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ส่วนที่ 1  :  การประกอบธุรกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ก่อต้ังขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด และ 
Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี
ระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด   

 ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี 
และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี  

 การจัดจ าหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัด
จ าหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ ส าหรับตลาดต่างประเทศได้จ าหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal 
Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  และอาเซียน เป็นหลัก 

 

1.1    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคา่นิยมขององค์กร 

 บริษัทฯ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมไว้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน ์ (Vision)  

  มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นน าของโลก 

   พันธกิจ  (Mission)          
     ไทยวาโก้จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม   จริยธรรม   รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

  เราจะน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่าง
พิถีพิถันถึงคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญ ผสานกับทรัพยากรบุคคลที่เป็น
มืออาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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  ค่านิยม  (Value)  

W ork in Team and Be Professional ท างานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ ใช้ความรู้อย่างมืออาชีพ 

A  chievement and Positive Attitude มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ คิดบวก มั่นใจ เราท าได้ 

C  reative and Initiative สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อลูกค้า 

O  pen to Experience เปิดกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

A  ctive and Dynamic to Change คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

L  ove and Mutual Trust ท างานและด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความรักและความเชื่อมั่นต่อกัน 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 ไทยวาโก้ครบรอบก่อตั้ง 48  ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มี
ความมุ่งมั่นในการศึกษา วิจัยพัฒนาด้านสรีระวิทยา วัตถุดิบ การออกแบบ ตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
สินค้าที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย เหมาะสมกับโครงสร้างสรีระเพื่อสร้างความงามและความมั่นใจให้กับ
ผู้หญิงทุกช่วงวัย 
 

 ทศวรรษท่ี 1 วางรากฐานธุรกิจ  (พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522) 

ปี 2513 • เร่ิมการผลิตชุดชั้นในสตรี   
ปี 2514 • ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสเตย์รัดหน้าท้อง กางเกงใน  บอด้ีสูท  เพ็ททิโค้ท  ชุดนอน 
ปี 2515 • เร่ิมส่งสินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก และชุดชั้นนอกสตรี 

ตามล าดับ 
ปี 2516 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาทเป็น 8 ล้านบาท 
ปี 2517  • เร่ิมการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดเด็กจ าหน่ายในประเทศ  
ปี 2522  • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท 

 ทศวรรษที่ 1 เป็นช่วงบุกเบิกตลาดชุดชั้นในสตรีที่ใช้กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและ
บริการที่แปลกใหม่  เช่น การจัดให้มีพนักงานขายคอยแนะน าการสวมใส่ชุดชั้นในสตรีที่ถูกต้องตามสรีระให้แก่
ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นผู้ริเร่ิมใช้ค าเรียกเฉพาะพนักงานขายชุดชั้นในว่า “Proportion  Consultant” หรือ “PC” 
จนกลายมาเป็นค าที่ใช้แพร่หลายในวงการชุดชั้นในมาถึงปัจจุบัน การจัดให้มี “ห้องลอง” (Fitting Room) ตาม
ร้านค้า การน าระบบ Cup, Size เข้ามาใช้เป็นคร้ังแรก การก าหนดราคาชุดชั้นในแบบ Fixed Price และการส่งเสริม
การตลาดด้วยการน าภาพยนตร์โฆษณาออกอากาศเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทย ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของสตรีไทยที่มีต่อชุดชั้นในได้อย่างสิ้นเชิง 
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 ทศวรรษท่ี 2 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532) 

ปี 2523 • เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ จาก   มาเป็นรูป           เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน อันสื่อถึงความ
เจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ และก าหนดสีประจ าบริษัทฯ คือ สีไวน์แดง และสีชมพู 

 • น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตเป็นคร้ังแรก 
ปี 2527 • จัดท า “โครงการ Wacoal Computer Service” บริการวัดสัดส่วนแก่ลูกค้า ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทราบขนาดรูปร่าง Cup, Size และเลือกชุดชั้นในให้เหมาะสม
กับสรีระ   

ปี 2528 • จัดต้ัง Wacoal Body Clinic  ขึ้นเป็นคร้ังแรกที่ห้างสรรพสินค้าโซโก สี่แยกราชประสงค์  เพื่อ
บริการสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคลและผู้ที่มีโครงสร้างสรีระพิเศษ  

ปี 2529  • เปลี่ยนแปลงระบบมินิคอมพิวเตอร์มาสู่ระบบเมนเฟรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้าน
ต่างๆ 

ปี 2530 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท   

         ทศวรรษที่ 2  เป็นยุคของการเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ การขยายกิจการ รวมทั้งการหาแหล่ง
วัตถุดิบใหม่  เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพองค์กรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น   
   

 ทศวรรษท่ี 3  บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)                                                                

ปี 2533 • น าเคร่ือง Silhouette Analyzer เคร่ือง Moire และ เคร่ือง Sketched Outlines มาใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างสรีระ 

ปี 2534 • จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” (Research & Development Center) เพื่อวิจัย  ทดสอบ 
และวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุสิ่งทอตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard)  

ปี 2537 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 120 ล้านบาท   

ปี 2540 • ริเร่ิมโครงการ Thailand Best ส่งเสริมให้ลูกค้าต่างประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาก
ขึ้น ด้วยการจัดงาน “Sahagroup Export & Trade”  

ปี 2541  • จัดตั้ง Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  
ปี 2542   • บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคาร  

 ทศวรรษที่ 3  เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ท าให้
สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเป็นยุคที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า และน าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนขยายก าลังการผลิตออกไปในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายการ
กระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค 
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 ทศวรรษท่ี 4 ล  าหน้าด้วยนวัตกรรม   (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552) 

ปี 2543   • ริเร่ิมโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการดูแล 
และป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม   

ปี 2548 • น าระบบการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า Quality Function Deployment และ Kansei 
Engineering มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ปี 2549 • พัฒนานวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ “Balancing Bra Service” บริการสั่งตัดชุดชั้นใน
ส าหรับสตรีที่สูญเสียเต้านม  

ปี 2551 • ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นระดับพรีเมีย่ม ฉีกเส้นกั้นระหว่างชุดชั้นในกับชุด
ชั้นนอกด้วยการพัฒนาสินค้า “Diamond Intimacy” ซึ่งน าคริสตัล Swarovski มาประดับบน
ชุดชั้นในเป็นคร้ังแรก 

 ทศวรรษที่ 4 เป็นยุคแห่งการแข่งขัน  ท าการตลาดเชิงรุก  ปรับภาพลักษณ์ของสินค้า สร้างความ
แตกต่างด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระแสของผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม  วางรากฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เกิดการบริหารกระบวนการภายในที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

 ทศวรรษท่ี 5 การแข่งขันท่ามกลางการค้าเสรี   (พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน) 

ปี 2553 • เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง บริษัทฯ ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงาน Princess 
Collection ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อน ารายได้สมทบทุนการ
สร้างศูนย์มะเร็งเต้านม 

 • เร่ิมผลิตและจ าหน่าย Wacoal Gold ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในชุดชั้นในส าหรับผู้รักสุขภาพและ
ผู้หญิงสูงวัย  

ปี 2554 • พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเปิดร้าน “His & Her Shop” และใช้ Social Network เพื่อ
เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น 

ปี 2555  • ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จัดโครงการ “School of Deep Textile” เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งทอเชิงลึก  

ปี 2556 • ร่วมลงทุนจัดตั้ง  Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

ปี 2557 • ปรับ Brand Concept ภายใต้แนวคิด “Beauty Inside“ 
 • ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการ

ส ารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยทั่วประเทศ 
 • จัดตั้ง Wacoal Body Clinic Shop เพื่อให้บริการและให้ค าปรึกษากับลูกค้าที่ปัญหาทางสรีระ  
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ปี 2558 • ขยายฐานการผลิตชุดชั้นในสตรีโดยร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญ่ีปุ่น จัดตั้ง 
Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ปี 2559 • ร่วมลงทุนกับ Wacoal Corp. ประเทศญ่ีปุ่น และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน)   จัดตั้งบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด เพื่อเป็น
ฐานการผลิตวัตถุดิบส าหรับชุดชั้นในสตรีในอนาคต  

ปี 2560 • ร่วมลงทุนในบริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด เพิ่มขึ้นจนเป็นบริษัทร่วม 
ปี 2561 • ปรับโครงสร้างโมเดลธุรกิจ จัดตั้งฝ่าย Merchandising ฝ่าย Marketing และฝ่าย Digital 

Business เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 
 

1.3     โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1  นโยบายการแบ่งการด าเนนิงานของบริษัทในกลุ่ม 

 บริษัทฯ   ท าหน้าที่วิจัย  ออกแบบ  พัฒนา จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ โดยประสานงานกับผู้จัด
จ าหน่ายและลูกค้า วางแผนการผลิต สั่งการผลิต ไปตามบริษัทย่อยตามความถนัดและความช านาญของแต่
ละโรงงานให้ท าการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดรวม ตลอดจนควบคุมการบริหารงานทางด้าน
บัญช ี การเงิน บุคลากร และการขายสินค้าของบริษัทย่อย  นอกเหนือไปจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

 บริษัทย่อย  ท าหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสินค้าและขายสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ กรณีการ 

ส่งออกบริษัทย่อยสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้โดยตรง โดยที่บริษัทย่อยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 4 แห่งนับเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญ ซึ่งจัดต้ังในเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้นทุนแรงงานที่ต่ ากว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดต้ัง
บริษัทย่อยอีก 1 แห่ง ท าหน้าที่จัดหาและจัดจ าหน่ายสินค้า และประกอบธุรกิจฟอกย้อม  

 บริษัทร่วม เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ โดยอาศัยความรู้ ความช านาญของพันธมิตรทางธุรกิจ อันเป็นการส่งเสริมประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน 
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1.3.2    โครงสร้างการถือหุ้นและการแบ่งการด าเนินงานในกลุ่มบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือ

หุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 
เร่ือง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”  ข้อ 14 

 

 

บริษัทย่อย 

PM 

 

บมจ. ไทยวาโก้ 
 

บริษัทร่วม 

WSC 

 
WLC 

 
WKC 

 
TORA 

 

PKC 

 

99.96% 99.99% 99.99% 99.99% 

99.95% 

20.00% 
MW 

 

40.00% 
PMC 

 

