รว่ มลงทุนจัดตัง้ บริษทั ร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนที่ต�่ำกว่า ดังนี้
ปีทล่ี งทุน
2556
2558

บริษทั
บริษทั ภัทยาเมียนมาร์ จำ�กัด
บริษทั เมียนมาร์ วาโก้ จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุน้
20%
40%

7. รายจ่ายเพื่อการท�ำวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ Wacoal ได้ยึดถือปณิธาน “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึง
ไม่เน้นเพียงทีค่ วามสวยงามของรูปทรงเท่านัน้ หากยังต้องสบายเมือ่ สวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพทีด่ ตี ามมาอีกด้วย จึงท�ำให้บริษทั ฯ
มุง่ มัน่ และให้ความส�ำคัญต่อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตัวสินค้ามาโดยตลอด โดยมี Human Science Research
Center รับผิดชอบดูแลการศึกษาวิจยั และพัฒนาฐานข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับสรีระวิทยาของสตรีไทย และฝ่ายวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
โดยในปี 2562 สรุปการวิจัยพัฒนาและรายจ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ด้านการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระ
บริษัทฯ มีการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการท�ำสินค้า
ชุดชั้นในของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน และตรงกับรูปร่างของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงวัย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
มีรายจ่ายด้านการส�ำรวจวิจัยสรีระรวมทั้งสิ้น 2.88 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 7.20 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบส�ำหรับปี 2562 2561 และ 2560
หน่วย

2562

2561

2560

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

3.57
1.54
0.05
6.17
58.35
3.65
98.63
9.17
39.26
117.72

3.15
1.53
0.26
6.23
57.78
4.80
75.00
9.21
39.09
93.70

3.45
1.70
0.58
6.64
54.22
4.82
74.69
9.54
37.74
91.17

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

34.88
6.54
5.81

26.21
7.44
6.15

23.41
7.14
5.80

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

4.56
0.70

4.96
0.67

4.72
0.66

0.30
4,949.28
67.84

0.24
3,219.03
60.72

0.23
1,610.78
55.44

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 : *

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาท และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งกำ�หนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563

189

190

71

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะ Education
วิชาเอก Industrial Education
Ashiya University, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

74

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
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและ
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
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 -

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการ
2527 - ปัจจุบัน กรรมการ
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

17

แห่ง
บจก. เอราวัณสิง่ ทอ
บจก. ไทยสเตเฟล็กซ์
บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. เค.ที.วาย. อินดัสตรี
บจก. ไทยทาเคดะเลซ
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

แห่ง
บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. โอซีซี
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

4

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ
2519 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

Shinyoung Wacoal Inc.
Wacoal Holdings Corp.

แห่ง

แห่ง
Wacoal Europe Ltd.
Wacoal America, Inc.
PT. Indonesia Wacoal
Taiwan Wacoal Co., Ltd.

2

หน่วยงาน / บริษัท

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
7
2555 - ปัจจุบัน Director
2537 - ปัจจุบัน Director
2534 - ปัจจุบัน President Commissioner
2529 - ปัจจุบัน Director

2536 - ปัจจุบัน Director
2527 - ปัจจุบัน Representative Director
and Chairman

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

191

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

68 ปริญญาตรี คณะ Commerce
วิชาเอก Commercial Science
Doshisha University, Japan

อายุ
(ปี)

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Understanding the Fundamental of Financial Statements
(UFS) 2/2006
- Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006
- DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities (RE DCP)
1/2008

64 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

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

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

3. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ
รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.06%

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

10

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
2540 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
2527 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ

5

1

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน Director
2556 - ปัจจุบัน Director
2554 - ปัจจุบัน Director
2549 - ปัจจุบัน Chairman

2554 - ปัจจุบัน Representative
Director and President

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง
บจก. จี เทค แมททีเรียล
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
Myanmar Wacoal Co., Ltd.
Pattaya Myanmar Co., Ltd.
บจก. โทรา 1010
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. วาโก้ศรีราชา

แห่ง

แห่ง
Wacoal America, Inc.
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
Wacoal Corp.

Wacoal Holdings Corp.

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

192

59

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะ Commerce
วิชาเอก Commerce
Waseda University, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

50

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Company Secretary Program (CSP) 31/2009

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารและ
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Marketing
วันที่ 23 เมษายน 2544

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

5. นายโนโซมุ โอซึกะ
กรรมการบริษัท และ
กรรมการรองผู้จัดการ
วันที่ 1 เมษายน 2560

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.07%

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

10

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แห่ง
Pattaya Myanmar Co., Ltd.
บจก. โทรา 1010
บจก. วาโก้ศรีราชา
บจก. วาโก้ลำ�พูน
บจก. วาโก้กบินทร์บุรี
บจก. ภัทยากบินทร์บุรี
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
บจก. จี เทค แมททีเรียล
บจก. ไทยแน็กซิส
บจก. ไทยอาซาฮี คาเซอิ
สแปนเด็กซ์

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

43

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

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3
แห่ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. สหพัฒนพิบูล
2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บมจ. ธนูลักษณ์
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
และรองประธานกรรมการบริหาร

-

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

193

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

57

: - ไม่มี : - ไม่มี -

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

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

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

: - ไม่มี : - ไม่มี -

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

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

64 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี)

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

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

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

3

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

2560 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการทำ�บัญชี

2

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.005%

-

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

0.02%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

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

แห่ง

สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์

แห่ง
บจก. โทรา 1010
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

194

59

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Osaka Prefecture University, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

54

ปริญญาตรี คณะ Law
วิชาเอก Law
Meiji University, Japan

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

10. นายมิซึรุ เซคิกุจิ
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
กรรมการบริษัท
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

8

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน Director
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
Director

17

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน Chairman
Director
Director
Director
กรรมการ
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
2560 - ปัจจุบัน Director
2559 - ปัจจุบัน Director

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

Director
Director
Director
Director

-

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง
Wacoal International
Hong Kong Co., Ltd.
Wacoal America, Inc.
Wacoal Europe Ltd.
Wacoal China Co., Ltd.
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
PT. Indonesia Wacoal
Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
Myanmar Wacoal Co., Ltd.
Vietnam Wacoal Corp.
Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
Philippine Wacoal Corp.
Guangdong Wacoal Inc.
Taiwan Wacoal Co., Ltd.
Dalian Wacoal Co., Ltd.
Wacoal India Private Ltd.
Wacoal Singapore Pte. Ltd.

แห่ง

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

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

195

63

11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล
วันที่ 26 เมษายน 2553

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

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

3

กรรมการอิสระและ
ประธานอนุกรรมการความเสีย่ ง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4
2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

2545 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน / บริษัท

บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)
บจก. สำ�นักหักบัญชี
(ประเทศไทย)

แห่ง
บมจ. ธนาคารทิสโก้

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

แห่ง
บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
กรรมการตรวจสอบ และ
ระบบราชการ
ประเมินผลภาคราชการ
กรรมการ และประธานกรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตรวจสอบ
มูลนิธิสยามกัมมาจล
กรรมการ
กระทรวงการคลัง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ น
คณะกรรมการนโยบายให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
มูลนิธิศาตราจารย์สังเวียน
กรรมการ
อินทรวิชัย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและเหรัญญิก

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

196

12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 26 เมษายน 2553

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

67

อายุ
(ปี)

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

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

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

1

แห่ง
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท์

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

แห่ง
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์
แอนด์ พาวเวอร์

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริษทั
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

หน่วยงาน / บริษัท
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร
กรรมการตรวจสอบ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

197

อายุ
(ปี)

70

: - ไม่มี : - ไม่มี -

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

Harvard Business School
- Advanced Management Program (AMP) 158/2000

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

13. นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วันที่ 23 เมษายน 2555

: - ไม่มี : - ไม่มี -

- 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

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง
บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน
(ไทย)

แห่ง
บมจ. ดู เดย์ ดรีม

หน่วยงาน / บริษัท

198

60

14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 2 มีนาคม 2559

: - ไม่มี : - ไม่มี -

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

สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 5

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง
(วปม.) รุ่นที่ 6

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) รุ่นที่ 21

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

แห่ง
บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
แห่ง
บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1
2537 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ

หน่วยงาน / บริษัท
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน ผูพ้ พิ ากษาสบทบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

199

60

15. นายพูลศักดิ์ บุญชู
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 23 เมษายน 2561

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
วิชาเอก นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และ
Common Law, University of London, United Kingdom

เนติบัณฑิตไทย
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

Legal Term, King’s College, London, United Kingdom

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

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

68 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
16. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร
วิชาเอก เทคนิคอุตสาหกรรม
กรรมการบริหาร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Fashion Apparel
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

Postgraduate
วิชาเอก Professional Legal Practice,
The College of Law of England and Wales in partnership
with the International Bar Association (IBA), London,
United Kingdom

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.05%

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน

2

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2538 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ
2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

-

1

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง
International Commercial
Coordination (Hong Kong)
Limited
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง

แห่ง
บจก. บุญชู ลีกัล แอนด์
แอสโซซิเอท

แห่ง

เนติบัณฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน / บริษัท

200

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

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

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
วิชาเอก รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

18. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา 67
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการ Human Science
Research Center
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005

17. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
65 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก สื่อสารมวลชน
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2543
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.05%

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง

แห่ง

แห่ง
บจก. เอสอาร์พี นานาไซ

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

201

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

58 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
วิชาเอก การจัดการคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

21. นายเมธา สุภากร
52
กรรมการบริหารและ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
วันที่ 24 เมษายน 2560

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

20. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม
กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต
Wacoal
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การโฆษณา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์
65 ปริญญาโท
กรรมการบริหาร และ
วิชาเอก การจัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

: - ไม่มี : - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.003 %

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.001%

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.13%

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

1

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

6

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

-

3

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง
บจก. วาโก้ลำ�พูน

แห่ง

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

แห่ง

แห่ง
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

202

53

22. นายพจเดช เกตุกระทึก
กรรมการบริหารและ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Children Wear
วันที่ 24 เมษายน 2560

41

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก Monetary and Financial Economics
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก International Economics and Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก
วิชาเอก International Studies
The University of Tokyo

: - ไม่มี : - ไม่มี -

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

-

จำ�นวนหุ้น
เพิ่ม (ลด)
- ไม่มี -

0.002 %

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ*
(%)

2

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

1

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การ

-

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งาน

แห่ง
International Commercial
Coordination (Hong Kong)
Limited

แห่ง

แห่ง
International Commercial
Coordination (Hong Kong)
Limited
บจก. รอยัล การ์เมนท์

แห่ง

หน่วยงาน / บริษัท

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำ�ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

23. ดร. สุคนธรัชฎ์ นิติสิริสกุล
กรรมการบริหารและ
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย Merchandising 1
วันที่ 1 มีนาคม 2562

: - ไม่มี : - ไม่มี -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 3/2019

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณวุฒิทางการศึกษา
และประวัติอบรม

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร				
• การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำ�คัญ

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
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นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นายฮิโรโนบุ
ยาสึฮาระ
นายบุญดี
อำ�นวยสกุล
นายโนโซมุ
โอซึกะ
นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
นางสาวการุณี
สุหร่าย
นางอรอนงค์
แสงพุ่มพงษ์
นายคาซึฮิโระ
ชิบาฮาระ
นายมิซึรุ
เซคิกุจิ
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นายกฤช
ฟอลเล็ต
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
นายพูลศักดิ์
บุญชู
นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา
นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
นายสมพงษ์
รัศมีธรรม
นายเมธา
สุภากร
นายพจเดช
เกตุกระทึก
ดร.สุคนธรัชฎ์
นิติสิริสกุล
รวม

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

2,000
1,500
28,120
31,620

73,350
84,031
24,280
5,500
62,400
64,850
158,970
1,100
3,300
2,250
480,031
2,000
1,500
28,120
31,620

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

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

ณ 31 ธ.ค. 61
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม

ณ 31 ธ.ค. 62
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

จำ�นวนหุ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทางตรง ทางอ้อม*
รวม
-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

0.061
0.070
0.020
0.005
0.052
0.054
0.132
0.001
0.003
0.002
0.400

% การถือหุน้
ในบริษทั ฯ
ปี 2562
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ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยาสึฮาระ
อ�ำนวยสกุล
โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ชิบาฮาระ
เซคิกุจิ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
กุลสวัสดิ์ภักดี
บุญชู
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
สุภากร
เกตุกระทึก
นิติสิริสกุล

/
XXX
XX
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

บมจ.
ไทยวาโก้

/
/

บจก.
วาโก้
ศรีราชา

/

/

/
/
/

บจก.
วาโก้
ลำ�พูน

/
/
/

/
/
/

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท
* บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำ�ระบัญชี

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

กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทย่อย
บจก.
บจก.
วาโก้
ภัทยา
กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี

/

/
/

XXX
/

บจก.
โทรา
1010

/
/

/

/
/

/

/

XXX

บริษัทร่วม
Myanmar Pattaya
บจก.
Wacoal Myanmar
ภัทยา
Co., Ltd. Co., Ltd. อุตสาหกิจ

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
บจก.
ภัทยา
ลำ�พูน*
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ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
ยาสึฮาระ
อำ�นวยสกุล
โอซึกะ
โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
ชิบาฮาระ
เซคิกุจิ
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
ฟอลเล็ต
กุลสวัสดิ์ภักดี
บุญชู
วงศ์เจริญวุฒภร
เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา
วิลาสศักดานนท์
รัศมีธรรม
สุภากร
เกตุกระทึก
นิติสิริสกุล
/

XXX

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบริษัท

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

กรรมการและผู้บริหาร

Wacoal
Holdings
Corp.