40.00% 

PLC 

 

39.99% 
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ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือ
หุ้นบริษัทอื่น 

บรษิัทอื่นถือ
หุ้นบริษัทฯ 

1.  กรณกีารถือหุ้นเกินกว่า  50%   
  (ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50%  

     บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น 
- - 

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%  
     บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ 

  

 1.  บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด                          99.99 - 
 2.  บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จ ากัด           99.99 - 

 3.  บริษัท โทรา 1010 จ ากัด       99.99 - 
 4.  บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากัด  (WSC) 99.96 - 
 5.  บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จ ากัด  (ถือหุ้นโดย  WSC = 99.99%) 99.95 - 

 (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั งแต่ 2 บริษัทขึ นไป 
    บริษัทอื่นเหล่านั นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

- - 

2.  กรณกีารถือหุ้นเกินกว่า  25%    แต่ไม่เกินกว่า  50 %   
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50%  

    บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% 
  

 1.  Wacoal Corporation - 33.61 
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50%  

     บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 
  

 1.  Myanmar Wacoal Co., Ltd. 
2.  บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด (PMC) 
3.  บริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด** (ถือหุ้นโดย  PMC = 99.99%) 

40.00 
40.00 
39.99 

- 
0.07 

- 
3.  กรณกีารถือหุ้นไม่เกินกว่า  25% *   
(ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25%  

     บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% 
- - 

(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25%   
     บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 

  

 1.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 0.69 22.75 
 2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 3.82 5.09 
 3.  ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.01 3.90 
 4.  บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 0.83 1.39 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  Wacoal  ซึ่งได้รับอนุญาต
จาก Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการจัดจ าหน่ายสินค้าชุด
ชั้นในสตรีผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation เพื่อจัดจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
อาเซียน เป็นหลัก 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการท าธุรกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกรายหนึ่ง โดยการท าธุรกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
การท าธุรกรรมปกติทางการค้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเป็นการบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าส าเร็จรูปอย่างครบวงจร ตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบและให้จัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ   

 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   *   แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
     ** บรษิัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและปัจจุบันอยู่ระหว่างช าระบัญชี 
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 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

   โครงสร้างรายได้   

 ในปี 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 73  และ ร้อยละ 27 ตามล าดับ 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามผลิตภัณฑ์  
หน่วย : ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 2561 2560 2559 

ของบริษัทฯ รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้ในประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 2,991.09 64.94 2,780.62 63.74 2,614.79 63.19 

 บจก. วาโก้ศรีราชา 99.96 37.93 0.82 49.06 1.12 55.09 1.33 
 บจก. วาโก้ล าพูน 99.99 6.45 0.14 13.62 0.31 1.36 0.03 
 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี 99.99 0.51 0.01 0.08 0.00 0.05 0.00 
 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี 99.95 13.79 0.30 9.92 0.23 7.91 0.19 

ชุดชั้นนอกสตร ี บมจ. ไทยวาโก้ - 127.44 2.77 95.84 2.20 98.06 2.37 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้ - 177.79 3.86 180.44 4.14 183.63 4.44 
อื่นๆ บจก. โทรา 1010 99.99 3.53 0.08 - - - - 

รวม 3,358.53 72.92 3,129.58 71.74 2,960.89 71.55 

รายได้ต่างประเทศ         
ชุดชั้นในสตร ี บมจ. ไทยวาโก้  - 1,213.38 26.34 1,202.04 27.55 1,157.07 27.95 
ชุดเด็ก บมจ. ไทยวาโก้  - 34.14 0.74 30.92 0.71 20.50 0.50 

รวม 1,247.52 27.08 1,232.96 28.26 1,177.57 28.45 

 รายได้รวม        
         ชุดชั้นในสตร ี  4,263.15 92.55 4,055.34 92.96 3,836.27 92.70 
         ชุดชั้นนอกสตร ี  127.44 2.77 95.84 2.20 98.06 2.37 
         ชุดเด็ก  211.93 4.60 211.36 4.84 204.13 4.93 
         อื่นๆ  3.53 0.08 - - - - 

 รวมรายได้จากการขายและบริการ  4,606.05 100.00 4,362.54 100.00 4,138.46 100.00 

 

2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูป สามารถจ าแนกออกได้เป็น  3  ประเภท ดังน้ี 
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2.1.1 ชุดชั้นในสตรี 

 ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลักซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายมากที่สุด มีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็น
ร้อยละ 93 ของมูลค่าการจ าหน่ายทั้งหมด   โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีให้ตัวแทนจ าหน่าย  ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า ดังนี้ 
 1. Wacoal   จัดจ าหน่ายในรา้นค้า ห้างสรรพสินค้า Modern Trade, Catalog, E-Commerce และ
ทาง TV Shopping ซึ่งประกอบด้วยสินค้าชุดชั้นในสตรีส าหรับทุกวัย ดังนี้ 

- กลุ่ม Bloom   อายุ   8 - 15 ป ี  ชุดชั้นในเพื่อพื้นฐานสรีระเด็กที่ถูกต้อง ส าหรับเด็กหญิงวัย
เร่ิมสาวที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ 

- กลุ่ม Young อายุ 16 - 22 ป ี ส าหรับวัยรุ่น วัยที่ชอบสิ่งแปลกใหม่ แฟชั่น มีความ
หลากหลายและมีความเป็นตัวของตัวเอง 

- กลุ่ม Mood   ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานตอนต้น มีรูปแบบและสีสันที่
สดใส มีความหลากหลายของรูปแบบเพื่อตอบสนองวัยรุ่นซึ่ง
มีหลายบุคลิก หลายอารมณ ์

- กลุ่ม Braberry    ส าหรับกลุ่มวัยเพิ่งเร่ิมท างาน เป็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งชอบความ
หรูหรา ทันสมัย แต่แฝงไว้ด้วยความเท่ห์ หวาน และกลิ่นอาย
ของความเซ็กซี่ ท าให้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าค้นหายิ่งขึ้น 

- กลุ่ม Missy           อายุ 23  ปี ขึ้นไปส าหรับสาววัยท างานที่มีความคล่องตัว ชอบการแต่งกายแบบ
น าสมัย รักความก้าวหน้า  

-  กลุ่ม Glam   อายุ 23 ปี ขึ้นไป ส าหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ชอบความงามสง่าหรูหรา พิถีพิถัน 
และมีรสนิยมที่โดดเด่นอย่างมีสไตล์ 

- กลุ่ม Curve Diva   อายุ 23 ปี ขึ้นไป ส าหรับสาวที่มี  Cup  B   ขึ้นไป ที่มีเนื้อเนินอกอิ่ม 

- กลุ่ม Shape Beautifier  อายุ 18 ปี ขึ้นไป ส าหรับวัยสาว  และวัยท างานที่ต้องการความกระชับรูปร่างที่ 
 (Body Suit, Girdle, Hips, Pants)    สวยงามได้สัดส่วน 

- กลุ่ม Maternity      ชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป ส าหรับคุณแม่
ที่ตัง้ครรภ์และหลังคลอด 

- กลุ่ม Grace Form   ส าหรับผู้หญิงที่มีรอบล าตัวใหญ่ 
- กลุ่ม Motion Wear   ส าหรับผู้หญิงที่รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่ต้องการ

ความทะมัดทะแมง คล่องแคล่วว่องไว 

- กลุ่ม Lady   ชุดชั้นในส าหรับวัยสาว วัยท างานที่ชอบความเรียบง่าย 



 
 

                                                                                                บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                        
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                 หน้า    11 
 

 

- กลุ่ม Gold      ส าหรับผู้รักสุขภาพและผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยเน้น
นวัตกรรมการดูแลสรีระและการสวมใส่ที่สบาย 

- กลุ่ม Beauty night   ส าหรับดูแลเต้าทรงแม้ในยามนอนและยามพักผ่อน 

- Wacoal Body Clinic   เป็นบริการสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งสรีระ    
และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์  

  Exclusive Foundation บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในเฉพาะบุคคล ส าหรับผู้ที่มี
โครงสร้างสรีระพิเศษ อาทิ ยกทรง สเตย์ บอด้ีสูท กางเกงเสริม
สะโพก ฯลฯ 

  Clinical Wear บริการตัดเย็บเสื้อผ้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล หลังการรักษา
บาดแผลที่ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เพื่อกดกระชับรอยแผลเป็น
นูน (Keloid) ให้เนียนเรียบ 

  Surgical Wear เสื้อผ้าทางการแพทย์ใช้แทนผ้าพันแผล สวมใส่หลังท า 
ศัลยกรรม อาทิ ดึงหน้า เพิ่มหรือลดขนาดทรวงอก ดูดไขมัน
หน้าท้อง สะโพก ฯลฯ 

  Healthy Care ชุดชั้นในส าหรับสวมใส่เพื่อดูแลสุขภาพ และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ อาทิ เสื้อกระชับทรง แผ่นกระชับเอว ฯลฯ 

  Balancing Bra ชุดชั้นใน (ยกทรงและเต้านมเทียม) ส าหรับผู้สูญเสียเต้านม เพื่อ
ช่วยเติมเต็มให้ผู้ผ่าตัดมะเร็งเต้านมสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มั่นใจ 

  Magic Body ชุดชั้นในที่ออกแบบเฉพาะส าหรับผู้ต้องการเสกสรรปั้นแต่ง
เรือนร่างให้เป็นผู้หญิง ทั้งที่แปลงเพศแล้วและยังไม่ได้แปลง
เพศ 

  Individual Design บริการรับสั่งตัดชุดชั้นในตามความคิดสร้างสรรค์จากผืนผ้า 
ลายลูกไม้ วัสดุตกแต่ง ฯลฯ ออกแบบผสมผสาน Mix & 
Match ด้วยตัวเอง 

 - Nightwear  สินค้าชุดนอนสตรี 

 - Lingerie  เสื้อบังทรง สลิป 

 2. WIENNA    ชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยท างาน โดยมีครบทุกกลุ่มสินค้าตั้งแต่ยกทรง กางเกงใน 
สเตย์ บอด้ีสูท บังทรง ชุดนอน และรับสั่งตัดพิเศษส าหรับผู้ที่หาซื้อ Cup Size ปกติไม่ได้ และผู้ผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางขายตรง (Direct Sale) 
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 3.   B’me   ชุดชั้นในสตรีที่มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับทรวงอกของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง
วัย ซึ่งช่วยให้ผู้สวมใส่แลดูอ่อนเยาว์ และรู้สึกประทับใจ จัดจ าหน่ายใน Modern Trade, Stand alone เช่น 
His&Her Shop, E-Commerce และร้านสะดวกซื้อ 