/

XXX

Wacoal
Corporation

/

/

บมจ.
ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์
เนชั่นแนล

/
/

/

XXX

/

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

บจก.
บางกอก
โตเกียว
ซ็อคส์

/

XXX

/

บจก.
รอยัล
การ์เมนท์

/

บจก.
อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวศิริกุล
2. นายบุญดี

ธนสารศิลป์
อำ�นวยสกุล

3. นายโนโซมุ

โอซึกะ

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

โชควัฒนา
สุหร่าย
แสงพุ่มพงษ์
รัศมีธรรม
สุภากร
องค์สรณะคม

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
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
-

-

10. นายชัยวิชิต
11. นายพีรทัศ
12. นายวัฒนา

สุทธิพงศ์วรากุล
อุทัยวิวัฒนา
ทองเอี่ยม

13. นางรุ่งทิพย์
14. นางนารี
15. นายโชติพัฒน์

โชคชัยธรรม
ฉัตรเฉลิม
แสงสุวรรณเลิศ

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
-

16. นางสาวสินีนุช
17. นายนิวัฒน์

วุฒิเจริญชัยพร
เดชอำ�ไพ

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
-

18. นางสาวดลยา
19. นายปริญญา

ชินะศิริกุล
ชาดี

-

-

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
-

20. นายปุณยริศณ์

วัฒนะจิตเสรี

-

-

กรรมการ

นายธรรมรัตน์
นางสาวการุณี
นางอรอนงค์
นายสมพงษ์
นายเมธา
นายมนัส
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-

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
เกีย่ วกับการรายงานฉบับนี้

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนในปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่
จะด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

แนวทางการจัดท�ำรายงาน

รายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 จัดท�ำขึ้นโดยอ้างอิงให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting
Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards ซึ่งเป็นแนวทางการจัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ในประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญ กลยุทธ์และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ขอบเขตของรายงาน

ขอบเขตของการรายงานฉบับนีไ้ ด้แสดงผลการด�ำเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทีด่ ำ� เนินการ
ในประเทศไทย แต่ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562

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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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ในปีที่ผ่านมา ไทยวาโก้ ยังคงด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนในทุกด้าน โดยให้
ความส�ำคัญกับการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญในการน�ำไป
สู่การท�ำธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต สามารถท�ำให้เกิดทั้งโอกาส และความท้าทายรูปแบบใหม่ๆ จากแนวคิด “การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ที่น�ำมาเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งคลอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในทุกมิติ ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึกอันดีงาม ประกาศนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่ง
มั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การน�ำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นหลักในการ
ด�ำเนินงานในทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ ดังสะท้อนให้เห็นจากการ
ด�ำเนินงานในมิติต่างๆ ดังนี้

ECONOMIC

มิตเิ ศรษฐกิจ

SOCIAL

มิตสิ งั คม

ENVIRONMENTAL

มิตสิ ง่ิ แวดลอม

มิตเิ ศรษฐกิจ : มุง่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยนวัตกรรม ซึง่ จะเห็น
ได้ว่าผลิตภัณฑ์Wacoal Mood Travel Bra ได้รับรางวัลบริษัทยอด
เยี่ยมด้านนวัตกรรม Best Innovative Company Awards ในงาน
ประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 และมีการพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและการบริการ รวมถึงการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย สร้างทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของลูกค้าให้ดีขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
มิติสังคม : บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพราะพนักงานเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยตระหนักถึงความส�ำคัญในการสรรหา รักษา และ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนการสร้างโอกาสความก้าวหน้าใน
อาชีพ รวมทั้งการดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี ด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินโครงการวาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์
มิตสิ งิ่ แวดล้อม : ไทยวาโก้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตทัง้ องค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM”
เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทิ้ง
ท�ำลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นและการด�ำเนินงานดังกล่าวนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม มิใช่เพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยสร้างรากฐานทีแ่ ข็งแรง และมัน่ คงส�ำหรับการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องในระยะยาว น�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

(นายบุญดี อำ�นวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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1. แนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาความยัง่ ยืน
		
ไทยวาโก้มีแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึด
มั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึง
ได้ก�ำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development) ซึ่งอ้างอิงกับ
แนวทางการด�ำเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิด
ความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่
การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจ�ำหน่ายให้กับ
ผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 3 Beauty
Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ ผู้หญิง...สวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside)

2. การบริหารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

การบริหารห่วงโซ่คุณค่าถือเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่จะส่งผลส�ำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อ
ทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธรุ กิจ (Business chain) ครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply chain) และห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value chain)
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม

• ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) : มุง่ เน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต
• ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) : มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า
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การจัดการทรัพยากร
ด้านวัตถุดิบ : มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีนวัตกรรม ปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ชุดชั้นในวาโก้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยจากสีและสารเคมี
อันตราย (มอก.2346:2550) ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product) รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบทดแทนการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติร่วมกับคู่ค้า
ด้านพลังงานไฟฟ้า : สร้างวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ด�ำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานอย่าง
มีส่วนร่วม ISO 50001:2011 รักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์รางวัล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ที่
บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่างต่อเนื่อง
ด้านคู่ค้า : บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยจัดท�ำนโยบาย และ
ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกและประเมินคูค่ า้ ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลด้านสวัสดิการ
แรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงานด้วยแนวคิด Wacoal Happy 8 ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน WRAP
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ค�ำนึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการท�ำงาน

กระบวนการผลิต
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานด้วยห้องปฏิบัติ
การทดสอบที่รับรอง ISO/IEC 17025:2005 กระบวนการผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รวมถึงมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint of
Organization) ภายใต้โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการ มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ และ
มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
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การบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง
บริษทั ฯ พัฒนาระบบการบริหารภายในคลังสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ตอบสนองต่อลูกค้าและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในช่องทางการ
ขายที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. พัฒนาระบบการคัดแยกสินค้าในช่องทาง Online และ Offline ด้วยเครื่อง Sorter ทั้งช่วงเวลาปกติ หรือช่วงเวลาจัด
รายการขายพิเศษ ท�ำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วทันตามทีล่ กู ค้าและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายก�ำหนด โดยใช้กำ� ลังคนเท่าเดิม
แต่มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาการจัดสินค้าพร้อมไม้แขวนควบคู่ไปกับระบบ RFID เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับการจัดการหน้าร้านค้า
3. จัดหาอุปกรณ์การบรรจุภายในคลังสินค้าให้ได้มาตรฐานโรงงานสีเขียว โดยใช้วัสดุรีไซเคิลทั้งหมด รวมถึงการก�ำหนด
ขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ลดประเภทบรรจุภัณฑ์ให้ใช้รูปแบบเดียวกันในการจัดส่ง
4. คัดเลือกบริษัทขนส่งที่มีต้นทุนที่เหมาะสมในการให้บริการในแต่ละช่องทาง รวมถึงได้พัฒนาระบบงานจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ (Drop Off) โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และระบบงานจัดส่งกับบริษัทขนส่งของ
แต่ละ Marketplace ท�ำให้สามารถส่งสินค้าถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
ปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า
การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
บริษัทฯ ได้ริเริ่มระบบการบริหารจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในอย่างมีระบบ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ไทยวาโก้เป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ ในสตรีรายแรกของไทยทีร่ บั บริจาคบราเก่าทีไ่ ม่ใช้แล้วในโครงการ “Wacoal Bra Day มาก�ำจัด
อย่างถูกวิธีตามหลักการ 3Rs ดังนี้
1. Reduce (ลดการใช้) : บราเก่าที่เสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานความร้อนทดแทนการใช้ถ่านหินลิกไนต์ใน
กระบวนการเผาหินปูนเพือ่ ผลิตปูนซีเมนต์ โดยร่วมมือกับอินทรี อีโคไซเคิล ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือ กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง
จ�ำกัด (มหาชน) ทีใ่ ห้บริการด้านการจัดการกากของเสีย ถือเป็นการลดขยะชุมชน ลดความต้องการหลุมฝังกลบ ลดการใช้พลังงาน
จากทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
2. Reuse (การใช้ซ�้ำ) : น�ำบราเก่าสภาพดีที่ได้รับบริจาค มอบให้สตรีผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
และบริจาควัตถุดิบประเภทผ้าและลูกไม้ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม
สวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อน�ำวัสดุไปท�ำเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
3. Recycle (การน�ำกลับมาใช้ใหม่) : น�ำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3. การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านความยัง่ ยืน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลก�ำไร และความอยู่รอดขององค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกมิติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ลดผลกระทบจากความ
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีการประเมินความเสีย่ งวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และจัดท�ำแผน
รองรับ รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบกับความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ
1. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Digital Disruption)
ผลกระทบ : รายได้จากการขายลดน้อยลงและผลกระทบด้านต้นทุนสินค้า
การเกิด Digital disruption ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคโดยหันมาซื้อสินค้าผ่านการใช้งานในรูป
แบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกในแบบเดิม อาทิ ห้างสรรพสินค้า Modern Trade
ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องมีการน�ำเทคโนโลยีและสื่อในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน รวมถึงการ
เพิ่มช่องทางการจัดการของธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จากการขายผ่านช่องทาง Online จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญต่อการเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างก�ำไร เพิ่มส่วนแบ่งตลาด ดังนี้
• Marketplace : เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายในรูปแบบตลาด Online
• Social Media Marketing : ท�ำการตลาดบนสื่อสังคม Online ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่าง
รวดเร็ว และช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการบอกต่อในหมู่มากได้อย่างง่ายดาย
• Big Data Platform : ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการข้อมูลขององค์กร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกรูปแบบ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการจัดการข้อมูลได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
2. ความเสีย่ งจากสังคมผูส้ งู วัย
ผลกระทบ : ความต้องการกลุม่ ผูบ้ ริโภคเดิมเปลีย่ นไป ผลิตภัณฑ์เดิมไม่ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้ยอดขายลดลง
ประเทศไทยได้เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) มาตัง้ แต่ปี 2548 และมีสดั ส่วนประชากรผูส้ งู วัยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
และต่อเนือ่ งส่งผลให้ปี 2562 ไทยมีประชากรผูส้ งู วัยมากกว่าประชากรวัยเด็ก ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์
ว่า ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทัง้ หมด และในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผสู้ งู วัยเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของคนไทย ดังนัน้ ผูส้ งู วัยจะกลายเป็นก�ำลังซือ้ ทีส่ ำ� คัญ ทาง
บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาให้ตอบสนองกับ Lifestyle ของผู้สูงวัยที่ยังคงใส่ใจสุขภาพ และความ
สวยงามของสรีระ
• ผลิตภัณฑ์ Wacoal Gold : ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในส�ำหรับผู้สูงวัย โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ที่มีสัมผัสนุ่ม ให้ความชุ่ม
ชื้นผิว ผสานกับเทคนิคการตัดเย็บพิเศษซ่อนตะเข็บ ไม่ระคายเคือง สวมใส่สบาย เก็บกระชับตามสรีระที่เปลี่ยนไป
• ผลิตภัณฑ์ Presea by Wacoal : ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงวัย สวมใส่สบาย รูปแบบทันสมัย โดยขายในช่องทาง Online
• Shopping Online : เพิ่มช่องทางการขาย เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง และอ�ำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยที่มี
ข้อจ�ำกัดในการเคลื่อนไหวและการเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการด้วยตนเอง
• บริการสินค้าสั่งตัด เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized) โดยลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบ รูปแบบ
มาออกแบบสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
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3. ความเสีย่ งจากการบริหารจัดการน�ำ้
ผลกระทบ : น�ำ้ เสียระบายออกสูภ่ ายนอก เกิดมลพิษส่งผลต่อระบบนิเวศ
บริษทั ฯ มีการจัดการด้านน�ำ้ ทิง้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในบริเวณองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้ มีการควบคุมและตรวจสอบระบบ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากปัญหาน�ำ้ ทิง้ ต่อทัง้ ชุมชนและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องอืน่ ๆ ดังนี้
• ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบ Fixed Film Aeration Tank จ�ำนวน 4 ระบบ ซึ่งเพียงพอต่อการบ�ำบัดน�้ำทิ้งภายใน
บริษัทฯ
• มีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน�้ำใช้ทุกกิจกรรม
• จัดท�ำแผนการด�ำเนินการและติดตามควบคุมการท�ำงานระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และการรายงานผล
- ก�ำหนดแผนการตรวจวัดค่าน�้ำทิ้ง ปีละ 3 ครั้ง โดยหน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจวัดประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ โดยเจ้าหน้าทีส่ งิ่ แวดล้อมอาทิตย์ละ 1 ครัง้ โดยการตรวจ
วัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน�้ำ (DO) และค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)
- มีการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบ�ำบัด ปีละ 3 ครั้ง
- จัดท�ำแผนการดูดตะกอนของระบบบ�ำบัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีการก�ำหนดแผนการแก้ไขปัญหาน�้ำทิ้ง ในกรณีค่าน�้ำไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
- มีการรายงานผลต่อส�ำนักงานเขต (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) เป็นประจ�ำทุกเดือน

4. การประเมินประเด็นทีส่ ำ� คัญและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกโดยสื่อสารและรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และน�ำความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียมาด�ำเนินการ

การด�ำเนินงานกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

การดำ�เนินงาน

1. ผู้ถือหุ้น • การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
นักลงทุน • นักลงทุนสัมพันธ์
• Website / e-mail
• การเยีย่ มชมบริษทั ฯ
• Opportunity Day

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
• ปฏิบัติตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• มีการเปิดเผยข้อมูล บริหารงานด้วย • พัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ลูกค้า
• การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า
ผู้บริโภค • Website / e-mail และ
Social Media
• ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Channel)

•
•
•
•
•
•

ความสวยงาม สวมใส่สบาย
ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
คุณภาพดีและราคาเหมาะสม
การเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวก
การสื่อสารข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน
การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ

•
•
•
•
•

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าระดับสากล
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
พัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้า
บูรณาการช่องทางการ สื่อสารกับลูกค้า
อย่างทั่วถึงและครบวงจร
• จัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

การดำ�เนินงาน

3. พนักงาน •
•
•
•

การสานเสวนากับพนักงาน
ระบบ Intranet / Social Media
การส�ำรวจความพึงพอใจ
การร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Channel)

• ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม
• คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย
ในการทำ�งาน
• ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิต
• การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำ�งาน

• กำ�หนดค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม
• สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
• สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย
Happy Workplace
• กำ�หนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
• ส่งเสริมให้มีการอบรม ดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

• การดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส
• ความเข้มแข็งทางธุรกิจ เติบโตไป
ด้วยกันอย่างยั่งยืน

• มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจ
• ร่วมมือต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
• ร่วมมือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
ระบบโลจิสติกส์

4. คู่ค้า

• การประชุม
• Website / e-mail / โทรศัพท์
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Channel)

5. ชุมชน

• มีรายได้ มีงานทำ�
• การสานเสวนากับชุมชน
• สุขภาพ ความปลอดภัยและ
• การประชุม / การเยี่ยมชม
อาชีวอนามัย
โรงงาน
• การร่วมกิจกรรม CSR ตามแผน • การสนับสนุนทรัพยากร
• การจัดกิจกรรมสำ�หรับชุมชน

• โครงการ เสริมรายได้ เพิ่มทักษะ พัฒนา
ชุมชน
• โครงการ วาโก้ โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
เพื่อชุมชน
• โครงการ Wacoal Spirit
• เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของบริษัทฯ

6. สังคม

• Website / Social Media

• การช่วยเหลือและดูแลสังคม
• การดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

• ดำ�เนินงาน CSR อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
• โครงการ วาโก้ โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม
• โครงการสาธิตและบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
สรีระสตรี
• ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและ
ป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
• ปฏิบัติตามหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

7. สิ่งแวดล้อม • Website / Social Media
• การส�ำรวจและประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม

• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
• บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีคุณค่า
ISO 14001: 2015, Carbon Footprint
• การลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม • การใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• Wacoal ECO Factory
• โครงการ Wacoal Braday

8. ภาครัฐ • รายงาน / จดหมาย
และองค์กร • การเข้าร่วมประชุม / กิจกรรม
การกุศล

• ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมาย • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
• มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
สิ่งแวดล้อม
โปร่งใส
• การสนับสนุนเงินและร่วมกิจกรรม • ความร่วมมือในด้าน CSR
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ไทยวาโก้มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ดำ� เนิน
กระบวนการประเมินที่ส�ำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
1. การระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตการรายงาน
		 บริษัทฯ พิจารณาจากทิศทางกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนและการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตลอดทัง้ ปี เช่นการส�ำรวจรับฟังความคิดเห็น การสานเสวนา การประชุมร่วมกัน การสัมภาษณ์
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งได้พิจารณาถึงปัจจัยในการก�ำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นที่ส�ำคัญ เพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประเด็นที่ส�ำคัญ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล
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
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนในปีต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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จากผลการประเมินประเด็นที่สำ�คัญด้านความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ได้ 13 ประเด็น ซึ่งสรุปผลการดำ�เนินงาน
ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการที่ดีและมั่นคง
รายได้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 5,254.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.89% ซึ่งราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขายในประเทศ 4,005.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.19% ขายต่างประเทศ 1,249.31 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 0.14% โดยสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นชุดชั้นในสตรี 94.30% ชุดเด็ก 3.54% และชุดชั้นนอก
สตรี 2.16% และมีก�ำไรสุทธิ 368.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.36%
รายจ่าย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในปี 2562 เพิ่มขึ้น 415.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น
165.07 ล้านบาท ซึง่ สอดคล้องกับยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนรายจ่ายอืน่ ๆ ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยดูแลสังคม โรงเรียน ชุมชน ประมาณ
9.67 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน จ�ำนวน 1,314.94 ล้านบาท ในด้านของการช�ำระภาษีให้แก่
รัฐบาลเป็นจ�ำนวนเงิน 61.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลก�ำไรทางภาษีจึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีการ
จ่ายเงินปันผล 216 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
ฐานะทางการเงิน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7,233.46 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,352.80 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 3,880.66 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,667.91 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.25 เท่า อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.28 เท่า จากอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีสภาพคล่องสูง และมีภาระหนี้สินใน
อัตราที่ต�่ำแสดงถึงความมั่นคงของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2517 ติดต่อกัน
เป็นเวลา 46 ปี ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถพี ถิ นั ถึงคุณภาพ
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระของสตรีไทย มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

ผลการด�ำเนินงาน ปี 2562
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม บริหารจัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. การวิจัยและพัฒนา
		 Wacoal ยึดถือปณิธานอย่างจริงจังตลอดมา คือ ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงของผู้หญิงประกอบไปด้วยสอง
ส่วนเสมอ คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น
หากยังต้องสบายเมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อ
ความงดงามภายนอก” จึงก่อให้เกิดโครงการส�ำรวจวิจัยขนาดสัดส่วนสรีระเด็กหญิงและสตรีไทยทั่วประเทศ เพื่อน�ำฐาน
ข้อมูลมาท�ำการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต่อสรีระ และตอบสนองความต้องการของผู้หญิง
อย่างแท้จริง
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ
ได้มีการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีรายได้จากสินค้า
ที่มีการพัฒนานวัตกรรมประมาณ 351 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของยอดขายสินค้าส�ำเร็จรูปในประเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
		 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย
ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า โดยการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวน
การผลิต ดังนี้
		 3.1 ผลิตภัณฑ์ได้รบั การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2015 ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ
จัดหาวัตถุดบิ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและได้รบั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ISO 14001:2015
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		 3.2 ผลิตภัณฑ์ได้ผา่ นการทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005
ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ JIS (Japanese International Standard) และWacoal Corporation ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ทดสอบ
ความคงรูปทรงต่อการซักล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของ
สินค้าทั่วไป
		 3.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยจากสีและสาร
เคมีอนั ตราย มอก.2346-2550 โดยชุดชัน้ ในวาโก้เป็นรายแรกและรายเดียวในปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		 3.4 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 (Class I)
มาตรฐานสากล รับรองความปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย โดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กภายใต้
เครื่องหมายการค้า Enfant ได้รับรองมาตรฐานเสื้อผ้าเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน ถือเป็นผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับเด็กที่ปลอดภัยที่สุด
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
		 4.1 บริษทั ฯ มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั การ
รับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีเป็นรายแรกของ
ประเทศไทย
		 4.2 ผลิตภัณฑ์ชดุ ชัน้ นอกสตรีภายใต้เครือ่ งหมายการค้า WACOAL BLOUSE และผลิตภัณฑ์ชดุ ยูนฟิ อร์ม Race’ ผ่าน
การรับรองผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าลดโลกร้อนคูลโหมด (CoolMode) และเสื้อผ้าเบอร์ 5 “เสื้อที่ใส่สบายและไม่ต้องรีด” ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

		 4.3 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีจ�ำนวน 5 รุ่น คือ MM1243, WH9B99, WR1501,
WU4937, WY1128 ผ่านประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product)
		 4.4 ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT Green “Cotton Organic”
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกฝ้ายที่
ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง มีกระบวนการย้อมและพิมพ์ลายผ้าทีป่ ราศจากสารเคมีอนั ตราย
และกระบวนการผลิตทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพของเด็กและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และยังใช้เส้นใย
Regenerated fiber ที่แปรรูปจากธรรมชาติ เช่น Bamboo fiber, Jutecell fiber
		 4.5 Wacoal Motion Wear ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในส�ำหรับออกก�ำลังกาย เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมจ�ำนวน 5 รุ่น ผลิตด้วยผ้า Regenerated Polyamide Fiber 100% ซึ่งเป็นเส้นใยที่
แปรรูปมาจากเศษแห-อวนในทะเล ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการผลิตปิโตรเคมิคอล
แต่ยังคงมีคุณภาพสินค้าที่ดีเหมือนเดิม โดยผู้บริโภคที่ใช้สินค้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมทางทะเล
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		 4.6 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของไทยวาโก้ในรุ่นที่เป็นฟองน�้ำเต้าปั้ม (Mold Cup) ทุกรุ่นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม
ของน�้ำมันปาล์ม 10% ทดแทนการใช้น�้ำมันดิบจากปิโตรเลียม (B10) ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ท�ำให้มี
ส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

		 4.7 นวัตกรรม Travel Bra บราม้วนได้ ด้วยการพัฒนาแผ่นยางพาราธรรมชาติมาใช้แทนโครงโลหะ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศและลดการน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้โลหะที่ไม่
สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากแผ่นยางพาราธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปี 2560 - 2562 บริษัทฯ ลดการสั่งซื้อโครงโลหะได้จ�ำนวน 262,338 คู่ และใช้ยางพารา
ธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบทดแทนจ�ำนวน 6.6 ตัน
5. จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ยกทรงจ�ำนวน 2 อนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนว
ความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6. ลงทุนด้านการส�ำรวจสัดส่วนและวิจัยสตรีไทย และการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ จ�ำนวน 10.08 ล้านบาท ในปี 2562

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้เชือ่ ว่าการสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จะส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจและไว้วางใจ รวมถึงท�ำให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า โดยตั้งเป้าหมาย “เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ”
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทลี่ กู ค้าสามารถปรึกษาด้านสรีระ หรือขอข้อมูลและค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า โดยบริษัทฯ จะรวบรวมน�ำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียนดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การพัฒนาความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ของพนักงานขาย เพื่อให้สามารถให้ค�ำแนะน�ำที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ลูกค้า
ผลการด�ำเนินงานปี 2562

เคาน์เตอร์ Wacoal เพิ่มขึ้น 50 ร้านค้า
เคาน์เตอร์ Wacoal ทั่วประเทศ
ในปี 2562 จ�ำนวน 630 ร้านค้า

เปิด Wacoal Shop เพิ่มจ�ำนวน 8 ร้าน
Wacoal Shop ทั่วประเทศ
ในปี 2562 รวม 85 ร้าน
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1. งานวิจัยลูกค้า
		 บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ศึกษา ส�ำรวจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยท�ำการส�ำรวจวิจยั ลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี และ
น�ำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามค�ำแนะน�ำ
		 ภาพรวมในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการท�ำส�ำรวจวิจัยทั้งสิ้น 21 งานวิจัย พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าตามค�ำแนะน�ำของลูกค้าจนเกิดเป็นสินค้าใหม่ 2 กลุ่ม ดังนี้
		 กลุ่มสินค้า Wacoal Motionwear : ชุดชั้นในส�ำหรับออกก�ำลังกาย จากการส�ำรวจวิจัย พบว่า นอกเหนือจาก
ความกระชับเต้าทรง รองรับทุกการเคลื่อนไหว ที่เป็นคุณสมบัติหลักของชุดชั้นในส�ำหรับออกก�ำลังกายแล้วนั้น ปัญหาอีก
อย่างของกลุ่มลูกค้า คือ การสวมใส่เสื้อชั้นในส�ำหรับออกก�ำลังกายแล้ว หน้าอกดูไม่มีทรง ใส่แล้วหน้าอกแบน Wacoal จึง
ได้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าจนเกิดเป็นนวัตกรรมแผ่นยางพารา “Latex Miracle” ใน Collection “Fit 24 hours” และ
“Athleisure” ซึ่งเป็นชุดชั้นในออกก�ำลังกายที่ช่วยโอบกระชับเต้าทรงทุกการเคลื่อนไหว

		 Smart Size…บรา Gen ใหม่ : Wacoal พัฒนาชุดชั้นในให้ตรงกับ Lifestyle ของสาวยุคใหม่ที่เลือกไซซ์ง่าย
โดยหนึ่งไซซ์ใส่ได้หลายคัพ ด้วยนวัตกรรมการสร้าง Mold ไร้โครง 3 มิติ Fit Function ที่โค้งไปกับสรีระ ท�ำให้กระชับและ
สวมใส่สบาย
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2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
		 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและองค์กร
(CRM) อาทิ
2.1 การอบรมพนักงานขายและบุคลากรภายนอกในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานสรีระกับชุดชั้นใน”
				บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานขาย โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานด้าน
สรีระกับชุดชั้นใน ความรู้พื้นฐานด้านวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ เพื่อให้สามารถให้
บริการค�ำแนะน�ำข้อมูลการเลือกชุดชั้นในให้เหมาะกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

421 คน
2.2 การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
				บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และ Call Center เพื่อรับและติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมทั้ง
สื่อสารและประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารกับลูกค้า
ดังนี้
1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้า
ถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อลูกค้า

		 2.3 การบริการหลังการขาย ในปี 2562 มีผู้มาใช้บริการหลังการขายในการแก้ไขสินค้า เช่น การแก้ไขขนาดล�ำตัว
การปรับสายบ่า การปรับตะขอ เป็นต้น จ�ำนวน 3,179 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.40% และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จ�ำนวนการให้บริการที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้น�ำข้อมูลการบริการหลังการขายมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
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2.4 การวัดความพึงพอใจลูกค้า
				บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ดัชนีชี้วัด
ความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึง่ บริษทั ฯ ก�ำหนดไว้เป็น % ความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ
และหากมีข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทางบริษัทฯ จะน�ำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการท�ำงานและการบริการให้ดียิ่ง
ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปี 2562 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 93% เท่ากับปีที่ผ่านมา

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
และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ บนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน
2. ให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมิน
คุณภาพผู้ขายวัตถุดิบก่อนการจัดซื้อด้วยหลักการ “Green Purchase” และการทดสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนสั่งซื้อภายใต้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ Wacoal ECO Product System ในด้าน ECO Procurement ทั้ง
ในเรื่อง Green Procurement, Green Materials และ Green Design
4. มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงการงดรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใดให้คู่ค้ารับทราบ ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน
5. แจ้งคู่ค้าทุกรายให้รับทราบมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) และให้
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ WRAP เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในระดับสากล เช่น
การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจท�ำงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
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บริการ

6. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ

8. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
9. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าด้วยสัมพันธภาพที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ร่วมกับคู่ค้าจนน�ำมาสร้างเป็นสินค้าก่อให้เกิดรายได้ 50.17 ล้านบาท
2. ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบลดลง 13.48
ล้านบาท
3. ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าในประเทศไทยเป็นมูลค่า 641.16 ล้านบาท คิดเป็น 56% ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นการจัดซือ้ วัตถุดบิ กับคูค่ า้ ทีไ่ ด้รบั การรับรอง ISO 14001:2015 คิดเป็น 18% ของมูลค่าการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ
ภายในประเทศ
4. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ควบคู่ไปกับการตรวจประเมินคู่ค้า โดยเฉพาะผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก 16 ราย เป็นประจ�ำ
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตรวจต�ำหนิ
และการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและฟิสิกส์ เพื่อให้สอดคล้องและมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย พร้อมทั้ง
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5. ประเมินคู่ค้าที่ขายวัตถุดิบใน 3 หัวข้อ คือ
		 - การส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่ก�ำหนดไว้
		 - การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก�ำหนด (Quality Control : QC)
		 - การทดสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005
		 โดยในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 หัวข้อ คิดเป็น 98.24%