 4. CW-X ชุดเสริมสมรรถนะที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ และกายพลศาสตร์ที่ตอบสนองการ
เคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งการสวมใส่ที่กระชับสบาย 

2.1.2 ชุดชั้นนอกสตรี 
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรี ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 5.up,  Race’,  in 
nine, Sgarlet และ Presea ซึ่งล้วนแต่เป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้เคร่ืองหมายการค้ารับ
อนุญาต WACOAL BLOUSE  ชุดชั้นนอกสตรีมีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าจ าหน่าย
ทั้งหมด 

2.1.3 ชุดเด็ก  

 บริษัทฯ ผลิตชุดเด็กภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ENFANT, De bon, และ Amusant ซึ่งเป็น

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และภายใต้เคร่ืองหมายการค้ารับอนุญาต Little Wacoal, ELLE PETITE 
และ ELLE POUPON ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กมีมูลค่าการจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 4  ของมูลค่าจ าหน่ายทั้งหมด 

2.1.4    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากัดการประกอบธุรกิจ 

 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯ   ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่  1035/2534   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2534   ส าหรับ
การลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ
ก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา  5 ปี  ซึ่งสิทธิในการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2540    และในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม
การลงทุนดังกล่าวในการน าเข้าช่างฝีมือเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้ค าแนะน าด้านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิต ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 บริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยสรุปดังนี้ 
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รายการ 
ชื่อบริษัท 

บจก. วาโก้ 
ศรีราชา 

บจก. วาโก้ล าพูน บจก. วาโก้ 
กบินทร์บุรี 

บจก. ภัทยา
กบินทร์บุร ี

โครงการท่ี 2     

- บัตรส่งเสริมเลขที่ 2876(2)/2555 - - - 
- วันออกบัตร 14 ธ.ค. 2555 - - - 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี 1  ก.ค. 2557  - 

30 มิ.ย. 2564* 
- - - 

- ลดหย่อนภาษีเงินได้  
  50% ของอัตราปกติ 5 ปี 

- - - - 

- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 14 ธ.ค. 2555 - 
14 มิ.ย. 2558 

- - - 

โครงการท่ี 3     

- บัตรส่งเสริมเลขที่ - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 
- วันออกบัตร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 
- ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี - 1 ก.ค. 2556 - 

30 มิ.ย. 2564 
1 ก.ค. 2556 - 
30 มิ.ย. 2564 

1 ก.ค. 2556 - 
30 มิ.ย. 2564 

- ลดหย่อนภาษีเงินได้  50%  
  ของอัตราปกติ 5 ปี 

- - - - 

- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร - 20 ธ.ค. 2555 - 
20 มิ.ย. 2558 

14 ธ.ค. 2555 - 
14 มิ.ย. 2558 

14 ธ.ค. 2555 - 
14 มิ.ย. 2558  

  หมายเหตุ  :   *   ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 7 ปี เนื่องจากอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 
 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้รับสิทธิอ่ืนๆ และไม่มีข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 

 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  โดยมีการจ าแนกผลิตภัณฑ์ ออกเป็น  3  ประเภท ดังน้ี 

 1.  ชุดชั้นในสตรี   
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   บริษัทฯ ตั้งมั่นในนโยบายสร้าง “เหนือความพึงพอใจ” ให้แก่ลูกค้า โดย
มุ่งเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้บริโภคแล้วน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบ การออกแบบ 
การบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างต่อเน่ืองจนสามารถครองใจลูกค้าหลักได้
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อย่างมั่นคง คือ ตลาดของสตรีวัยท างานและผู้ที่ใส่ใจในสรีระที่คาดหวังในเร่ืองของความงาม ความ
สะดวกสบาย และการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด 
ส าหรับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น บริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย มี
สีสันและลวดลายเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับตัวแทนจัดจ าหน่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับวัยรุ่นเพิ่มขึ้น  

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการสร้าง “คุณค่า”  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริงมายาวนานกว่า 48 ป ี ผนวกกับการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ทั้งทางด้านแฟชั่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า คุณภาพในการ
บริการ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ของชุดชั้นในสตรี รวมถึงการผลิตสินค้าที่
ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้ต่อยอดการเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ และบริษัทคู่ค้าในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และร่วมมือด้านกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีของบริษัทฯ เป็นที่ครองใจของสตรีไทยมายาวนาน 

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกสินค้า Collection ใหม่ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 TRAVEL BRA (Function & Fashion) 
  บริษัทฯ พัฒนาต่อยอดสินค้า Travel Bra ด้วยการวางจ าหน่ายสินค้าใหม่ Travel Bra Cool 
Innovation โดยพัฒนา Punching Bonding Mold (ผ้าเจาะรู) เพื่อช่วยระบายเหงื่อให้อากาศผ่านได้ดีขึ้นทั้ง
ส่วนเต้าและส่วนหลัง  สามารถสวมใส่ในช่วงฤดูร้อนได้สบาย  นอกจากนี้ได้ออกคอลเลกชันพิเศษ Mood X 
OH+ Futon โดยเชิญ OH+Futon ศิลปินชื่อดังที่ได้รับการยอมรับเร่ืองการออกแบบลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์
มาร่วมออกแบบสินค้าให้ดูสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้า Travel Bra เป็นสินค้าที่มีทั้งฟังก์ชั่นและ
แฟชั่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในปลายปี 2561 บริษัทฯ วางจ าหน่าย New Travel Bra Free cut  
ที่มีผ้าส่วนหลังช่วยเก็บกระชับล าตัวแบบ  Free cut อีกทั้งเน้ือผ้านุ่ม ไร้รอยตะเข็บ ใส่กับชุดไหนก็ดูดี 

 Wireless Bra (สวย สบาย ทรงดี ไม่มีโครง) 
 บราไร้โครง ด้วยนวัตกรรมที่มีความแตกต่างในแต่ละ Concept ของสินค้า โดยแบ่งได้ 4 
Concept ดังนี ้

 Wireless Silicone  สบายและยกกระชับอกอิ่มสวย ด้วยนวัตกรรมเสริมซิลิโคนด้านในเต้า 
ท าใหย้ืดหยุ่นได้ดี และช่วยยกกระชับให้อกชิด อ่ิมสวย เนียนเรียบ สวมใส่ได้สบายตลอดวัน 

 Molding Sponge สวย สบาย อยู่ทรง คงรูป ด้วยนวัตกรรมการปั๊ม Mold ฟองน้ าให้อยู่ทรง
แมจ้ะไม่มีโครง แต่ยังคงรูป อวบอิ่ม เนียนเรียบ สวมใส่ได้สบายตลอดวัน 

 Para Rubber Pad สวย สบาย อวบอิ่มในคัพที่เป็นคุณ ด้วยนวัตกรรมบราไร้โครงเสริมด้วย
แผ่นยางพารา ซึ่งช่วยโอบกระชับให้อกชิด Variety of Push up Levels ฟองน้ าดันทรงไล่
ระดับตามคัพ ช่วยดันทรงเพิ่มเนินอกให้สวยในคัพที่เป็นคุณ 
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 Bust Line ไร้โครง ทรงสวย นุ่มสบาย ด้วยนวัตกรรมการเย็บเส้น Bust Line ที่ฐานทรง แต่
ยังนุ่มสบาย พร้อมกระชับอกสวยเหมือนมีโครง 

Shape Beautifier - New Body Base  
  ด้วยนวัตกรรม Triple Effect ถักทอ 3 ระดับ เพื่อช่วยกดเกลี่ยหน้าท้องให้เนียนเรียบ กระชับ
สะโพก และต้นขา ยกก้นสวย สวมใส่สบายด้วยเทคนิคพิเศษ 3 Steps Fabric  ซึ่งเป็นเทคนิค Pattern 
Jacquard เนียนเรียบ ไร้รอยต่อ โดยใช้แบบตาข่าย (Raschel) ท าให้เกิดเป็นช่องว่างในการระบายอากาศแบบ 
Air flow ได้ดี ไม่อับชื้น  ลดรอยตะเข็บการตัดเย็บ โดย 3 Steps Fabric มีดังนี ้

 Hard บริเวณหน้าท้องถักทอด้วยลายผ้าหนาแน่นทึบ ให้ความยืดหยุ่นตัวน้อย  เพื่อเก็บ
กระชับหน้าท้องให้เนียบเรียบ 

 Medium บริเวณสะโพกและต้นขาด้านในถักทอด้วยลายผ้าตาราง ให้ความยืดหยุ่นตัวปาน
กลาง  เพื่อเก็บกระชับต้นขาและยกสะโพกส่วนก้น 

 Soft  บริเวณก้นและต้นขาด้านนอกถักทอให้โปร่งบาง มีความยืดหยุ่นตัวสูง เพื่อให้ก้น
เข้ารูปสวยงอนกลม และผ่อนคลายสอดรับกับการเคลื่อนไหว 

 Minimizer Bra  
 บราเก็บคัพ กระชับทรง 
 ด้วยนวัตกรรมบราส าหรับสาวคัพใหญ่ มีโครง เต้าท าด้วยผ้า Spacer ที่มีคุณสมบัติให้ความเบา 
บางสบาย ระบายอากาศได้ดี ดูเนียนเรียบด้วยการ Mold ด้านใน เต้ามีแผ่น Side fit เพื่อเพิ่มความกระชับ 
พร้อมทั้งปรับทรงเพรียวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคัพใหญ่แค่ใหนก็สวยได้ อีกทั้งมีล าตัวเนียนเรียบด้วย 
Height back 

 FILAGEN 
 กางเกงใน "ที่สุดแห่งความเนียนนุ่ม สบายทุกผิวสัมผัส" นวัตกรรมเนื้อผ้าใหม่จากเส้นใย 

Filagen อุดมด้วยสารสกัด Collagen Peptides ให้การดูดซับและกระจายความชื้นได้อย่างทั่วถึง ท าให้ผิว
เนียนนุ่มและชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งคุณสมบัติขจัดกลิ่นเหงื่ออันไม่พึงประสงค์ จึงให้ความรู้สึกเนียน
นุ่ม สบายตัวทุกสัมผัสการสวมใส่           