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล

พนักงานถือเป็นรากฐานและหัวใจส�ำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการเจริญเติบโตขององค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีพ่ นักงานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ
เรียนรูร้ ว่ มกันได้อย่างต่อเนือ่ งเป็นระบบ ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ และกระตุน้ ต่อการคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพือ่ ให้พนักงานสามารถ
เติบโตไปพร้อมกับองค์กร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเป็นบ้านแห่งความสุขของพนักงานทุกคน
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ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า ง
รวดเร็ว และสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทีท่ วีความรุนแรงขึน้
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้องค์กรต้อง
เตรียมความพร้อมปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ นอกจากการ
มี บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มเรี ย นรู ้ แ ละคิ ด ค้ น สิ่ ง ใหม่ ๆ
ยอมรับการเปลีย่ นแปลง และสามารถบริหารการเปลีย่ นแปลง
นัน้ ให้เกิดประโยชน์แล้ว องค์กรยังต้องสามารถสรรหาบุคลากร
ที่เหมาะสมกับโครงสร้าง มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงาน
และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ยึดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของ
พนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าในน�ำการพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ เริ่มตั้งแต่การสรรหา ดูแลรักษา สนับสนุนให้พนักงานทุกคน
ได้รับโอกาสในการเติบโตในองค์กรได้อย่างเท่าเทียม ไม่จ�ำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ
ความสามารถ เสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และเตรียมความพร้อมรองรับต่อการเปลีย่ นแปลงภายใต้บรรยากาศในการ
ท�ำงานที่เคารพและยอมรับในความแตกต่าง เพื่อความสุขในการท�ำงานของพนักงานทุกคนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
องค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีจติ อาสา ท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม เพือ่ ความยัง่ ยืนของขององค์กรและสังคม ตาม
ปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม”
1.1 การสรรหาเชิงรุกและการดูแลรักษาพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจที่ส�ำคัญที่จะน�ำพาองค์กรมุ่งไปสู่
ความส�ำเร็จ จึงได้ก�ำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของงาน
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการสรรหาเชิงรุกและดูแลรักษาพนักงาน ดังนี้
1. ก�ำหนดคุณลักษณะของบุคลากรที่เหมาะสมกับการท�ำงานในยุคดิจิทัล พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ต�ำแหน่งงาน
Online ที่เข้าถึงต�ำแหน่งงานในวิชาชีพต่างๆ เช่น Linked in, Line Job, Facebook นอกจากนี้ได้ปรับปรุงแบบทดสอบต่างๆ และ
คู่มือการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะงาน และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในอนาคต
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จ�ำนวนพนักงานทีส่ รรหาผ่านช่องทางต่างๆ

2. บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานใหม่ นอกจากจะก�ำหนดอัตราค่าจ้างเริม่ ต้น ตามสภาวะตลาดแรงงาน
แล้ว พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศในวันแรกของการเริ่มงาน จากนั้นจึงจัดให้เข้าสู่กระบวนการ On the Job Training เพื่อให้
ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน โดยมีผู้บังคับบัญชาและพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน เมื่อพนักงานผ่านทดลองงานจะได้รับการอบรมใน
โปรแกรม Basic Knowledge และหลักสูตร Wacoal Spirit ซึง่ เป็นหลักสูตรทีป่ ลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงาน
ใหม่ต่อไป

จ�ำนวนพนักงานใหม่ทเี่ ข้าโปรแกรมการดูแลรักษาพนักงานใหม่
(On Board Program) ปี 2562 จ�ำนวน 133 คน

3. เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรจากภาวะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านสิ่งทอ ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่มีความ
จ�ำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์รวม 10 บริษัท ให้ทุน
การศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และปราจีนบุรี เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิตสาขาวิศวกรรมสิง่ ทอ และสาขาวิศวกรรมเคมีสงิ่ ทอ คณะอุตสาหกรรม
สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยด�ำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 - 2561 มีนักเรียนทุน Wacoal Group รวม
22 คน สนับสนุนทุนการศึกษารวม 2,200,000 บาท
		 ในปี 2562 นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1 ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 11 คน (สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ 6 คน และสาขาวิศวกรรม
เคมีสิ่งทอ 5 คน) ได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 และป็นก�ำลังส�ำคัญของฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร
4. รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน โดยในปี 2562 มีนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา และภาค
ฤดูร้อน รวม 28 คน จาก 8 สถาบัน
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1.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล
แนวทางการบริหารจัดการ
การพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้
ทักษะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน มี
ทักษะการท�ำงานที่สอดคล้องกับความต้องการในยุคดิจิทัล พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมองค์กร ให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
พฤติกรรมการท�ำงานที่เอื้อต่อความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่หลากหลาย โดยในปี 2562 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
1. การก�ำหนด Training Needs / Training •
Road Map เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะแต่ละต�ำแหน่งงาน แต่ละ
กลุม่ วิชาชีพ
•

ผลการด�ำเนินการ ปี 2562
ทบทวน / แก้ไข Training Needs / Training Road Map ในกลุ่มสายอาชีพหลัก
รวม 5 ต�ำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรกิจ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
ดีไซเนอร์ และMerchandiser ใน 3 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ B’me ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์ Wienna และฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
จัดท�ำ Skill Matrixs เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถและทักษะรายบุคคล ใน
กลุ่มสายอาชีพหลัก รวม 147 คน

2. ก�ำหนดแผนการฝึกอบรม
ภายในประจ�ำปีที่สอดคล้อง
ตามเป้าหมายในแต่ละปี

•
•
•
•

จ�ำนวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 49 หลักสูตร
จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม 2,579 คน (66.97%)
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 7.93 ชั่วโมง : คน
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 2,036,447.90 บาท

3. การส่งไปฝึกอบรมภายนอก/
ทัศนศึกษาดูงานภายนอก

• ฝึกอบรมภายนอก
- จ�ำนวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 105 หลักสูตร
- จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม 422 คน (10.96%)
- จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 25.05 ชั่วโมง : คน
- ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 3,910,467.10 บาท
• ทัศนศึกษาดูงานภายนอก จ�ำนวน 12 ครั้ง รวม 215 คน บริษัท เอ เทค
เท็กซ์ไทล์ จ�ำกัด บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ�ำกัด บริษัท สหเซเรน จ�ำกัด
บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จ�ำกัด และบริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จ�ำกัด

4. การไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
5. การมอบทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก

ส�ำรวจตลาด ศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้า จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ
รวม 16 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน เป็นต้น รวมค่าใช้จ่าย
11,942,825.61 บาท
• ระดับปริญญาโท 1 ทุน สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทุนการศึกษา 197,700 บาท
• ระดับปริญญาเอก 1 ทุน สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมทุนการศึกษา 177,111 บาท

6. การสร้างวิทยากรภายในหรือพี่เลี้ยง วิทยากรภายในทีไ่ ด้รบั การรับรองครูผฝู้ กึ จากกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน จ�ำนวน 13 คน
สอนงาน
7. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบ
Online
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หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรด้าน IT เช่น Performance Tuning and Optimizing
SQL Databases, Config Server for Linux, Digital Trends 2020 : The 7
Elements of Digital Transformation

นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานที่มีศักยภาพสูง พนักงาน
ที่เป็นผู้รับผิดชอบทดแทน และพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท�ำงานที่เหมาะสม ดังนี้
โปรแกรม

แนวทางการด�ำเนินการ

1. Smart Executive • ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
Program
• มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างหลักสูตร
• หลักสูตร Sharing Vision
• หลักสูตร Change Management
• หลักสูตร Risk Management

2. Smart Manager • ผู้บังคับบัญชาระดับแผนก
Program
• มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะใน
การบริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบาย
องค์กร รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการท�ำงานเป็นทีมที่ดี

ตัวอย่างหลักสูตร
• หลักสูตร Managing Performance
• หลักสูตร Empowerment &
Delegation
• หลักสูตร Coaching for Work
Improvement

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2562
เข้ารับการอบรม
43 คน
(100%)
เข้ารับการอบรม
155 คน
(64.58%)

3. Young
Management
Development
Program

• กลุ่มรักษาการผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ตัวอย่างหลักสูตร
• มุ่งเสริมสร้างความรู้ และทักษะ
• หลักสูตร Planning & Strategic
การบริหารงานเพื่อเตรียมความพร้อม Thinking
• หลักสูตร Smart Leadership
ในการเป็นผู้บังคับบัญชา
• หลักสูตร Personality & Presentation
Technique

4. Individual
Development
Program

• กลุ่มผู้สืบทอดต�ำแหน่ง และ
กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง
• มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ ทั้งด้าน
วิชาชีพ และการบริหารจัดการตาม
Competency ที่ก�ำหนด

ตัวอย่างหลักสูตร
• หลักสูตร Self-Development
• หลักสูตร Proactive Work
• หลักสูตร Team Management

5. Innerwear
Business
Specialist
Program

• กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง
• พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญการค้าในธุรกิจชุดชั้นใน
ครบวงจร

ตัวอย่างหลักสูตร
• หลักสูตร Marketing Management
• หลักสูตร Textile Technology &
Material Development & Innovation
• หลักสูตร Merchandising & Fashion
Business

เข้ารับการอบรม
16 คน
(100%)

6. Wacoal Spirit
Program

• กลุ่มพนักงานใหม่อายุงานไม่เกิน 2 ปี
• เพื่อเรียนรู้ธุรกิจ กระบวนการผลิต
ระบบการท�ำงานและหล่อหลอม
วัฒนธรรมองค์กร

ตัวอย่างหลักสูตร
• การปฐมนิเทศ
• การอบรมในงาน
• การอบรมความรู้พื้นฐาน
• การเข้าร่วมโครงการ Wacoal Spirit

เข้ารับการอบรม
55 คน
(88.71%)

เข้ารับการอบรม
6 คน
(100%)

อยู่ระหว่าง
การจัดท�ำ Workshop
ก�ำหนดแผน
การฝึกอบรม
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1.3 การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความก้าวหน้าในอาชีพเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการรักษาคนให้อยู่กับองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
โครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งนโยบาย และระเบียบการเลื่อนต�ำแหน่งที่ชัดเจน ซึ่งก�ำหนดให้มีการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง
ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยสื่อสารให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าท�ำงาน รวมทั้งสรรหาพนักงาน
ภายในเพื่อทดแทนต�ำแหน่งที่ว่างลง
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้ท�ำงานตรงตามความสามารถ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพเติบโตในต�ำแหน่งงาน
ตลอดจนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถ รวมทั้งสามารถโอนย้ายงานได้ตามความถนัดและความ
สนใจ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้กบั พนักงานในสาขาทีค่ วามจ�ำเป็น
ต่อธุรกิจอีกด้วย
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
จำ�นวนพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร
2
2
1
1
1

2558
2559
2560
2561
2562

1
1
1

3
2
2
-

ปี 2562
เลือ่ นตำ�แหน่งระดับทีส่ งู ขึน้
ปรับสภาพการจ้าง
โอนย้าย

รวม
10
1

104
22
-

114
22
1

รวมทุนการศึกษา 892,969.75 บาท

1.4 การพัฒนาผู้สืบทอดในต�ำแหน่งส�ำคัญ
แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารองค์กร บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้สืบทอดในต�ำแหน่งส�ำคัญ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ คือ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
วางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล โดยมีกรอบแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้

ขัน้ ตอนและวิธกี ารด�ำเนินการ
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการได้พจิ ารณาก�ำหนดต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญ ทบทวน Job Description Competency ประเมินความ
เร่งด่วน ด�ำเนินการสรรหาคัดเลือก และประเมินความพร้อมของ Candidate รวม 6 ต�ำแหน่ง จ�ำนวน 26 คน
1.5 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
การบริหารค่าตอบแทน
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามนโยบายในการบริหารค่าจ้าง โดยก�ำหนดอัตรา
การขึ้นค่าจ้างและโบนัสตามสภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ และพิจารณาปรับค่าจ้างตามผลงาน และความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน รวมทั้งปรับค่าจ้างกรณีพิเศษ เนื่องจากพนักงานได้รับการเลื่อน
ต�ำแหน่ง หรือมีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผบู้ งั คับบัญชา
และพนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย โดยผลการประเมินเมื่อเทียบ
เป้าหมายจะน�ำมาใช้ในการพิจารณาขึ้นค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจ�ำปี

จำ�นวนพนักงานทีไ่ ด้ปรับค่าจ้าง
กรณีพเิ ศษ แยกชายหญิง

90 คน
250 คน
20.62% ของพนักงานทีไ่ ด้ปรับค่าจ้าง

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการส�ำหรับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ อายุ และศาสนา โดยมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติตามกฏหมาย การดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพียงพอต่อ
-

กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
การมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ท�ำงานครบ 10 ปี
20 ปี 30 ปี และ 40 ปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพิเศษ

-

การลาพักผ่อนประจ�ำปี
การลาคลอดบุตร
การลารับราชการทหาร
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา
เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ
- สวัสดิการสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคาร
- ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย

บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มกี ารประชุมร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ในฐานะตัวแทนพนักงาน และ
ได้น�ำความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงให้เหมาะสม
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอนาคตให้กับพนักงาน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่
5 มกราคม 2536 ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นสมาชิก และน�ำส่งเงิน
สะสมตามความสมัครใจในอัตรา 3% - 15% และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบจ�ำนวน 3% ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ
ในปี 2562 มีพนักงานที่เป็นสมาชิก รวม 2,774 คน จากพนักงานที่มีสิทธิ์สมัครกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 3,084 คน คิด
เป็น 89.94% และมียอดน�ำส่งเงินสมทบในส่วนของบริษัทฯ เข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 18,133,895 บาท นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทเกษียณสุข” ระดับ Bronze จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนายจ้างที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการออมเงินผ่านกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเพื่อให้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ
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จ�ำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
อายุงาน

ชาย

หญิง

รวม

> 20 ปี
10 - 20 ปี
3 - 10 ปี
4 เดือน - 3 ปี
รวม

71
87
105
113
376

603
415
623
757
2,398

674
502
728
870
2,774

1.6 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัล บริษัทฯ มีพนักงานหลากหลายเจนเนอเรชั่น ซึ่งมีพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิต
ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การท�ำงานแตกต่างกัน ดังนัน้ การจะท�ำให้พนักงานแต่ละเจนเนอเรชัน่ ท�ำงานด้วยกันภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
เดียวกัน จ�ำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม W A C O A L
พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีสว่ นร่วมในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านช่องทางการสือ่ สารทีห่ ลาก
หลาย รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และน�ำค่านิยมดังกล่าวสอดแทรกไปในการท�ำงานร่วมกับทีมงาน

บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้พนักงานใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานต่างๆ อยู่เสมอ ภายใต้สโลแกน “อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ อันบรรเจิดของคุณ”
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัล Best Innovative Company Awards บริษัทที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรม และกลยุทธ์
การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 โดย
ผลิตภัณฑ์ Wacoal Mood Travel Bra เป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทยที่น�ำวัสดุธรรมชาติจากยางพารามาผสม
ผสานกับชุดชั้นในสตรี ท�ำให้ชุดชั้นในสามารถม้วนและคืนรูปได้ โดยไม่เสียทรง และได้รับรางวัล Asian Service Award 2019
จัดโดย Asian Network for Quality (ANQ) จากผลิตภัณฑ์ Wacoal Body Clinic นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมระบบ
Kaizen & Suggestion ภายในองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานประจ�ำวันอีกด้วย
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ผลงาน Kaizen ปี 2562

1.7 ความผูกพันองค์กร
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้มคี วามมุง่ มัน่ ให้พนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่ อง บริษทั ฯ จึงได้มแี ผนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามแนวคิด Happy 8 สร้างความสุขในที่ท�ำงาน จัดสภาพแวดล้อมการท�ำงาน เช่น จัดให้มีการ
นวดผ่อนคลายโดยผู้พิการทางสายตา การจัดสถานที่ออกก�ำลังกาย และกิจกรรมแอโรบิค รวมทั้งอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตของพนักงาน เช่น หลักสูตร ”บริหารชีวิต พิชิตหนี้” หลักสูตร “การเตรียมพร้อมก่อนเกษียณอายุ
การท�ำงาน” หลักสูตร “ท�ำงานด้วยความสดใส เพราะไฟยังแรง” หลักสูตร “การเตรียมพร้อมก่อนเป็นคุณแม่” เพื่อสร้างความ
ผูกพันในการท�ำงาน
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ปรับปรุงพื้นที่การท�ำงานเพื่อสร้างบรรยากาศในการท�ำงานและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Co-Working
Space)

		 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรม วิ่ง fun run “Don’t Stop Me สวยให้สุด อย่าหยุดฟิต” ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร
ภายในบริเวณบริษัทฯ และจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด Wacoal Sport 2019 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพกาย
ที่ดี สุขภาพใจที่เบิกบาน และห่างไกลยาเสพติด
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1.8 การปฏิบัติด้านแรงงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมความแตกต่างหลากหลาย
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “รายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน” เรือ่ ง “ผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ”
ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”)

ข้อมูลบุคลากร ปี 2559 - 2562
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ประเภทข้อมูล

หน่วย

จำ�นวนแรงงานทั้งหมด

คน

จำ�แนกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหาร
พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
จำ�แนกตามอายุตัว
อายุ 18-25 ปี
อายุ > 25-35 ปี
อายุ > 35-45 ปี
อายุ > 45-55 ปี
อายุ > 55 ปี
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คน
คน
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

2562

2561

2560

2559

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

552

3,299
3,851

517

2,190

514

2,098
2,612

523

2,123

6
28
167
2,065
1,033

8
12
67
397
33

5
17
120
924
1,032

6
14
60
398
45

7
13
73
421
38

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

2,707
5
20
146
986
1,033
284
10.49
675
24.94
882
32.58
734
27.11
132
4.88

7
12
66
391
38
292
11.18
619
23.70
909
34.80
659
25.23
133
5.09

2,646
5
18
123
914
1,063
315
11.90
663
25.06
934
35.30
610
23.05
124
4.69

ประเภทข้อมูล

หน่วย

จำ�แนกตามอายุตัว (พนักงานรายเดือน)
อายุ 18-25 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 25-35 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 35-45 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 45-55 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 55 ปี
คน
ร้อยละ

2562
ชาย

2561
หญิง

ชาย

2560
หญิง

ชาย

2559
หญิง

ชาย

หญิง

257
9.24
844
30.36
810
29.14
717
25.79
152
5.47

133
8.1
427
26.02
464
28.28
486
29.62
131
7.98

146
9.47
372
24.12
445
28.86
448
29.05
131
8.5

144
9.36
394
25.62
447
29.06
430
27.96
123
8.00

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

160
14.94
250
23.34
394
36.79
264
24.65
3
0.28

151
14.17
248
23.26
418
39.21
248
23.26
1
0.09

146
13.64
247
23.08
464
43.36
211
19.72
2
0.19

171
15.43
269
24.28
487
43.95
180
16.25
1
0.09

จำ�แนกตามอายุงาน (พนักงานรายเดือน)
อายุ 0-5 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 5-10 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 10-15 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 15-20 ปี
คน
ร้อยละ
อายุ > 20 ปี
คน
ร้อยละ

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

603
36.75
202
12.31
153
9.32
138
8.41
545
33.21

548
35.54
168
10.89
166
10.77
117
7.59
543
35.21

557
36.22
135
8.78
159
10.34
118
7.67
569
37.00

526
49.11
160
14.94
78
7.28
60.00
5.60
247
23.06

507
47.56
129
12.10
89
8.35
88.00
8.26
253
23.73

488
45.61
142
13.27
94
8.79
101.00
9.44
245
22.90

533
48.10
118
10.65
85
7.67
124.00
11.19
248
22.38

จำ�แนกตามอายุตัว (พนักงานรายวัน)
อายุ 18-25 ปี
อายุ > 25-35 ปี
อายุ > 35-45 ปี
อายุ > 45-55 ปี
อายุ > 55 ปี

จำ�แนกตามอายุงาน (พนักงานรายวัน)
อายุ 0-5 ปี
อายุ > 5-10 ปี
อายุ > 10-15 ปี
อายุ > 15-20 ปี
อายุ > 20 ปี

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
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จ�ำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
ประเภทข้อมูล

หน่วย

2562
ชาย

2561
หญิง

ชาย

2560
หญิง

ชาย

2559
หญิง

ชาย

หญิง

จำ�นวนพนักงานใหม่ (รายเดือน)
- เข้างานใหม่
- รับโอนจากบริษัทในเครือ
- ปรับสภาพการจ้างาน
อัตราการจ้างงานใหม่ (รายเดือน)

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

1,418
264
1,132
22
51.01

249
141
86
22
15.17

155
148
7
10.05

155
155
10.08

จำ�นวนพนักงานใหม่ (รายวัน)
- เข้างานใหม่
อัตราการจ้างงานใหม่ (รายวัน)

คน
คน
ร้อยละ

319
319
29.79

318
318
16.89

255
255
15.14

319
319
17.06

2562

2561

2560

2559

จ�ำนวนพนักงานลาออก
ประเภทข้อมูล

หน่วย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

จำ�นวนการลาออก (รายเดือน)
- รายเดือนลาออก
- โอนไปบริษัทในเครือ
- เกษียณ/สิ้นสุดสัญญาจ้าง
อัตราการลาออก (รายเดือน)

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

279
229
1
49
10.04

150
112
2
36
9.14

151
112
3
36
9.79

131
89
3
39
8.52

จำ�นวนการลาออก (รายวัน)
- รายวันลาออก
- เกษียณ/สิ้นสุดสัญญาจ้าง
อัตราการลาออก (รายวัน)

คน
คน
คน
ร้อยละ

314
302
12
29.32

322
319
3
29.92

293
286
7
26.73

339
336
3
30.32

2. การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยไทยวาโก้ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นภาคส่วนส�ำคัญในการสนับสนุน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสุขให้แก่สังคมและชุมชน
ให้เติบโตไปพร้อมกัน

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืนนั้น คือ ความสุขในการแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่า และสร้างความสมดุลในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยบริษทั ฯ มิได้มงุ่ เน้นเฉพาะการพัฒนา
ปัจจัยภายในองค์กรเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการพัฒนาปัจจัยภายนอกองค์กร สังคม และชุมชน เพือ่ การเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ต่อไป
แนวทางบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ได้ดำ� เนินการโดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลในทุกภาคส่วน และเกิดพลังการขับเคลือ่ น
ไปพร้อมกัน
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ผลการด�ำเนินงานปี 2562

โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู....สู้มะเร็งเต้านม”
บริษทั ฯ ในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตชุดชัน้ ในสตรี ได้ให้ความส�ำคัญกับการรณรงค์ให้สงั คมตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม
ซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก โดยด�ำเนิน “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มาอย่างจริงจังและต่อเนื่องถึง
19 ปี เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงภัยร้ายนี้ โดยมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งการป้องกัน การรักษา และการสร้างสมดุลแก่
ชีวิต ซึ่งเป็นโครงการที่ด�ำเนินงานผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. Wacoal Cares for Your Breast, Mammogram Saves Your Life” ปีที่ 10
		 ปัจจุบันสตรีไทยยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอายุ โดยทุกปีจะพบผู้ป่วยใหม่
เป็นโรคนี้มากกว่า 13,000 ราย แต่มะเร็งเป็นโรคที่หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจะมีโอกาสรักษาหายสูง ดังนั้นการตรวจ
สุขภาพเต้านมเป็นประจ�ำจึงเป็นกุญแจส�ำคัญเพื่อให้รู้เท่าทันโรคมะเร็ง ซึ่งวาโก้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้มาตลอดเพื่อให้สตรี
ไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ที่แนะน�ำให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
ตรวจเป็นประจ�ำทุกปี หรือผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ปัจจุบันการตรวจ
แมมโมแกรมเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่วงการแพทย์ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจ
หาก้อนมะเร็งได้ตั้งแต่มีขนาดเล็กเพียง 2 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรกของโรคที่ร่างกายมักไม่แสดงความผิดปกติใดๆ
		 ส�ำหรับปีที่ 10 ของกิจกรรม Wacoal Cares for Your Breast, Mammogram Saves Your Life ได้ผนึกก�ำลังร่วมกับ
สถานพยาบาล 29 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และเครือ
โรงพยาบาลสมิติเวช รณรงค์ให้ผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ รวมทั้งสอน
เทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ซึ่งหากมีการตรวจอย่างสม�่ำเสมอและค้นพบได้อย่างรวดเร็วก็จะมีโอกาสรักษาหายได้มากขึ้น
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จ�ำนวนผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการ
ปี 2553 – 2562

1,080 คน

2. Balancing Bra Donation ปีที่ 11
		 “มะเร็งเต้านม” เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง โดยประมาณ 90% ของ
มะเร็งเต้านมเกิดจากต่อมน�้ำนมและท่อน�้ำนม จึงมีโอกาสมากที่จะพบการเกิดมะเร็งในเต้านมทั้งสองข้างทั้งในระยะแรกและหลัง
จากการตรวจวินิจฉัย อย่างไรก็ดีการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความส�ำเร็จได้สูง จากสถิติ
ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ในไทยเพิ่มขึ้น และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สูงถึง 4,000 คนต่อปี ยิ่งไปกว่านี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่โรคนี้หากตรวจพบเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและรักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้ แต่ส�ำหรับผู้ป่วยในระยะ
สุดท้ายนั้น การรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมออกควบคู่ไปกับเคมีบ�ำบัดถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ว่าจะรักษาโรคแล้วแต่
ก็ยังเผชิญกับปัญหาปวดหลังและไหล่ เนื่องจากร่างกายขาดความสมดุล และยังต้องด�ำเนินชีวิตด้วยความไม่มั่นใจและเป็นทุกข์
เนื่องจากสูญเสียทรวงอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้หญิงที่ทุกคนภาคภูมิใจ
ไทยวาโก้จึงได้คิดค้นวิจัยรูปแบบชุดชั้นในที่มีถุงซับในส�ำหรับใส่เต้านมเทียม และคิดค้นวัสดุที่ใส่ในเต้านมเทียมที่มีขนาด
และน�้ำหนักทดแทนเต้าทรงจริง ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มและสมดุลเติมเต็มได้อย่างเป็นธรรมชาติ ชุดชั้นใน Balancing Bra พร้อม
เต้านมเทียมเป็นนวัตกรรมทีไ่ ทยวาโก้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเต้านมให้กลับมามีความมัน่ ใจในการด�ำเนินชีวติ อีกครัง้
โดยได้จัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ โดยลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับการผ่าตัด
เต้านมสามารถแจ้งความจ�ำนงมาที่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งบริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการมอบผ่านองค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆ เช่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวม
ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วประเทศ
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3. สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์

บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น
เปิดตัว “ศูนย์รักษ์เต้านม” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็น
ศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลวินจิ ฉัย และบ�ำบัดโรคมะเร็ง
เต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ช่วยแก้ปญ
ั หาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดใกล้เคียงให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม

นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ร่วมสมทบทุนงานวิจยั “ถอดรหัสยีนมะเร็งเพือ่ สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมมะเร็งในคนไทย” เป็นครัง้ แรก
ของประเทศ ซึ่งริเริ่มโดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมทั้งมอบชุดชั้นใน Balancing Bra และ
เต้านมเทียมและหมวกส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยถอดรหัสยีนมะเร็งในผู้ป่วยชาวไทย

4. ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน
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		 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ตั้งของบริษัทย่อยในจังหวัดต่างๆ
ให้ได้รับความรู้ในการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และมีทีมพยาบาลสอนวิธีการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง อีกทั้งเมื่อพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะดูแลส่งไปตรวจแมมโมแกรมด้วยเครื่องดิจิทัลอย่างละเอียดอีกครั้ง