 Oh my NUDES! 
 กางเกงในไร้ตะเข็บ เรียบเนียนพิเศษ ด้วยเน้ือผ้า Micro Fiber ที่ให้ผิวสัมผัสเนียนเรียบ รวมทั้ง

การทอแบบ Body size และการรีดยางขอบขาแทนการเย็บ จึงมั่นใจไร้รอยกดรัด บางเบา สวมใส่สบาย 
เหมาะกับทุกสไตล์การแต่งตัว 
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Cool Shape Wear  
นวัตกรรมการเก็บกระชับ เย็นสบาย 
ด้วยเทคนิคในการถักผ้าแบบแพทเทิร์นแจ็คการ์ด (Pattern Jacquard Knitted) คือ การถักผ้า

เพื่อให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าตามต าแหน่งสรีระ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเก็บกระชับและยืดหยุ่นในต าแหน่งที่
ต้องการ จึงท าให้ได้ผลิตภัณฑ์เก็บกระชับสรีระที่มีลวดลายสวยงามบริเวณสะโพกและก้น เพื่อช่วยเก็บ ยก 
กระชับสรีระให้โค้งมนสวยงาม และบริเวณขอบขายังใช้เทคนิคการถักแบบพิเศษ ไม่ต้องเย็บขอบ ลดการตัด
ต่อ ลดการระคายเคือง ผสานกับเนื้อผ้าที่บางเบา ระบายอากาศได้ดี สวมใส่แล้วเย็นสบายไม่ร้อน  

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายชุดชั้นในภายในประเทศ
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72  และร้อยละ 28 ตามล าดับ  โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่าย ดังนี ้

-   การจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ   
 1. บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนจัดจ าหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์และเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นบริษัทชั้นน าที่มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการท าตลาดในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว  กัมพูชา เมียนมา 
โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักให้กับห้างสรรพสินค้า Modern Trade รวมถึงการเปิดร้านค้าในศูนย์การค้า
ชั้นน าทั่วประเทศ โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของ
บริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี และเป็นลูกค้ารายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม 

 2. บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “WIENNA” ไปยัง บริษัท วีน 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการท าธุรกิจขายตรงผ่านเว็บไซต ์ และ Catalog และเป็นลูกค้า
บริษัทฯ มานานกว่า 30 ปี 

 3. บริษัทฯ  จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า   “B’me”   ไปยัง บริษัท เพนส์ 
มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากัด โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลัก คือ Modern Trade ซึ่งปัจจุบันมี
จ าหน่ายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ านวน 151 สาขา นอกจากนี้ยังได้ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มี
ความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Stand alone เช่น His&Her Shop, MAYA Shop,  
E-Commerce ร้านสะดวกซื้อ  7-ELEVEN และ Catalog Friday 

 4. บริษัทฯ ได้เปิดบริการ Wacoal Body Clinic Shop ณ ที่ท าการของบริษัทฯ เพื่อบริการสั่ง
ตัดพิเศษส าหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งสรีระ และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์    

 5. ช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่น เช่น การเปิดร้าน Wacoal Studio, E-Commerce, TV 
Shopping และการจ าหน่ายผ่าน Factory Outlet ทั้งของกลุ่มสหพัฒน์และคู่ค้าภายนอก 

- การจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ  บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผูด้ าเนินการส่งออกโดยตรง
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น อาเซียน โดยมีลูกค้าหลัก คือ Wacoal Corporation  และ Wacoal America, 
Inc. 
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 2. ชุดชั้นนอกสตรี 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  บริษัทฯ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอกสตรีเพื่อตอบสนองลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  แบรนด์ WACOAL BLOUSE และ 5.up เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีส าหรับลูกค้าสตรีทั่ว
ประเทศ โดยได้มีการออกแบบอย่างปราณีต รวมทั้งเลือกสรรวัตถุดิบที่มีนวัตกรรมและผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ พร้อมทั้งกระจายสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแต่ละพื้นที่ 

แบรนด์ Race’ เป็นแบรนด์ทีบ่ริษัทฯ สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ
โดยตรง ในการรับออกแบบและผลิตชุดเคร่ืองแบบพนักงานทุกประเภท (Uniform) พร้อมบริการครบวงจร
ทั้งก่อนและหลังการขาย ท าให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

 ส าหรับสินค้าแบรนด์ in nine by Wacoal, Sgarlet by Wacoal และ Presea by Wacoal 
เป็นสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่หันมาบริโภคสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ได้แก่ 
กลุ่มลูกค้าสตรีมีครรภ์และคุณแม่หลังคลอด ลูกค้า SIZE PLUS และลูกค้าสตรีผู้สูงวัย ตามล าดับ 

 ในปี 2561 สินค้าชุดชั้นนอกสตรีของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 

   -   สินค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE ได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการพัฒนาวัตถุดิบและ
ออกสินค้า Cool Collection และเสื้อผ้าเบอร์ 5 ซึ่งช่วยเร่ืองการประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด  

   - สินค้าแบรนด์ 5.up ได้ออกสินค้ากลุ่ม Size Plus เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   

 1. บริษัทฯ จัดจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ WACOAL BLOUSE และ 5.up ผ่านตัวแทนจัด
จ าหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีช่องทางจัดจ าหน่ายหลักให้กับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นน าทั่วประเทศ 

 2. บริษัทฯ จัดจ าหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าองค์กรชั้นน าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
จัดท าชุดเคร่ืองแบบ (Uniform) ส าหรับพนักงานในธุรกิจธนาคาร โรงพยาบาล และธุรกิจขายและบริการ
ต่างๆ 

 3. บริษัทฯ จัดจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ in nine by Wacoal, Sgarlet by Wacoal และ 

Presea by Wacoal ผ่านช่องทาง Online ภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.myyesshop.com เพื่อจ าหน่ายสินค้า 
Lifestyle ที่มุ่งเน้นในการตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม    
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 3. ชุดเด็ก  

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในทุกระดับ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและท าการวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่ม Product 
Line และช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรงกับลูกค้าทุกระดับ   

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ขยายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่ให้ความส าคัญต่อการรักษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณสมบัติที่เหมาะกับ
การสวมใส่ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ภายใต้ ENFANT GREEN Label เช่น ผลิตภัณฑ์จาก
เส้นใยไผ่ (Bamboo Fiber)  ฝ้ายอินทรีย์ที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (Organic Cotton)  และ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอกระเจา (Jute) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสินค้าในกลุ่ม De bon  เพื่อขยายตลาด 
Modern Trade 

 บริษัทฯ ได้แบ่งตลาดเสื้อผ้าเด็กออกเป็น  2  กลุ่ม โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1  ตลาดเด็กอ่อน เด็กเล็ก อายุแรกเกิด - 6 ปี แบ่งเป็น 
- ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม Apparel   ประเภทเสื้อผ้า ผ้าอ้อม เคร่ืองนอน ถุงเท้า ถุงมือ 

หมวก ผ้ากันน้ าลาย เคร่ืองเล่นประเภท Soft Toy 
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel  ประเภทขวดนม อุปกรณ์การรับประทานอาหาร

เด็ก Toiletries ผ้าอ้อมส าเร็จรูป รองเท้า กระเป๋า 
เข็มขัด เคร่ืองประดับ และของเล่นเสริมทักษะ 

 กลุ่มที่ 2  ตลาดเด็กโต อายุ 6 - 12 ปี แบ่งเป็น 
-    ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม Apparel  ประเภทเสื้อผ้า ถุงเท้า หมวก ผ้าพันคอ 
- ผลิตภัณฑ์ Non Apparel  ประเภทรองเท้า กระเป๋า เข็มขัด และเคร่ืองประดับ  

 ในปี 2561  สินค้าชุดเด็กของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 

 - บริษัทฯ ได้เพิ่มสินค้ากลุ่มเด็กอ่อนภายใต้แบรนด์ Little Wacoal เข้าไปจัดจ าหน่ายใน
ช่องทาง Modern Trade   

 -  ผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้เพิ่มตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียและ
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจ าหน่ายเพิ่มใน
ประเทศเวียดนาม 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายชุดเด็กภายในประเทศ
และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84 และ ร้อยละ 16 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 -   การจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ   

1. บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าผ่าน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
เช่นเดียวกับชุดชั้นในสตรี ซึ่งมีช่องทางการจัดจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าส าหรับลูกค้าระดับบนและระดับกลาง  

 2.  บริษัทฯ จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่ค านึงถึงราคาของสินค้าเป็นหลัก 

 3. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใน Online เช่น  shopee.co.th, www.myyesshop.com 

 4. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใน Duty Free เช่น King Power 

 นอกจากช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้า (Customer Relationship) โดยผ่านทางช่องทาง Social Network ได้แก่ “Enfant Kidclub”,  
“Enfant Momclub”  และเว็บไซต์ www.enfant.co.th เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูล
ข่าวสารแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  

 - การจ าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ  
  ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับตลาดในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และจีน เป็นหลัก ด้วยการพัฒนาศักยภาพการขายสินค้าและบริการ โดยเน้นเจาะตลาดการ
ซื้อขายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักผ่านตัวแทนจัดจ าหน่ายในประเทศนั้นๆ โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก 
ENFANT  ได้จ าหน่ายไปในต่างประเทศ ได้แก่  ฮ่องกง  สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม   อินเดีย  บังกลาเทศ 
กัมพูชา เมียนมา จีน ศรีลังกา ลาว และมอริเชียส 

2.2.2 สัดส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

สัดส่วนการจ าหน่าย มูลค่า (ล้านบาท) % 
ภายในประเทศ 3,358.53 72.92 
ต่างประเทศ 1,247.52 27.08 

รายได้จากการขาย 4,606.05 100.00 

2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย                           

จัดจ าหน่ายผ่าน มูลค่า (ล้านบาท) % ช่องทางจ าหน่าย 

บริษัทจัดจ าหน่าย 2,745.37 59.60  ห้างสรรพสินค้า Modern Trade 
ลูกค้าในและต่างประเทศรายอ่ืน 1,860.68 40.40    ขายตรง และส่งออกไปยัง   

   สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น อาเซียน 
รายได้จากการขาย 4,606.05 100.00  

shopee.co.th
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 ลูกค้ารายใหญ่ที่บริษัทฯ ขายสินค้าให้มากกว่าร้อยละ 50 คือ  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่ายที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้า 
และ Modern Trade 

2.2.4 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
 อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปจัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ าของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากผ่านการออกแบบสินค้าและบริการ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และมีนวัตกรรม รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญของแรงงานฝีมือในการตัดเย็บ โดยในอดีตที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปได้รับผลกระทบจากอัตราค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนในการผลิต
สินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจของตน โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตด้วยการหาแหล่งผลิตหรือการขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าเพื่อรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันให้คงอยู่ ผู้ประกอบการจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการยกระดับห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ที่เป็นระบบห่วงโซ่อุปทาน การตลาดและการขาย การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึง
การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการบริหารจัดการสินค้า ทักษะฝีมือแรงงาน เทคโนโลยีการ
ผลิต และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งการมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่าน
การบูรณาการโครงข่ายอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ทั้งการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ
ใหม่ๆ การคิดค้นเทคนิคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มคุณค่าสินค้าแก่ผู้บริโภค รวม
ไปถึงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ
ให้กับลูกค้าอย่างตรงตามความต้องการ ด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในโลกยุค Digital อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 ภาวะการแข่งขันของตลาดเสื้อผ้าส าเร็จรูป ทั้งตลาดชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก มีดังนี ้

1.  ชุดชั้นในสตรี 
ตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้าน

คุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการจึงหันมาเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทาง Online มากขึ้น เน่ืองจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้ผู้บรโิภคสามารถตัดสินใจ
เลือกบริโภคสินค้าและบริการได้หลากหลายและตรงกับความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้ให้ความส าคัญกับการตลาด Online ทั้งในด้าน Social Media 
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Marketing และ Online Marketing ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการขาย
เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค   

  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับตัวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ Supply Chain ให้กับ
สินค้าแบรนด์ Wacoal ทั่วโลก โดยร่วมมือกับ Wacoal Corp. ประเทศญ่ีปุ่น จัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตวัตถุดิบ
ส าหรับชุดชั้นในสตรี ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันมาก
ขึ้น อีกทั้งมีการจัดต้ังโรงงานผลิตชุดชั้นในในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด 
รองรับตลาดชุดชั้นในสตรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นนโยบาย “การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค” 
ด้วยการคิดค้น วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดในฐานะผู้น าอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการ
และได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เพื่อ
สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2.  ชุดชั้นนอกสตรี 

  ปี 2561  ตลาดสินค้าชุดชั้นนอกสตรีมีการแข่งขันสูงขึ้น  เพราะมีการน าเข้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปแบรนด์
ดังระดับโลกและระดับภูมิภาคเข้ามาจ าหน่ายในประเทศตามทิศทางความต้องการสินค้าของผู้บ ริโภค 
ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีผ่านช่องทาง Online ในราคาที่ต่ ากว่าร้านค้าใน
ช่องทาง Offline ท าให้สินค้าเสื้อผ้าสตรีต้องสร้างความแตกต่างและต้องพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น  

  ส าหรับสินค้า WACOAL BLOUSE และ 5.up ได้มีการพัฒนาเนื้อวัตถุดิบที่มีนวัตกรรม เพื่อ
สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มราคาได้ และยังเป็นที่ต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างสินค้ากลุ่ม 

Easy Price เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น และมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้เติบโตเหนือคู่แข่ง
ด้วยการสื่อสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่องทุกช่องทางทั้งช่องทาง Offline และ Online 
  ในส่วนตลาดชุดเคร่ืองแบบพนักงาน (Uniform) บริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรและระบบงานเพื่อ
รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้น ท าให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันตลาดชุดเคร่ืองแบบพนักงาน
มากยิ่งขึ้น  

3.  ชุดเด็ก 

 ตลาดเสื้อผ้าเด็กในช่องทางห้างสรรพสินค้าชั้นน ามีการน าเข้าสินค้าแบรนด์เนมทั้งระดับกลาง-บน
เข้ามาจัดจ าหน่ายภายในประเทศมากขึ้นส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กของบริษัทฯ 
จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วน าขอ้มูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
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และพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านของประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบที่
ทันสมัย  รวมทั้งสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริม
พัฒนาการและความปลอดภัยแก่เด็ก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น  
ดังเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ ENFANT ได้รับการรับรองจาก Oeko-Tex 100 Product Class I (for baby) ซึ่งเป็น
ฉลากที่รับรองว่าผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ENFANT เป็นเสื้อผ้าเด็กที่ปลอดภัยจากสารพิษที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม    

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พัฒนาเสื้อผ้าเด็กให้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในสภาพ
ภูมิอากาศร้อนและหนาว  รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย 
ควบคู่ไปกับการสานต่อแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ ENFANT GREEN Label เช่น 
ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่ผลิตจากเส้นใยฝ้ายผสมปอกระเจา (Cotton Jute)  เส้นใย Organic Cotton  เส้นใยไผ่ 
(Bamboo) เป็นต้น 

2.2.5   จ านวนคู่แข่งและขนาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง    
ปัจจุบันตลาดชุดชั้นในสตรีของประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและการแข่งขันสูง จึงเป็นโอกาส

ให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท าตลาดผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย ทั้ง
ช่องทางห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และช่องทาง Online ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ 
Wacoal ที่ได้รับอนุญาตจาก Wacoal Corporation ประเทศญ่ีปุ่น คือ ผู้น าตลาดที่ครองส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุดในตลาดชุดชั้นในสตรีที่มีการจ าหน่ายภายในประเทศมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานเกือบ 5 ทศวรรษที่
ผ่านมา  

2.2.6   สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ 
สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ

รายอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยสามารถพิจารณาได้จากด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ ดังน้ี 

 ด้านการตลาด 

1) ด้านผลิตภัณฑ์  ชุดชั้นในสตรีภายใต้แบรนด์ Wacoal มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสตรีไทย
มายาวนานทั้งในด้านคณุภาพของสินค้าและบริการที่ดี การเข้าใจถึงสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง รวมถึง
การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าผ่านทางนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย รวมถึงยังให้ความส าคัญกับ
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ตลาดเฉพาะกลุ่ม โดย Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ผู้หญิง....
สวยท่ีสุดจากข้างใน (Beauty Inside) ซึ่งสามารถจัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น  3  กลุ่มหลัก ดังนี ้

 - สินค้ากลุ่ม FUNCTION  เป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านสรีระ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านวัตถุดิบ เทคนิค
การตดัเย็บ และการ Fitting เป็นต้น 

 - สินค้ากลุ่ม FASHION  เป็นสินค้าที่ออกแบบให้เข้ากับ Lifetime และ Lifestyle ของ
ผู้บริโภคโดยค านึงถึงสมัยนิยม  และความต้องการของตลาดใน
แต่ละช่วงเวลา 

 - สินค้ากลุ่ม SERVICE  เป็นบริการรับสั่งตัดชุดชั้นในพิเศษเฉพาะบุคคล ส าหรับผู้ที่
ต้องการปรับแต่งสรีระ  และต้องการเสื้อผ้าที่ใช้ในทางการแพทย์  
เช่น ชุดชั้นในส าหรับผู้ป่วยสตรีที่สูญเสียเต้านม เสื้อผ้าทางการ 
แพทย์ที่ช่วยกระชับแผลเป็นนูน (Keloid) ให้เนียนเรียบ เป็นต้น ซึ่ง
การลงทุนดังกล่าวมิได้มุ่งหวังผลก าไร แต่ถือเป็นการตอบแทน
ให้กับผู้บริโภคและสังคม 

2) ด้านการบริการ บริษัทฯ ได้เปิดบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็นการให้บริการหลังการขาย โดย
ผู้บริโภคสามารถขอข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือส่งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนได้
ในหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือผ่านเคาน์เตอร์จุดจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้า
ทั่วประเทศ หรือทางอีเมล์ : services@wacoal.co.th  หรือผ่านทาง www.wacoal.co.th ทั้งนีเ้พื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บรโิภคที่เลือกใช้สินค้าและบรกิารของ Wacoal อย่างต่อเน่ือง 

3) การมุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Center) โดยการท าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
รอบด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  

4) ด้านการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสรีระวิทยาของสตรีไทยมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เน่ืองจากบริษัทฯ มองว่าสิ่งนี้คือหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสรีระของสตรีไทยอย่างแท้จริง  ดังปณิธานที่ Wacoal  ยึดถือ
อย่างจริงจังตลอดมา คือ ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ  อันได้แก่ ร่างกาย 
และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของ Wacoal จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หาก
ยังต้องรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “ความงดงามจาก
ภายใน  ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่

http://www.wacoal.co.th/
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ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์  ดังนี ้

JACQUARD 3D 
นวัตกรรมผ้าถัก Power Net Jacquard เส้นใยไนลอน Body cool ซึ่งมีภาคตัดขวางเป็นรูปเลข 8 

ท าให้ดูดซับความชื้น ระบายอากาศได้ดี และแห้งเร็ว มาผสมเส้นใยยืด Lycra ถึง 30% ถักทอให้มีลวดลายใน
ตัวเป็น pattern garment jacquard ให้เกิดแรงกระชับต่างระดับของลวดลายผ้าที่หนาบาง 3 ระดับ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ต่างกัน สามารถสร้างต าแหน่งและแรงกระชับตามต้องการ ไร้รอยต่อ ช่วยให้เกิดความเรียบ
เนียนตลอดทั้งตัว  พบได้ในผลิตภัณฑ์ BODY BASE TRIPLE EFFECT  

FILAGEN FIBER   
        นวัตกรรมผ้าเส้นใยเรยอนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเกล็ดปลาทะเลหรือ “คอลลาเจน” อยู่

ในเส้นใย ท าให้มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการดูดซับความชื้น และช่วยรักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ จึงให้
ความรู้สึกนุ่ม สบายผิว ลดกลิ่นอับชื้น เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี มีผิวสัมผัสเย็น และมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี 
พบได้ในผลิตภัณฑ์เสื้อบังทรง  

NANO ZINC  
นวัตกรรมผ้าผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีการผสม Nano Zinc ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง

แบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีนาโนแบบฝังตัวอยู่ภายในเส้นใยไม่
หลุดออกมาท าให้ผ้ามีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน จึงมั่นใจได้
ว่าชุดนอนที่สวมใส่นั้นช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน  