“ชาวชุมชน เขาไม่มีศักยภาพ เขาไม่มีก�ำลังทรัพย์ที่จะไปรับบริการ
ไปตรวจเองที่โรงพยาบาล และบางคนเขาก็ไม่กล้าไป กลัวว่าจะเป็น
และจะเสียเงินเยอะๆ บางคนไปโรงพยาบาลทีก็เป็นวันๆ เขาก็รู้สึก
เสียเวลาท�ำมาหากินเขา การทีว่ าโก้พาหมอและพยาบาลมาให้ความรู้
และตรวจให้ฟรีถงึ ในชุมชนถือเป็นเรือ่ งดี ท�ำให้เขารับรูข้ อ้ มูล การดูแล
ตัวเองมากขึ้น และถ้าใครที่คล�ำเจอก้อน วาโก้ก็ส่งตรวจละเอียดอีกที
โดยออกค่าตรวจแมมโมแกรมให้ดว้ ย ตรงนีช้ ว่ ยเค้าได้เยอะ ท�ำให้เค้า
รู้สึกสบายใจขึ้น เหมือนมาช่วยแบ่งเบาภาระเขา”
		
กนกศักดิ์ ดวงพัตรา ประธานชุมชนวัดอินทร์บรรจง
5. กิจกรรม “หมวกสวย...ใจสวย”
		 ด้วยปัจจุบนั โรคมะเร็งเต้านม นับเป็นภัยร้ายอันดับหนึง่ ส�ำหรับการเป็นมะเร็งในผูห้ ญิงไทย ซึง่ การรักษาด้วยเคมีบำ� บัด
มีความจ�ำเป็นต่อผู้ป่วยมะเร็ง แต่ผลข้างเคียงของการรักษาจะท�ำให้ผู้ป่วยผมหลุดร่วง ผู้ป่วยจึงต้องการหมวกหรือวิกผม เพื่อสวม
ใส่ปกคลุมศรีษะให้เกิดความมัน่ ใจเมือ่ ออกสูส่ งั คม แต่การผลิตวิกผมต้องใช้เวลานานและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง ท�ำให้ปริมาณวิกผมไม่เพียง
พอต่อความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งที่มีเป็นจ�ำนวนมาก
บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องผลิตหมวกเพือ่ ช่วยเหลือสังคม โดยบริษทั ฯ ได้เชิญชวนลูกค้า ผูส้ นใจ องค์กรต่างๆ
เข้าร่วมกิจกรรม “หมวกสวย...ใจสวย” ร่วมกันประดิษฐ์ ตกแต่งหมวก ให้กบั ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการท�ำเคมีบำ� บัด โดยบริษทั ฯ
จัดหาผ้าที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม ไม่ระคายผิว และปราศจากสารพิษตกค้าง มาเป็นวัตถุดิบในการท�ำ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน นอกจากร่วมกันประดิษฐ์ตกแต่งหมวกแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประดิษฐ์หมวกได้เขียนข้อความส่งมอบ
ก�ำลังใจไปยังผู้ป่วยที่ได้รับหมวกอีกด้วย
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ปี 2562 มอบหมวกส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่างการท�ำเคมีบ�ำบัดให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
รวม 13 แห่ง จ�ำนวน 5,900 ใบ

“ก่อนที่แม่จะฉายแสง แม่กังวลกับการ
ไม่มผี มมากๆ พอเห็นกิจกรรมนีจ้ งึ ติดต่อ
ขอหมวกไปกับทางวาโก้โดยตรง จัดส่ง
ให้เร็วมาก ลายหมวกสวย ใส่ได้หลาย
โอกาส หมวกใบนีแ้ ม่ชอบมาก ใช้ใส่ออก
ไปหาหมอ ออกไปเที่ยว และยังใช้ใส่
เวลานอนตอนที่อากาศเย็นๆ อีกด้วย
ครับ ขอบคุณจากใจจริงของครอบครัว
เราครับ ขอบคุณหมวกสวยๆ จากวาโก้
ที่ท�ำให้แม่ไม่อายที่จะออกจากบ้าน”

“ตัวอาจารย์เองอยู่ในส่วนของกิจกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ที นี้ เ พื่ อ นอาจารย์ ด ้ ว ย
กั น เองและคนในครอบครั ว ป่ ว ยเป็ น
มะเร็ง ให้คีโมผมร่วง เลยคิดว่าจะท�ำ
กิจกรรมอะไรดีเกีย่ วกับผูป้ ว่ ยมะเร็ง เพือ่
เป็นการให้ก�ำลังใจ และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้
เค้ามีความสุข มีแรงในการต่อสู้กับโรค
ร้าย พอดีรขู้ า่ วมาจากอาจารย์ทวี่ ทิ ยาลัย
เซ็นหลุยส์ว่า วาโก้มีกิจกรรมหมวกสวย
ใจสวย เลยติดต่อขอรายละเอียด เพือ่ ขอ
จัดกิจกรรมฯ ที่มหาวิทยาลัย รู้สึกดีใจ
นายกิตติพัฒน์ วงษ์แสงจันทร์
และมีความสุขค่ะ ที่ได้น�ำกิจกรรมนี้มา
พนักงานบริษัทเอกชน
จั ด ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี เ ด็ ก นั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ บุคลากร ให้ความสนใจ ลง
ทะเบียนเข้าร่วมเยอะมาก”

“ผูป้ ว่ ยทีส่ ญู เสียความมัน่ ใจ จากภาพลักษณ์
ที่เปลี่ยนแปลง จากการถูกตัดเต้านม
การให้ยาเคมีบำ� บัด การฉายรังสี “ก�ำลังใจ”
คือสิ่งส�ำคัญในการสร้างความมั่นใจให้
ผูป้ ว่ ยกลับมาใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุข
ขอบคุณ Wacoal ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการ
สร้างความมั่นใจและสดใสให้แก่ผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมโรงพยาบาลขอนแก่น”
นางสาวจิราพร คล่องการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
ศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น

อาจารย์น�้ำทิพย์ บุญเติม
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิยาลัยเซนต์จอห์น

โครงการ Wacoal Braday ปีที่ 8
จากแนวคิดทีว่ า่ ผูห้ ญิงจ�ำนวนมากมักพบปัญหาไม่ทราบว่าจะน�ำเอาบราเสือ่ มสภาพทีม่ อี ยูไ่ ปท�ำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?
จะน�ำไปให้ใคร? หรือจะน�ำเอาไปทิ้งหรือท�ำลายอย่างไร? เพราะหากน�ำบราเก่าเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งเป็นขยะทั่วไป ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง สร้างปริมาณขยะชุมชน และหากน�ำไปท�ำลายด้วยการฝังกลบ ต้องใช้เวลามากกว่า 100 ปี
ที่จะย่อยสลาย หรือหากน�ำไปท�ำลายด้วยการเผาก็จะท�ำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดภาวะ
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะท�ำให้โลกร้อนขึ้น
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บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อม โดยบริหารจัดการด้วยความเอาใจใส่ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทานอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบ กระบวนการผลิต การจัดส่งสินค้า การส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จนกระทั่งการจัดการกับชุดชั้นในที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้
ด�ำเนินโครงการ Wacoal Braday อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8

ปี 2562 มีองค์กรเข้าร่วมโครงการ

52 แห่ง 460 กล่อง
ได้รับบริจาค รวม 62,790 ตัว

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ลูกค้า และประชาชน
ทั่วไปน�ำชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์มาบริจาค โดยได้
จัดตั้งกล่องรับบริจาคไว้ในบริเวณเคาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์วาโก้ใน
ห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพื่อขอใช้พื้นที่ในการตั้งกล่องรับ
บริจาคซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำชุดชั้นในที่ได้รับบริจาคไปแปลงสภาพ
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ทดแทนถ่ า นหิ น เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต
ปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นระบบปิด เป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจาก
ปริมาณขยะชุมชน รวมทัง้ น�ำเศษโครงดันทรง ห่วงปรับและตะขอ
ที่เป็นโลหะมาหลอมรวม เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
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โครงการ “บราสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรีบ้านพักฉุกเฉิน ปีที่ 8”
บรา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ : “Social Enterprise” ที่ท�ำให้กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ มีอาชีพและรายได้จากการทีว่ าโก้บริจาควัตถุดบิ
ใหม่ที่เป็นส่วนประกอบของบรา มาท�ำให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการน�ำมาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของต่างๆ สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาครอบครัว หรือถูกท�ำร้าย
ร่างกายและจิตใจ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในทุกๆ ปีจะมีกิจกรรม “เวิร์คช็อป..บราสร้างอาชีพ” แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน โดยร่วมมือกับ สถาบันบุนกะ
แฟชั่น สนับสนุนทีมงานสอนออกแบบและตัดเย็บ โดยในกิจกรรมจะน�ำวัสดุจากส่วนประกอบบรา มาท�ำให้เกิดชิ้นงานที่มีมูลค่า
สวยงาม น่าซื้อ น่าใช้ และเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพูนทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีศักยภาพ สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โครงการ “Wacoal Bloom School Tour”
บริษทั ฯ ด�ำเนินการให้ความรูเ้ รือ่ งพัฒนาการทางอารมณ์และการเปลีย่ นแปลงทางสรีระของร่างกาย สร้างการรับรูใ้ นคุณภาพ
และวัสดุของชุดชั้นใน คุณสมบัติของเนื้อผ้า รวมถึงการออกแบบโดยค�ำนึงถึงสรีระที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงของเด็กผู้หญิงผ่าน
ประสบการณ์ตรง เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ สุขศึกษา การสัมผัส และการสวมใส่ ให้กับเด็ก
ผู้หญิง วัย 11 - 15 ปี ผ่านกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมแล้วทั้ง
สิ้น 10 ครั้ง ใน 8 โรงเรียน
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นวัตกรรมการบริการสังคม Wacoal Body Clinic
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้หญิงทุกช่วงวัยแล้ว ไทยวาโก้ยังตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและ
เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม จึงได้เปิดศูนย์บริการ Wacoal Body Clinic ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อมอบความสุข ความงามและ
ความมัน่ ใจให้ผหู้ ญิงได้มที างเลือกทีส่ ามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของตนเองมากทีส่ ดุ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีส่ มบูรณ์แบบ
มากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ และเติมเต็ม
ความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม เป็นนวัตกรรมการบริการสังคมที่สามารถให้ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเสื้อผ้า
ทางการแพทย์ ซึง่ ช่วยในการบรรเทาอาการทีไ่ ด้รบั จากแผลผ่าตัดต่างๆ โดยลูกค้าสามารถสัง่ ตัดเฉพาะ เพือ่ ให้พอเหมาะกับรูปร่าง
ของตนเอง โดยครอบคลุมถึง 6บริการ คือ

ยอดขายปี 2558 – 2562

126.83 ล้านบาท
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3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

“พนักงานในองค์กรเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน สถานที่ท�ำงานเปรียบดังบ้านหลังที่สอง ไทยวาโก้ จึงมุ่งจัดการ
ดูแลอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงานอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และมีความสุขในบ้านหลังที่สอง”

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ความปลอดภัยในการท�ำงานถือเป็นสิ่งทีส่ ำ� คัญทีส่ ุดในการประกอบการทุกอาชีพ ไทยวาโก้จึงให้ความส�ำคัญและได้กำ� หนด
เป้าหมายความปลอดภัยในการท�ำงาน คือ ไม่มอี บุ ตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ จากการท�ำงานและอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานเกิน 3 วัน ภายใน
1,000 วันท�ำงาน หรือคิดเป็น 30.8 ล้านชั่วโมงการท�ำงาน
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยวาโก้ให้ความส�ำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีป่ ลอดภัย โดยจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งครอบคลุมทุก
กระบวนการผลิต การจัดท�ำขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง และการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิ
ตนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน รวมถึงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามปัจจัย
เสีย่ งเพือ่ ให้เป็นตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ดูแลสุขภาพพนักงานด้วยการตรวจสุขภาพประจ�ำปีทงั้ การตรวจสุขภาพทัว่ ไป ตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน เพื่อเป็นตัวแทนดูแลความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานภายในบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนฉุกเฉินจ�ำนวน 5 แผน ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ คือ
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนฉุกเฉินกรณีการหกรั่วไหลของสารเคมี แผนฉุกเฉินกรณีหากเกิดการชุมนุมประท้วงและก่อ
จลาจล แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภัยคุกคามการก่อการร้าย และแผนรองรับกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมพร้อมรับ
กับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ผลการด�ำเนินงานปี 2562
จากการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ระดับประเทศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจนถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ดังนั้นอัตราการบาดเจ็บและ
เจ็บป่วยของพนักงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน คิดเป็น 0.00% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปี 2561 และลดลงจากปี 2560
ที่มีจ�ำนวน 1 ราย รวมถึงมีจ�ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดทั้งปี 2562 จ�ำนวน 51 คน คิดเป็น 1.32% ของพนักงานทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยมีพนักงานที่เสียชีวิตจากการด�ำเนินงาน (Fatality) แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด
อุบตั เิ หตุ รวมทัง้ หามาตรการป้องกันหรือท�ำการปรับปรุงการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง และจัดฝึกอบรมให้กบั พนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจนท�ำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
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บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและ
เตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินภายในองค์กร ดังนี้
1. ด้านการฝึกอบรม
		 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน
15 หลักสูตร เช่น หลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ ต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น” เป็นต้น โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 586 คน หรือคิดเป็น 15.22% ของพนักงานทั้งหมด
		 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 11 หลักสูตร โดยมี
พนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 495 คน หรือคิดเป็น 12.85% ของพนักงาน
2. การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		 บริษทั ฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการท�ำงาน (ประเทศไทย) จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่ก่อให้
เกิดมลพิษ ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส�ำหรับเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบการรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จากการท�ำงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ
3. การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในการป้องกันภัยต่างๆ เป็นประจ�ำทุกเดือน เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง สายส่ง
น�้ำดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส�ำรวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4. การส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
		 บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment – Quality Day) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้
พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยในองค์กร และในเทศกาลสงกรานต์รณรงค์ให้พนักงานขับขีอ่ ย่างปลอดภัย เมา
ไม่ขับ
5. โครงการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด
		 บริษทั ฯ จัดให้สถานทีท่ ำ� งานเป็นสถานทีป่ ลอดจากสิง่ มึนเมา ยาเสพติด หรือสารเสพติดอืน่ ๆ ซึง่ จะบัน่ ทอนสมรรถภาพ
ในการท�ำงานของพนักงาน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน
		 บริษัทฯ ร่วมกับส�ำนักงานเขตบางคอแหลมจัดสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ โดยในปี 2562 บริษัทฯ สุ่มตรวจพนักงานแล้วไม่พบว่ามีสารเสพ
ติดในร่างกาย
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ไทยวาโก้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนั้นในการด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามระบบและ
มาตรฐานที่ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบาย Green Procurement,
Materials Design การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งท�ำลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอทุกปี เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรมตามมาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรก�ำหนด โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กรไม่ต�่ำกว่า
2% ในแต่ละปี โดยใช้มาตรการของโครงการอนุรักษ์พลังงานในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกสูงสุดคือ 82.59% ของกิจกรรมทั้งหมด