EASY CLEAN    
นวัตกรรมผ้าเคลือบสารกันเปื้อน (Soil Release) ซึ่งท ามาจากเส้นใยไนลอนผสมเส้นใยยืดให้

ความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย พร้อมทั้งเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับผ้า เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิต (Anti-static) 
นอกจากนี้ยังช่วยให้รอยเปื้อนขจัดออกง่าย ไร้ปัญหารอยคราบฝังแน่น และดูแลรักษาง่าย โดยยังคงความ
ละเอียดอ่อนนุ่ม ดูดซับความชื้น และระบายอากาศได้ดี พบได้ในผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน  

TWOWAY TRICOT MICRO FREE-CUT    
เน้ือผ้าผสมเส้นใยไนลอนขนาดเล็กที่มีความละเอียดระดับ Microfiber (40/34 D.) เล็กกว่าเส้น

ผมถึง  100 เท่า จึงให้สัมผัสที่เนียนนุ่น และเพิ่มปริมาณเส้นใยยืด Spandex ถึง 30% ท าให้กระชับทุกสัดส่วน 
ยืดหยุ่นสปริงตัวและคืนรูปได้ดี พร้อมโครงสร้างการถักแบบ Two-way Tricot ไม่ลุ่ย ไม่รัน ไม่ม้วนปลายขา 
อิสระทุกการเคลื่อนไหวด้วย Free Cut สัมผัสความละเอียดนุ่มได้ในผลิตภัณฑ์ Shape wear  
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 ด้านการผลิตและการด าเนินงาน 

 1) ด้านโครงข่ายอุตสาหกรรม  บริษัทฯ มุ่งสร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยมีการ
บริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า โดยพัฒนาความ
ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒนท์ี่เป็นพันธมิตรธุรกิจทั้งในระดับอุตสาหกรรม และโครงสร้างตลาดและ
การขาย เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีการ
ร่วมทุนกับผู้ผลิตในการจัดต้ังโรงงานผลิต และการสร้างเครือข่ายในการจัดจ าหน่ายสินค้าที่ครอบคลุม  

 2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สร้างความร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจ าหน่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการขาย 
โดยการเก็บข้อมูลจากร้านค้าโดยตรงแบบ Real Time ท าให้บริษัทฯ สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในด้าน
การวางแผนผลิตสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

 3) ด้าน Logistic บริษัทฯ พัฒนาระบบ Logistic และคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าทั่วประเทศ ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน 

4) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังเห็น
ได้จากกิจกรรมที่บริษัทฯ ปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสี
และสารเคมีที่เป็นอันตราย กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ดังเช่น การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 
9001:2015 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 การ
รับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรับรองคุณภาพมาตรฐานการทดสอบ 
Wacoal corp. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2346:2550) การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลาก
เขียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน (Green Label) การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และ
ผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint)  

 นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry 
Level 4)  รวมทั้งได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) 
ประจ าปี 2561 จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ด้านการเงิน 

บริษัทฯ มีการบริหารนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบาย
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับทุกสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีและฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งมาโดยตลอด  
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จากสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมและยอมรับในคุณภาพจากผู้บริโภค ประกอบกับนโยบาย
การตลาดที่ให้ความส าคัญกับลูกค้า การผลิต และการด าเนินงานที่มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ 
Supplier และผู้จัดจ าหน่าย ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้นและความร่วมใจของพนักงาน ประกอบกับสถานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง ท าให้เชื่อมั่นว่าสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ถือว่าอยู่ในระดับสูง  

2.2.7  แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต   
ปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวลดลงเล็กน้อย อีกทั้งยังเผชิญกับความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน แต่เศรษฐกิจไทย
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยภายนอกด้านการส่งออก การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และปัจจัยภายในด้านการลงทุนของภาครัฐ ท าให้อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีประเทศไทยยังคงเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพที่ดี  อีกทั้งคุณภาพฝีมือแรงงานและระบบห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร ส่งผลให้ประเทศไทย
ยังคงเป็นแหล่งผลิตชุดชั้นในสตรีที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก   

 ทิศทางในปี 2562 ของอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีระดับกลางถึงบนของประเทศไทย คาดว่าจะ
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่าน
มา มีผู้ประกอบการชุดชั้นในสตรีชั้นน าของโลกเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย จึงมีการตัดสินใจเข้ามาท า
ตลาดในเมืองไทย ซึ่งท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้นคาดว่าแนวโน้มการแข่งขันใน
อนาคตจะมีความเข้มข้นขึ้น และเทคโนโลยีจะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่องทาง E-commerce ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหันมาพัฒนาการ
ค้า Online  รวมถึงการใช้ Social media ในการพัฒนาช่องทางการตลาดและการขายเพิ่มมากขึ้น 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีอย่างครบวงจรในภูมิภาค  โดยการ
ร่วมมือกับ Wacoal Corp. ประเทศญ่ีปุ่น และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อยกระดับระบบห่วงโซ่อุปทานและ
ระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก 
และน าพาไปสู่ความเป็นผู้น าทางด้านศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีระดับโลกต่อไป      
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

2.3.1 จ านวนโรงงานและที่ตั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย    

ชื่อบริษัท ท่ีตั้ง 
พนักงาน 

(คน) 
อาคาร 
(หลัง) 

พื้นที่รวม 
 (ตร.ม.) 

 บมจ. ไทยวาโก้   กรุงเทพฯ 2,664 7 42,745 
   อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 42 1 4,734 
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ชื่อบริษัท ท่ีตั้ง 
พนักงาน 

(คน) 
อาคาร 
(หลัง) 

พื้นที่รวม 
 (ตร.ม.) 

 บจก. วาโก้ศรีราชา   อ.ศรีราชา         จ.ชลบุร ี 967 1 8,292 
 บจก. วาโก้ล าพูน   อ.เมืองล าพูน    จ.ล าพูน 523 2 10,152 
 บจก. วาโก้กบินทร์บุรี   อ.กบินทร์บุรี    จ.ปราจีนบุรี 312 2 6,840 
 บจก. ภัทยากบินทร์บุรี   อ.กบินทร์บุรี    จ.ปราจีนบุรี 455 2 6,656 
 บจก. โทรา 1010   กรุงเทพฯ 

  อ.ศรีราชา         จ.ชลบุร ี
1 

26 
- 
1 

12 
1,500 

รวม 4,990 16 80,931 

2.3.2 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตรวม    
       หน่วย : ชิ้น 

ก าลังการผลิตจ าแนกตามผลิตภัณฑ์ 2561 2560 2559 

ก าลังการผลิตเต็มท่ี    
     ชุดชั้นในสตรี    20,000,000 20,000,000 20,000,000 
     ชุดชั้นนอกสตรี 200,000 200,000 200,000 
     ชุดเด็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวม 22,200,000 22,200,000 22,200,000 

ปริมาณการผลิตจริง    
     ชุดชั้นในสตรี 19,429,079 19,289,830 18,441,675 
     ชุดชั้นนอกสตรี 183,936 82,502 165,143 
     ชุดเด็ก 1,678,773 1,671,611 1,876,086 

รวม 21,291,788 21,043,943 20,482,904 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 95.91% 94.79% 92.27% 
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบปีก่อน 101.18% 102.74% 102.02% 

2.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ  
    วัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ  2  ประเภท คือ 

 วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ผ้าผืน ผ้าแถบ ผ้ายืด ผ้าลูกไม้ ส่วนใหญ่จัดซื้อจากโรงงานทอผ้าและโรงงานถัก
ผ้าลูกไม้โดยตรง เช่น บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากัด  บริษัท เพ็นน์ เอเซีย 
จ ากัด   และน าเข้าจากต่างประเทศ   
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 วัตถุดิบรอง  ได้แก่  ฟองน้ าปั๊มขึ้นรูป (MOLD) สายบ่า ชิ้นส่วน กระดุม ด้าย ซิป ตะขอ จัดซื้อจาก
โรงงานในประเทศ  เช่น บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด   บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม. จ ากัด 

2.3.4 ผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ  

 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่ายที่ส าคัญจ านวน 3 ราย คือ   

 1. บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อ
วัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด  

 2. กลุ่ม Wacoal Corporation ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบ 
คิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด  

 3. บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ
คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด 

 การซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจ าหน่ายทั้ง 3 ราย เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการท า
สัญญาในการซื้อขายวัตถุดิบกับผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว เน่ืองจากเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ส าคัญจะปรากฏใน
ใบสั่งซื้อแต่ละคร้ังแล้ว 

2.3.5 สัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ    

 ในปี 2561  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ด าเนินการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่จัดซื้อภายในประเทศ  คิดเป็น
ร้อยละ  71  และ ร้อยละ  29   เป็นการน าเข้าผ้าและลูกไม้ส่วนใหญ่จากประเทศญ่ีปุ่น  ฮ่องกง  จีน ไต้หวัน  
อิตาลี เกาหลีใต้   

2.3.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและวัสดุเหลือใช้ 

 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับเศษ
วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น  เศษผ้า  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อเศษวัตถุดิบ 
 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
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 3.  ปัจจัยความเสี่ยง  
 

  คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท า
หน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ   ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ให้บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
และมีกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน 

2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกันด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส   ถูกต้องครบถ้วนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง   พร้อมกับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

4. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบาย และภารกิจของบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  ซึ่ง
ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังนี้ 
 

3.1   ความเสี่ยงจากโครงสร้างลูกค้ามีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใหญ่น้อยราย 

  ในประเทศ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี  โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน)  เป็นผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศ   มียอดสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัทฯ   
ซึ่งผู้จัดจ าหน่ายรายนี้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล  และมีความสัมพันธ์อันดีกับห้างสรรพสินค้า     
อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบริษัทฯ  ท าให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในความมั่นคงของลูกค้ารายนี้ ประกอบกับ
การจัดจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของผู้จัดจ าหน่าย  

 อย่างไรก็ตามหากลูกค้ารายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน หรือ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจ าหน่ายสินค้าลดลง  บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายอื่นๆ  เช่น 
E-Commerce, TV Shopping เพื่อช่วยสร้างยอดขายให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
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  ต่างประเทศ 

  การจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ  บริษัทฯ ได้ด าเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม Wacoal Corporation 
ที่มีอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก  บริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงจากการบอกเลิก
สัญญาของกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายรายนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีเช่นกัน และมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังนานาประเทศ 
ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ต่างประเทศ   ฉะนั้นการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านกลุ่ม Wacoal Corporation จึงนับเป็นการเสริมสร้างประโยชน์
ทางธุรกิจให้กับทั้ง  2  ฝ่าย   
 

3.2 ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต 

 บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้ารับอนุญาตจาก Wacoal Corporation เป็น
หลักถึงกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด หากบริษัทฯ สูญเสียสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว  

 อย่างไรก็ตามจากการที่ Wacoal Corporation ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 33.61 ของหุ้นที่ออกและ
ช าระแล้ว การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสามารถในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี ดังนั้นแนวโน้มการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้าหรือโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการที่
บริษัทฯ ได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากเดิมคราวละ 5 ป ี เป็น 10 ปี                               
      

3.3   ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

สินค้าชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูง โดยใช้กลยุทธ์ทั้งทางด้านราคา  รูปแบบ และการส่งเสริมการ
ขาย เพื่อช่วงชิงและขยายฐานกลุ่มลูกค้า การเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการ
เปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ สินค้าในประเทศแถบอาเซียนทั้งหมด
สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างเสรี  ด้วยความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า ท าให้การแข่งขัน
ด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้น  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มานาน และมีเป้าหมายมุ่งมั่นสู่ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นน าของโลก  จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณด์ังกล่าวแล้ว อาทิเช่น การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวัตถุดิบและสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า การร่วมลงทุนใน Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพื่อ
สร้างโครงข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
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บุคลากรในองค์กร  รวมทั้งประโยชน์จากภาษีน าเข้าวัตถุดิบ ผ้า ลูกไม ้ จากประเทศในแถบอาเซียนในราคา
ต้นทุนที่ต่ าลง  

 

3.4   ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง 

 ปัจจุบันพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  เน่ืองจากอินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  ส่งผลให้การซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น 
เน่ืองจากสามารถซื้อขายได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง   ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญโดยมุ่งสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส ารวจสรีระสตรีไทย
อย่างต่อเนื่องและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้
เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าทาง Online, Omni Channel  เพื่อตอบสนองต่อ Lifestyle  และความพึง
พอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
 

3.5   ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ท าให้มีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้นโยบาย
ป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) โดยน ารายรับในรูปเงินตราต่างประเทศไปช าระค่า
สินค้าในสกุลเงินเดียวกัน ควบคู่ไปกับการช าระค่าสินค้าด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ (Netting) กับคู่สัญญาใน
ต่างประเทศที่เป็นทั้งเจ้าหน้ีและลูกหนี้เดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินโดยท า
สัญญาชื้อขายล่วงหน้า  Forward  เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

3.6 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 การด าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ต่างๆ รวมถึงกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk) และมีหน่วยงาน 
Compliance Unit ท าหน้าที่ก ากับและติดตามข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร 
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3.7 ความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและการ
ด าเนินธุรกิจ  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
โปร่งใส  ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC)  พร้อมทั้งก าหนดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติตามนโยบาย มีคณะท างานด้านต่อต้านการคอร์รัปชันและจัดให้มีช่องทางการ
แจ้งเบาะแสและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ  ตลอดจนมี
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและก าหนดมาตรการควบคุมป้องกันอย่างรัดกุม เพียงพอ 
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4. ทรัพย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ  
 

4.1  ลักษณะของทรัพย์สินถาวรหลักท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1.1 ที่ดิน  

ท่ีตั้งท่ีดิน ขนาดพื้นท่ี 
(หน่วย : ตร.ว.) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี      
(หน่วย : ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

กรุงเทพฯ 11,531.80 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 826.52 ไม่มี 
อ. พระประแดง  
จ. สมุทรปราการ 

1,183.50 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 6.58 ไม่มี 

อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 4,472.00 บริษัทฯ และ WSC
เป็นเจ้าของ   

3.10 ไม่มี 

อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 6,404.50 WLC เป็นเจ้าของ 13.83 ไม่มี 
อ. กบินทร์บุร ี จ. ปราจีนบุรี 9,557.00 WKC และ PKC    

เป็นเจ้าของ   
23.32 ไม่มี 

รวม 33,148.80  873.35  

4.1.2 อาคารที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

ท่ีตั้งอาคาร ขนาดพื้นท่ี 
(หน่วย : ตร.ม.) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี      
(หน่วย : ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

กรุงเทพฯ 42,756.82 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 55.76 ไม่มี 
อ. พระประแดง  
จ. สมุทรปราการ 

4,734.00  บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 10.30 ไม่มี 

อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 8,292.00 บริษัทฯ และ WSC 
เป็นเจ้าของ   

13.85 ไม่มี 

อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 6,696.00 WLC เป็นเจ้าของ 0.28 ไม่มี 
อ. กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี 12,826.00 WKC และ PKC    

เป็นเจ้าของ   
1.14 ไม่มี 

รวม 75,304.82  81.33  
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4.1.3 เครื่องจักร     

ท่ีตั้งเครื่องจักร จ านวน
เครื่องจักร
(หน่วย : คัน) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี      
(หน่วย : ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

กรุงเทพฯ 4,148 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ 20.12 ไม่มี 
อ. ศรีราชา       จ. ชลบุร ี 1,718 WSC และ TORA

เป็นเจ้าของ   
19.07 ไม่มี 

อ. เมืองล าพูน  จ. ล าพูน 1,729 WLC เป็นเจ้าของ 11.88 ไม่มี 
อ. กบินทร์บุรี  จ. ปราจีนบุรี 2,506 WKC และ PKC    

เป็นเจ้าของ   
27.52 ไม่มี 

รวม 10,101  78.59  

หมายเหตุ     :  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
 WSC  =   บจก. วาโก้ศรีราชา             
 WLC   =   บจก. วาโก้ล าพูน 
 WKC    =    บจก. วาโก้กบินทร์บุรี          
 PKC       =    บจก. ภัทยากบินทร์บุรี              
 TORA =   บจก. โทรา 1010                                                                                 

4.1.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ     

 บรษิัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ คือ เคร่ืองหมายการค้า โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญ  ดังนี ้               

 เครื่องหมายการค้าที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้               

                    บริษัทฯ ประกอบการผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี Wacoal ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับ
อนุญาตจาก Wacoal Corporation  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ   โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา
ดังนี้ คือ  บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสิทธิในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และสัญญามี
ระยะเวลา 10 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2557  -  31 ธันวาคม  2566    

 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทฯ                
 บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์   และได้น าเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในต่างประเทศ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้                                    
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เครื่องหมายการค้า ประเภทสินค้า/บริการ เลขทะเบียน หมายเหตุ 

WIENNA ชุดชั้นในสตรี ค 269706 จดทะเบียนใน 21 ประเทศ 

B’me ชุดชั้นในสตรี ค 900585 จดทะเบียนใน   7 ประเทศ 

ENFANT เสื้อผ้าเด็ก ค 45799 จดทะเบียนใน 34 ประเทศ 

 ของใช้เด็ก ค 171190  

De bon เสื้อผ้าเด็ก ค 51009 จดทะเบียนใน 12 ประเทศ 
 

 WIENNA   เป็นเคร่ืองหมายการค้าของชุดชั้นในสตรีส าหรับวัยท างานที่เน้นการสวมใส่ที่เหมาะ
กับรูปร่างของผู้สวมใส่  
 B’me   เป็นเคร่ืองหมายการค้าของชุดชั้นในสตรีส าหรับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยซึ่งมีสรีระที่
เปลี่ยนไป ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมช่วยให้ผู้สวมใส่แลดูอ่อนเยาว์ และรู้สึกประทับใจอย่างไม่เหมือนเคย 
“เป็นคุณในแบบที่คุณเป็น” 

 ENFANT  เป็นเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ชุดเด็กที่มีการตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต ใช้วัสดุที่
ท ามาจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวเด็ก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ 
อย่างต่อเนื่อง ดังสโลแกนของสินค้า ENFANT  “บริสุทธิ์ สัมผัสจากธรรมชาติ สู่ทารกน้อย” 

 De bon เป็นเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ชุดเด็ก ใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไม่ก่อการ
ระคายเคือง อ่อนโยนต่อผิวสัมผัสและดีต่อสุขภาพของลูกน้อย  

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป มูลค่ารวม 334.56  ล้านบาท  โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 4.83 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้นโยบายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ 
โอกาสในการท าธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
 

4.3     การประเมินราคาทรัพย์สิน 

 บริษัทฯ ไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจอันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ   5    
ของส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2561 

  - ไม่มี - 
 

5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมนีัยส าคัญ แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ 

  - ไม่มี - 
 

5.3 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  - ไม่มี - 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1     ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

         บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  (WACOAL) 

 ประเภทธุรกิจ :      ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
 เลขทะเบียนบริษัท :      0107537001455       
 ทุนจดทะเบียน  :      120 ล้านบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
 ท่ีตั้ง :      132   ซอยเจริญราษฎร์ 7  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม    
                                  กรุงเทพมหานคร   10120    
 โทรศัพท์   :      0-2289-3100-9, 0-2689-8300  
 โทรสาร  :      0-2291-1788 

 เว็บไซต ์   :      www.wacoal.co.th 
 

 ติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยงาน เบอรโ์ทรศัพท์ E-mail Address 

เลขานุการบริษัท   0-2689-8324 secretariat@wacoal.co.th 

นักลงทุนสัมพันธ์   0-2289-3100-9 ต่อ 331 invest@wacoal.co.th 

ลูกค้าสัมพันธ์   0-2689-8515-6 services@wacoal.co.th 

ธุรกิจชุดชั้นในสตรี   0-2689-8705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sompong@wacoal.co.th 

ธุรกิจชุดเด็ก   0-2291-8373 pojadech@wacoal.co.th 

ธุรกิจชุดชั้นนอกสตรี   0-2289-3100-9 ต่อ 399 susana.mar@wacoal.co.th 

Wacoal Body Clinic (บริการส่ังตัดพิเศษ)   0-2689-8484 bodyclinic@wacoal.co.th 

Online Shopping Call Center   0-2296-9979 - 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  :  โทรศัพท์  0-2289-3100-9 ต่อ 210, 223   0-2289-3100-9 ต่อ 202, 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     personnel@wacoal.co.th 