245

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
และแก้ไขมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กรทีส่ ง่ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง น�ำไปสู่การปฏิวัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้
Scope I : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้
ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบ�ำบัดน�้ำเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล จาก
กระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น
Scope II : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซื้อพลังงานมา
ใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน�้ำ เป็นต้น
Scope III : การค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางอ้อมด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงานด้วยพาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร
การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงานปี 2562
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2562
บริษัทฯ ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของ
เสีย และการขนส่ง โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และผ่านการทวนสอบโดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยมีผลการประเมิน ดังนี้
5,168.70
Ton Co2eq.
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ผลการประเมินปี 2562
Total Greenhouse Gas Emission
(Scope 1&2)
Direct GHG Emissions
Energy Indirect GHG Emissions
Other Indirect GHG Emissions

:

5,168.70

Ton Co2eq./year

:
:
:

817.50
4,351.20
99.49

Ton Co2eq./year
Ton Co2eq./year
Ton Co2eq./year

ในปี 2562 ผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร คือ 5,168.70 Ton CO2eq. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ในปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น 231.70 Ton Co2eq. จากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนพนักงานในปี 2562
การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือเรียกว่าโครงการ
LESS ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยโครงการมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกระบวนการประเมินทางเทคนิควิชาการ
บริษัทฯ ได้น�ำโครงการ Wacoal Bra Day เข้ารับการประเมินพบว่า สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง
1,418.04 Kg.Co2eq หรือ 1.42 Ton Co2eq
โครงการ Wacoal Bra Day ด�ำเนินงานภายใต้แนวคิด “Zero Waste หรือ ขยะ = ศูนย์” คือ การก�ำจัดขยะให้มีปริมาณ
น้อยที่สุดจนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบที่สามารถน�ำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมถึงการ
ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด โดย Wacoal ได้น�ำบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วน�ำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย เพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินในกระบวนการเผาในระบบปิดที่อุณหภูมิ 1,800 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์
เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร
ได้ดังนี้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร คือ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมวาโก้บราเดย์ คือ
ดังนั้น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร คือ

5,168.70
1.42
5,167.28

Ton Co2eq.
Ton Co2eq.
Ton Co2eq.

2. การใช้พลังงาน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
จากข้อจ�ำกัดของแหล่งพลังงานภายในประเทศ และการพึ่งพิงแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่น�ำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็น
แหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้านั้น ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานเกิดความผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
ไทยวาโก้ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุม้ ค่า ลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมให้ได้มากทีส่ ดุ และยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษทั ฯ โดยมีเป้าหมายในปี 2562
คือ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Specific Energy Consumption (SEC)) ลง 2% เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 อีกทั้งยังเป็นการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EPDP 2015) พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2579
ของประเทศ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 30% ภายในปี 2579
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แนวทางการบริหารจัดการ
1. การด�ำเนินงานภายใต้ข้อก�ำหนด กฎหมาย และมาตรฐานระดับสากล
		 ไทยวาโก้มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจการผลิตชุดชั้นในที่มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ นอกเหนือไปจากการต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและ กฎหมายแล้ว บริษทั ฯ ยังได้ดำ� เนินงานด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานตามแนวทางข้อก�ำหนดของระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001:2011 ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวจาก บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟเิ คชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นหลักปฏิบตั ทิ ส่ี ง่ ผลให้บริษทั ฯ เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
		 ไทยวาโก้ดำ� เนินงานและกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างต่อเนือ่ งด้วยมาตรการการควบคุม มาตรการการส่งเสริม
และมาตรการการสนับสนุน เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น โดยให้ความส�ำคัญกับโครงการอนุรักษ์พลังงานที่มีการ
ลงทุนและทั้งที่ไม่มีการลงทุน ควบคู่กับการศึกษาเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน และน�ำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้
งานให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ
3. ปลูกจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานในองค์กร
		 บริษัทฯ ฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2562 ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “จิตส�ำนึกการอนุรักษ์
พลังงาน” เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังด�ำเนินกิจกรรมที่
เป็นการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น กิจกรรม SHE-Q DAY 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเปิดรับข้อเสนอแนะด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรของพนักงานทุกคน โดยมีพนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้น 1,516 คน หรือคิดเป็น 39% ของพนักงานทั้งหมด

การอบรมและกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
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4. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
		 ไทยวาโก้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะและ
องค์ความรู้ที่ดีในงานเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและทันต่อสถานการณ์ของยุค 4.0 โดยในปี 2562 บริษัทฯ
ได้ส่งพนักงานที่เป็นคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตร “ระบบปรับอากาศ CHILLER
4.0” ซึ่งสามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
บริษัทฯ ลงได้
5. การปฏิบัติงานเชิงป้องกัน
		 บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนงานเพื่อด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์หลักที่มีการใช้พลังงานสูง เช่น เครื่องจักร
ในงาน Utility โดยเน้นเรือ่ งการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร อุปกรณ์ในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพือ่ ให้เครือ่ งจักรอุปกรณ์
มีความพร้อมใช้งาน รักษาสภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทัง้ ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งในมาตรการควบคุมประสิทธิภาพ
หรือค่าสมรรถนะของเครื่องจักรที่มีนัยส�ำคัญ ก�ำหนดให้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกเลือกใช้งานก่อน ส่งผลให้สามารถ
ควบคุมการท�ำงานของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน สามารถลดการสูญเสีย
ด้านพลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary Source) ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นพลังงานทางอ้อม (Indirect Energy) จาก
การไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 7,475,000 kWh. ซึ่งการใช้พลังงานโดยรวมเมื่อเทียบ
กับปี 2561 เพิ่มขึ้น 1.38% และเมื่อเทียบกับเป้าหมายเพิ่มขึ้น 10.19% เนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมในปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
ส่งผลให้เครือ่ งปรับอากาศทีเ่ ป็นสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า 60% ของพลังงานไฟฟ้าทัง้ บริษทั ฯ มีการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2561 ประกอบกับจ�ำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ส�ำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด�ำเนินการในปี 2562 มีทั้งหมด 4 มาตรการ แบ่งเป็น มาตรการในระบบปรับอากาศ
3 มาตรการ และมาตรการในระบบแสงสว่าง 1 มาตรการ ได้แก่ โครงการเปลี่ยนฟิลเลอร์ Cooling Tower No.1, โครงการ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ VRF, โครงการเปลี่ยนหลอด LED จ�ำนวน 700 หลอด และโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ SPLIT
TYPE สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เท่ากับ 107,787.35 kWh./ปี

สรุปผลจากการบริหารจัดการพลังงานในปี 2562
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การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลพลังงานและก๊าซเรือนกระจก
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งองค์กร
ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
การลดการใช้พลังงาน
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หน่วย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

กิโลวัตต์-ชั่วโมง
7,281,647 7,373,000 7,475,000
เมกะจูลต่อชิ้น
2.618
2.602
2.842
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
182,937
33,079
107,787
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4,238.6
4,291.8
4,351.2
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
106.5
19.3
62.7

3. การบริหารจัดการน�้ำ
3.1 การบริหารจัดการน�้ำใช้
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการน�้ำภายในองค์กร ซึ่งเป็นน�้ำประปาที่ใช้เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคของ
พนักงาน ไทยวาโก้ตระหนักถึงความส�ำคัญของน�ำ้ ทีเ่ ป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีต่ อ้ งอนุรกั ษ์และใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด จึงได้มกี ารก�ำหนด
เป้าหมาย “ลดการใช้น�้ำลง 2% โดยเทียบกับปี 2561” โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้น�้ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีการจัดการใช้น�้ำอย่างเป็นระบบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานในการใช้น�้ำให้เกิด
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการใช้น�้ำเพื่ออุปโภคบริโภคภายในส�ำนักงานและโรงงาน รวมทั้งการใช้น�้ำเพื่อการหล่อเย็น
ในระบบท�ำความเย็น โดยได้มีแผนในการบ�ำรุงรักษา Chiller Air ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบ Auto drain
ของคูลลิง่ ทาวเวอร์ รวมทัง้ มีการเปลีย่ นระบบการท�ำงานของคูลลิง่ ทาวเวอร์จากระบบใหญ่เป็นระบบเล็กแทนแต่ยงั คงประสิทธิภาพ
การท�ำงานเหมือนเดิมเพื่อช่วยในการลดการใช้น�้ำ
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้ำประปารวมทั้งหมด เท่ากับ 97,181 ลูกบาศก์เมตร โดยการใช้น�้ำมากที่สุด คือ
การใช้น�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปริมาณ 74,168 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.32% รองลงมาเป็นน�้ำหล่อเย็นเพื่อท�ำความเย็น
การใช้น�้ำอื่นๆ และน�้ำที่สูญเสีย และน�้ำใช้ในหม้อไอน�้ำ ตามล�ำดับ
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ปริมาณน�้ำใช้

ทั้งนี้ ปริมาณการใช้น�้ำเฉลี่ยของปี 2561 เท่ากับ 107.25 ลิตร/คน/วัน และในปี 2562 พบว่ามีการใช้น�้ำเฉลี่ยเท่ากับ
85.67 ลิตร/คน/วัน ซึ่งมีการใช้น�้ำเฉลี่ยลดลง คิดเป็น 20.12% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่มีการก�ำหนดไว้

ปริมาณการใช้น�้ำ (ลิตร/คน/วัน)

3.2 การบริหารจัดการน�้ำทิ้ง
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ีมีชุมชนโดยรอบจึงมีความตระหนักด้านผลกระทบจากการปล่อยน�้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยก่อนที่จะปล่อยน�้ำทิ้งลงสู่คูคลองสาธารณะ น�้ำจะต้องได้รับการบ�ำบัดให้มีค่าน�้ำทิ้งที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมาย ต้อง
ไม่เกิดข้อร้องเรียนในเรื่องการปล่อยน�้ำทิ้งจากชุมชนโดยรอบ
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งทั้งหมด 4 ระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพของ
ระบบบ�ำบัดอย่างสม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ มีการตรวจวัดค่าน�ำ้ ทิง้ โดยเจ้าหน้าทีด่ า้ นสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของระบบบ�ำบัด และมีหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองเข้ามาด�ำเนินการตรวจวัดค่าน�้ำทิ้งอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ

251

เป็นการยืนยันประสิทธิภาพในการท�ำงานของระบบบ�ำบัดเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าน�ำ้ ทิง้ ทีป่ ล่อยออกสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะเป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดและไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
จากการบริหารจัดการน�ำ้ ทิง้ ท�ำให้ผลการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ทิง้ ในปี 2562 เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด โดย
ปริมาณน�้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในปี 2562 มีปริมาณเท่ากับ 39,140 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน�้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเกิดจากน�้ำทิ้งในห้องน�้ำ
ในปริมาณ 29,966 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76.56% รองลงมาเป็นน�้ำจากการท�ำความสะอาดซักล้างปริมาณ 6,693 ลูกบาศก์
เมตร คิดเป็น 17.10% น�้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ และน�้ำสูญเสีย และน�้ำทิ้งจากหม้อไอน�้ำ ตามล�ำดับ

ปริมาณน�้ำทิ้ง

รายละเอียด

หน่วย

ปี 2562
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
หน้าอาคาร 1 หน้าอาคาร 6 ข้างอาคาร 3 ข้างอาคาร 3

เกณฑ์ตาม
กฎหมาย

7.1

7.9

7.8

8.0

5.5 – 9.0

40

84

55

48

≤ 120

ADMI

59

63

49

65

< 300

มิลลิกรัมต่อลิตร

31.55

83.12

55.47

72.62

≤ 100

5. ค่าของแข็งละลายน�้ำ (TDS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

476

384

352

494

≤ 3,000

6. ไขและน�้ำมัน (Oil & Grease)

มิลลิกรัมต่อลิตร

<2

<2

<2

<2

≤5

7. ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)

มิลลิกรัมต่อลิตร

10

27

13

15

≤ 50

8. ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการ มิลลิกรัมต่อลิตร

4.7

16

18

12

≤ 20

30.1

29.7

30.2

30.9

≤ 40

1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง

pH

2. ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการ มิลลิกรัมต่อลิตร
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำ (COD)
3. ค่าสีในน�้ำทิ้ง (COL)
4. ค่าไนโตรเจนอินทรีย์และ
แอมโมเนียไนโตรเจน (TKN)

ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำ (BOD)
9. อุณหภูมิของน�้ำ
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องศาเซลเซียส

จากการตรวจวัดค่าน�ำ้ ทิง้ ทัง้ หมด 4 จุดภายในบริเวณบริษทั ฯ พบว่าผลการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ทุกค่า ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง และในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. การจัดการของเสีย
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
ไทยวาโก้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีการจัดการของเสีย
ภายในโรงงานอย่างมีระบบ ซึ่งได้แก่ การคัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการและ
น�ำไปก�ำจัดได้อย่างถูกต้องและเป็นการแยกขยะเพื่อน�ำมาใช้ซ�้ำหรือรีไซเคิลโดยได้ตั้งเป้าหมายในปี 2562 คือ การเพิ่มสัดส่วน
ของการน�ำขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า 50%
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้น�ำแนวทางการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) มาประยุกต์ใช้
• Reduce : ใช้เทคโนโลยี Computer Grading ในการวางต�ำแหน่งกระดาษแบบลงบนผ้าโดยให้มเี ศษผ้าเหลือในการตัดให้
น้อยทีส่ ดุ ซึง่ จะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่าทีส่ ดุ และเป็นการลดการเกิดปริมาณขยะทีไ่ ม่จำ� เป็น
• Reuse : น�ำบรรจุภัณฑ์ที่มีสภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ เช่น กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก จากคลังสินค้าและจาก
กระบวนการต่างๆ จากการผลิตมาหมุนเวียนใช้ซ�้ำ หรือการน�ำกลับมาใช้ใหม่
• Recycle : น�ำเศษวัสดุทไี่ ม่ใช้งานแล้วมารีไซเคิลเพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการจ�ำหน่ายให้กบั ผูร้ บั ซือ้ ทีน่ ำ� ขยะ
ไปรีไซเคิล เช่น เศษฟองน�้ำ เศษผ้า เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ได้คัดแยกขยะออกมาได้จ�ำนวนทั้งสิ้น 954,751 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป จ�ำนวน 720,000 กิโลกรัม
คิดเป็น 75.41% รองลงมาเป็นขยะอุตสาหกรรมจ�ำนวน 232,914 กิโลกรัม คิดเป็น 24.40% ซึ่งขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวได้น�ำ
หลัก 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) มาใช้ในการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ การใช้ใหม่ และการแปรรูปจ�ำนวน ทั้งสิ้น 231,425
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนที่น�ำขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ�้ำ ใช้ใหม่ได้เท่ากับ 99.36% ซึ่งได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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1. การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดพันธกิจที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้ ความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจซึง่ กันและกันของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ควบคูไ่ ปกับการ
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาว โดยด�ำเนินการภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่เป็นธรรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตลอดจนได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
การรับเลี้ยงรับรองหรือการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญให้อยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเรียกรับ
ผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า รวมทั้งไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอก
เลียนแบบหรือน�ำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น
แนวทางการบริหารจัดการ
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจน
มีการจัดท�ำนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ท�ำให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาสัญญา
และข้อตกลงในการขายสินค้า ดูแลเอาใจใส่และตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้า มีนโยบายรับประกัน
ความพอใจในสินค้าและสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และระบบ Call
Center เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
3. เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของพนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และอื่นๆ
4. บริหารงานเพือ่ ให้เจ้าหนีม้ นั่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนีท้ ดี่ ี พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือ
เงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ไม่นำ� ผลงานของบุคคลอืน่ มาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รบั อนุญาตและไม่สนับสนุน
สินค้าหรือการกระท�ำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะเดียวกันได้ตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงานซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษทั ฯ โดยด�ำเนินการจดสิทธิบตั รผลงานนวัตกรรมต่างๆ ไม่ยนิ ยอมให้ถกู ละเมิดหรือให้บคุ คลอืน่ น�ำไปใช้โดยมิได้รบั อนุญาต
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ผลการด�ำเนินงานปี 2562
บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น

1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แนวทางการบริหารจัดการ
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มกี ารสร้างความส�ำเร็จของ
งานด้วยวิธีการทุจริต
2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำ� หนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาได้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
“บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย โดย
ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระท�ำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
		 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อก�ำหนดหน้าที่ความรับ
ผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็น
หรือมีหลักฐานว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัทฯ และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแส
หรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระท�ำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระท�ำผิด
3. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ด้วยความสมัครใจ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
4. จัดตั้งคณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อด�ำเนินการให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กร
ที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีการ
รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานของคณะท�ำงานฯ ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นประจ�ำทุกปี
5. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 5.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
				 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท�ำแผนด�ำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยท�ำการประเมินแยกออกจากความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
		 5.2 การก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
				 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายในและการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันในระบบงานส�ำคัญ เช่น ระบบการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชีและการช�ำระเงิน เป็นต้น ตลอดจนจัด
ให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง หรือการกระท�ำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือเรือ่ งทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ตลอดจนมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก�ำหนดบทลงโทษทั้ง
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ทางวินัยและ/หรือกฎหมาย และในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
		 5.3

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีดังนี้
• คณะท�ำงานด้านต่อต้านการคอร์รปั ชันสอบทานและติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้
และรับเลี้ยงรับรอง และการให้และรับของขวัญ ตลอดจนติดตามการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านช่อง
ทางต่างๆ รวมทัง้ มีการรายงานผลจากมาตรการป้องกันการคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิด
ขึ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
• บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งท�ำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชัน ส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
• ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อร้องเรียนมีหลักฐานหรือมีเหตุอัน
ควรให้เชื่อว่ามีการกระท�ำที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะทางการเงินหรือผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ หรือมีการกระท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
กรรมการผู้จัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อทราบ และ
สรุปความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

6. ก�ำหนดให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมน�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ไปเป็น
หลักปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน
7. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอก
และบุคลากรของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต จดหมาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
เป็นต้น
8. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ กับกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และรับของขวัญ โทษทางวินัย ราย
ละเอียดขั้นตอนและช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน กลไกในการให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส
เป็นต้น พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนจัดท�ำแบบทดสอบวัดความรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมถึงการอบรมและท�ำความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันกับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ และผู้ที่ได้รับ
การเลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในโครงการอบรม “Young Management Development Program”
		 นอกจากนีไ้ ด้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายในไปทัศนศึกษาดูงานและฝึก
อบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น หลักสูตร “Corruption Risk and Control Workshop (CRC)” หลักสูตร
“CAC Road to Certify” เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่อไป
9. ก�ำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับและเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส
จะน�ำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
1. จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและระเบียบปฏิบตั ใิ นการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันในหลักสูตร “มาตรฐาน ข้อก�ำหนด
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง” ให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาระดับแผนกและผูท้ ไี่ ด้รบั การเลือ่ นต�ำแหน่งเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้
จัดประชุมเพือ่ สือ่ สารนโยบายและระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวให้กบั กรรมการบริหารและผูบ้ งั คับบัญชาระดับฝ่าย เพือ่ ให้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้
รับไปถ่ายทอดต่อให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทัว่ ทัง้ องค์กร ตลอดจนจัดให้มกี ารปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ทกุ คนในเรือ่ งดังกล่าวด้วย
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2. ตัวแทนกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังอาสาสูโ้ กง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน
เพื่อแสดงถึงพลังความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

3. สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้กับคู่ค้ารายใหม่ปี 2562 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 182 ราย
รวมทั้งแจ้งคู่ค้าจ�ำนวน 435 ราย ให้งดการมอบของขวัญในทุกเทศกาลและในขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและให้ความร่วมมือในการงดรับและให้ของขวัญ

4. จัดท�ำมาสคอต “การต่อต้านคอร์รัปชัน” ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
5. บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ
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2. สิทธิมนุษยชน
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คนพึงได้รบั นอกจากสิทธิเสรีภาพในทางปัจเจกบุคคลแล้วยังรวม
ไปถึงสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความแตกต่างของมนุษย์
ไทยวาโก้มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อีกทัง้ ยังครอบคลุมไปถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลทัว่ ไปอันก่อให้เกิดเป็นความหลากหลายและอิสรภาพทัง้ ด้านความคิด การกระท�ำ
ค�ำพูด และการสื่อสาร อีกทั้งยังรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่น
หลังมีสิทธิใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ก�ำหนดไว้
ในมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) โดยสนับสนุนการให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้พนักงาน
ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ไม่จ�ำกัดอิสรภาพ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงาน หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด
หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยค�ำร้องเรียนนั้นจะต้องได้รับการเอาใจใส่และด�ำเนินการ
อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจาและให้ข้อ
เสนอแนะในเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2. ค�ำนึงถึงการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นด้านเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา โดยเฉพาะ
ผู้พิการ ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานท�ำ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการจ�ำนวน 27 คน
3. มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าและผู้รับเหมา (Subcontractor) ว่าด�ำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อพนักงานและลูกจ้างของคูค่ า้ และผูร้ บั เหมา (Subcontractor) โดยได้กำ� หนดประเด็นการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม หนังสือแสดงความมุ่งมั่นด้านมาตรฐาน WRAP และในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้เผย
แพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมา (Subcontractor) ทราบ
4. จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพือ่ ให้เข้าใจถึงนโยบายและข้อปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
5. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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การจ้างงานคนพิการ

รางวัลเกียรติยศ ปี 2562
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) คว้ารางวัล
Best Innovative Company Awards
ด้านนวัตกรรมโดดเด่น

บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั ผลการประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็น
ปีที่ 5 จากการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยประจ�ำปี 2562 และ ยังได้รบั การจัดอันดับ
บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ติดต่อกันเป็นปีที่ 8
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล
Best Innovative Company Awards บริษัทที่มีความ
โดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรม และกลยุทธ์การบริหาร
จัดการนวัตกรรมในองค์กร จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards
2019 โดยผลิตภัณฑ์ Wacoal Mood Travel Bra เป็น
ผลงานนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย ที่น�ำวัสดุ
ธรรมชาติจากยางพารามาผสมผสานกับชุดชั้นในสตรี
ท�ำให้ชดุ ชัน้ ในสามารถม้วนและคืนรูปได้ โดยไม่เสียทรง

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมิน
การกำ�กับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
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บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
“บริษัทเกษียณสุข” ระดับ Bronze

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล
No.1 Brand Thailand 2018-2019 หมวด Woman
Underwear จากนิตยสาร Marketeer ในฐานะวาโก้
เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดหมู่ชุดชั้นใน
สตรีต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 8 จากการส�ำรวจ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคสิ น ค้ า และการรั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของผู้บริโภคทั่วประเทศ

บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล “บริษทั
เกษี ย ณสุ ข ” ระดั บ Bronze จากส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรนายจ้างที่ส่งเสริมให้
พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการออมเงินผ่าน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้มีเงินใช้อย่างพอเพียงใน
วัยเกษียณ

“วาโก้” แบรนด์ชุดชั้นในที่ใช้จริง ครองอันดับ1
ต่อเนื่องปีที่ 8 กับรางวัล No.1 Brand Thailand

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน) รับมอบใบรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์จำ�นวน 5 ผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรอง
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
ชุดชัน้ ในสตรี จ�ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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Wacoal Body Clinic รับรางวัล
Asian Service Award 2019

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

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ สถานประกอบกิจการดีเด่นประจ�ำปี 2562
จากส�ำนักงานประกันสังคม เนือ่ งจากบริษทั ฯ สนับสนุน
พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานตาม
กฎหมายประกันสังคม

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัล สถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ระดั บ
ประเทศ ประจ�ำปี 2562
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI Standards
Universal Standards
Disclosure

Page

Omission / Note

GRI 102: General Disclosures
1. Organizational Profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other
		
workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization
		
and its supply chain
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
2. Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
3. Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards,
		
and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns
		
about ethics
4. Governance
102-18 Governance structure
102-21 Consulting stakeholders on economic,
		
environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance
		
body and its committees
102-24 Nominating and selecting the highest
		
governance body
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body in
		
setting purpose, values, and strategy
102-27 Collective knowledge of highest
		
governance body
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12
8 - 11, 21 - 25
31
25 - 26
36
12, 20
25 - 26, 216
232 - 234
209 - 211
209 - 211
17, 222, 258
255
208
211 - 213
54, 70 - 71
81 - 85, 254 - 257

45, 55 - 65
31, 82, 85
41 - 45
66 - 69
64 - 70, 75
57 - 58, 87 - 89
91 - 92, 190 - 199

No significant changes
during the report year.

Disclosure
102-28 Evaluating the highest governance
		
body’s performance
102-29 Identifying and managing economic,
		
environmental, and social impacts
102-30 Effectiveness of risk management
		
processes
102-35 Remuneration policies
102-36 Process for determining remuneration
102-37 Stakeholders’ involvement in
		
remuneration
5. Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
6. Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated
		
financial statements
102-46 Defining report content and topic
		
Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding
		
the report

Page

Omission / Note

90 - 91
29 - 30, 212 - 213
27 - 30
47 - 50
47 - 50, 61 - 62
47 - 48

213 - 214
213
213 - 214, 222 - 223
213 - 214
18, 32
207, 215
215 - 216
213 - 216
207, 215
207
207
207
207

No restatement in 2019

GRI 103: Management Approach
103-1
		

Explanation of the material topic
and its Boundary

103-2 The management approach and
		
its components
103-3 Evaluation of the management
		
approach

217, 219, 222 - 224,
234, 243, 245, 247,
250 - 251, 253 - 254, 258
217, 219, 222 - 224, 226,
228 - 231, 234 - 235, 243,
246, 248 - 256, 258
216 - 231, 235 - 244,
246 - 247, 249 - 259
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Topic-specific Standards
Disclosure

Page

GRI 200: Economic
GRI 201: Economic Performance
201-1 Direct economic value generated
		
and distributed
GRI 204: Procurement Practices
204-1 Proportion of spending on local suppliers

216

223

GRI 300: Environmental
GRI 302: Energy
302-1 Energy consumption within
		
the organization
302-4 Reduction of energy consumption
GRI 303: Water
303-1 Water withdrawal by source
GRI 305: Emissions
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG
		
emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-5 Reduction of GHG emissions
GRI 306: Effluents and Waste
306-2 Waste by type and disposal method

249 - 250
247 - 250
250
246
246
246
247
253

GRI 400: Social
GRI 401: Employment
401-1 New employee hires and employee
		
turnover
GRI 403: Occupational Health and Safety
403-2 Types of injury and rates of injury,
		
occupational diseases, lost days, and
		
absenteeism, and number of
		
work-related fatalities
GRI 404: Training and Education
404-1 Average hours of training per year per
		
employee
404-2 Programs for upgrading employee skills
		
and transition assistance programs
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and
		
employees
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234

243

52 - 53, 226
226 - 229

232 - 234

Omission / Note

www.wacoal.co.th
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