ส านักงานตรวจสอบภายใน   0-2289-3100-9 ต่อ 207, 0-2291-0591 audit@wacoal.co.th 

mailto:secretariat@wacoal.co.th
mailto:invest@wacoal.co.th
mailto:sompong@wacoal.co.th
mailto:phairoj@wacoal.co.th
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6.1.2   การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ    10        ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว  
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561 

 

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภท 
ของหุน้ 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุน้โดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

บริษัทย่อยทางตรง      
1.  บริษัท วาโก้ล าพูน จ ากัด  
     99, 99/4   หมู่ที่ 5   ถ.เล่ียงเมือง    
     ต.ป่าสัก   อ.เมืองล าพูน   จ.ล าพูน   
     โทร. 0-5353-7652-3    
     โทรสาร 0-5358-4082 

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 500,000 499,997 99.99 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 500,000 499,996 99.99 

3.  บริษัท โทรา 1010 จ ากัด 
     132   ซ.เจริญราษฎร์ 7   บางโคล่    
     บางคอแหลม   กรุงเทพฯ 
     โทร. 0-2689-8705    
     โทรสาร 0-2689-8706    

จัดหาและจัด
จ าหน่ายเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปและ
ประกอบธุรกิจ
ฟอกย้อม 

หุ้นสามัญ 500,000 499,970 99.99 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 199,910 99.96 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 199,907 
 

99.95 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

     การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

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

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 40,000 16,000 40.00 

2.  บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด (PMC) 
     611/28   ตรอกวัดจันทร์ใน   
     บางโคล่   บางคอแหลม   กรุงเทพฯ   
     โทร. 0-2291-2390-8  
     โทรสาร 0-2291-2378 

ผลิตเสื้อผ้า  
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 3,000,000 1,200,000 40.00 

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

ผลิตและจ าหน่าย 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 8,000 1,600 20.00 

บริษัทร่วมทางอ้อม   (ถือหุ้นโดย PMC = 99.99%)      
4.  บริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด* 
     99/2 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ป่าสัก  
     อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 
    โทร. 0-5358-4083 
    โทรสาร 0-5358-4084 

ผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 200,000 79,997 39.99 

บริษัทอื่นๆ      
1.  บริษัท ไทยแน็กซิส จ ากัด 
     222   หมู่ที่ 5   ถ.สุวรรณศร   ต.นนทรี    
     อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี  
     โทร. 0-3729-0039 
     โทรสาร 0-3720-5229 

ทอและพิมพ์ 
แถบตราสิ่งทอ 

 
 

หุ้นสามัญ 
 
 

200,000 38,000 19.00 

2.  บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
     241, 243, 245, 247  ซ.เจริญราษฎร์ 7   บางโคล ่   
     บางคอแหลม   กรุงเทพฯ 
     โทร. 0-2291-2806-7  
     โทรสาร  0-2291-2807 

ผลิตวัตถุดิบ 
ส าหรับ 

ชุดชั้นในสตรี 

หุ้นสามัญ 
 
 

10,000,000 1,900,000 19.00 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธรุกิจ ประเภท 
ของหุ้น 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

     การถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

3.  บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด 
      241, 243, 245, 247  ซ.เจริญราษฎร์ 7   บางโคล ่   
     บางคอแหลม   กรุงเทพฯ 
     โทร. 0-2291-5725-6  
     โทรสาร 0-2291-5727 

ผลิตวัตถุดิบ 
ส าหรับ 

ชุดชั้นในสตรี 

หุ้นสามัญ 
 
 

3,000,000 570,000 19.00 

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

ธุรกิจฟอกย้อม หุ้นสามัญ   32,400,000 6,065,570 18.72 

5.  บริษัท สหเอเซียแปซิฟคิ จ ากัด  
     729/4-7   ถ.รัชดาภิเษก   บางโพงพาง   
     ยานนาวา   กรุงเทพฯ   
     โทร. 0-2075-9911 
     โทรสาร 0-2075-9912 

การเช่าและ 
การด าเนินการ

เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 

หุ้นสามัญ 37,567,000 6,950,000 18.50 

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

ผลิตและ 
จ าหน่ายสิ่งทอ 

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 

ผู้จัดจ าหน่าย 
สินค้าอุปโภค 

หุ้นสามัญ 50,000 9,000 18.00 

8.  บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
     177, 179, 181, 183, 185  ซอยเจริญราษฎร์ 7 
     บางโคล ่  บางคอแหลม   กรุงเทพฯ 
     โทร. 0-2689-8520 
     โทรสาร 0-2689-8520 

ธุรกิจขายตรง หุ้นสามัญ 300,000 53,700 17.90 
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ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภท 
ของหุน้ 

จ านวนหุ้น 
ที่ออกจ าหน่าย 

การถือหุน้โดยบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น % 

9.  บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากัด 
     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 

  10.  บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จ ากัด 
     49 หมู่ที่ 3  ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย  ต.ส าโรงใต้ 
     อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ 
     โทร. 0-2183-3898  
     โทรสาร 0-2183-3916 

ปั่นด้าย  ทอผ้า  
และผลิตชิ้นส่วน 

ที่เป็นส่วน 
ประกอบของ 
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 6,214,634 1,008,703 16.23 

11. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น 
จ ากัด 

      129/1  ถ.ช่องนนทรี   ช่องนนทรี   
      ยานนาวา   กรุงเทพฯ  
      โทร. 0-2295-0911 ต่อ 264 
      โทรสาร 0-2294-3715 

ผลิตเครื่อง
หนัง 

หุ้นสามัญ 500,000 60,000 12.00 

12.  บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จ ากัด 
       129/1  ถ.ช่องนนทร ี  ช่องนนทรี   
       ยานนาวา   กรุงเทพฯ 
       โทร. 0-2295-1730    
       โทรสาร 0-2295-1757 

ตัวแทน
จ าหน่ายสินค้า
และเครื่อง 
แต่งกาย 

หุ้นสามัญ 400,000 48,000 12.00 

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

ผลิตและ
จ าหน่ายผ้ายืด
และทอแถบ 

ยางยืด 

หุ้นสามัญ 
 
 

1,600,000 
 
  

172,000 10.75 

14.  บริษัท แชมป์เอช จ ากัด 
       58   ซ.เจริญราษฎร์ 7   บางโคล่   
       บางคอแหลม   กรุงเทพฯ   
       โทร. 0-2689-8240 
       โทรสาร 0-2289-2587 

ผลิตเสื้อผ้า 
ส าเร็จรูป 

หุ้นสามัญ 400,000 40,000 10.00 

หมายเหตุ : * บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกจิการ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
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6.1.3     บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 บริษัท   ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   (ประเทศไทย)   จ ากัด 
 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร  10400 
 Call Center  :  0-2009-9999 

ผู้สอบบัญชี 

 บริษัท   ดีลอยท์  ทู้ช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี  จ ากัด 

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
   ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4800 
    

6.2    ข้อมูลส าคัญอื่น   

 - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2  :  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีชื่อ
ย่อหลักทรัพย์ที่ใช้ส าหรับการซื้อขาย คือ  “WACOAL”  โดยมีทุนจดทะเบียน  120  ล้านบาท  เรียกช าระ
แล้ว  120    ล้านบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  120  ล้านหุ้น    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1  บาท 

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ และไม่มีการออก
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ 

 

7.2        ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561* 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ % 
  1. Wacoal Corporation 40,331,250  33.61 
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 27,304,800  22.75 
  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)  9,641,050  8.03 
  4. บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)       6,113,020  5.09 
  5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน  4,879,600  4.07 
  6. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  4,679,400  3.90 
  7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด  4,492,000  3.74 
  8. บริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด  2,618,940  2.18 
  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  1,696,500  1.41 
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)   1,670,200  1.39 

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก   103,426,760       86.19 

  รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด   120,000,000     100.00 

 หมายเหตุ  :  * ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นปัจจุบนัได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th   
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์  : “ข้อมูลองค์กร”  และเลือกหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”)  ก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 

   

http://www.wacoal.co.th/
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  การกระจายการถือหุ้นจ าแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

ประเภทผู้ถือหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 37 62,041,723 51.70 
     สัญชาติต่างด้าว 3 40,494,250 33.74 
รวมนติิบุคคล 40 102,535,973 85.44 

บุคคลธรรมดา    
     สัญชาติไทย 1,044 17,441,427       14.54 
     สัญชาติต่างด้าว 2 22,600 0.02 
     รวมบุคคลธรรมดา 1,046 17,464,027 14.56 

รวมทั้งสิ้น 1,086 120,000,000 100.00 

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement)  ในเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลง
ดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 

  - ไม่มี - 
 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

  - ไม่มี - 
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  บริษัทฯ  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่
ตราไว้) แตท่ั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  

   ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ตาม
สัดส่วนของก าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
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บมจ. ไทยวาโก้  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

2561* 2560 2559 2558 2557 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น            (บาท) 2.71 3.09 2.89 2.65 2.46 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น            (บาท) 1.80 1.50 1.30 1.10 2.40 

อัตราการจ่ายเงินปันผล           (%) 
ต่อก าไรสุทธิ                         

66.49 48.57 44.92 41.50 97.41 

 หมายเหตุ :  *   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหจ้่ายเงินปันผลหุ้นละ  1.80  บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50  ซ่ึงก าหนดใหม้ีขึ้นในวันที่  22  เมษายน  2562 

 

  บริษัทย่อย   บริษัทฯ  มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจากเงินสดส่วนที่เกินความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามปกติ หรือส่วนที่มีเหลือเกินความต้องการใช้ในการขยายงานให้แก่บริษัทฯ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1    คณะกรรมการบริษัท  

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)    

   ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจ านวน  15 คน    ประกอบด้วย 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน     10 คน    (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ   5   คน) 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน         5 คน 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท    

 
รายชื่อกรรมการ 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

  1. นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต กรรมการ 
ที่ปรึกษา 

- - - - - - 

 2. นายมนู              ลีลานุวัฒน์ ประธาน - ประธาน กรรมการ - - - 
3. นายมาซายะ วากาบายาชิ รองประธาน - - - - - - 
  4. นายบุญดี           อ านวยสกุล กรรมการ - กรรมการ - - กรรมการ ประธานและ

กรรมการ
ผู้จัดการ 

  5. นายโนโซมุ โอซึกะ กรรมการ - - - - - กรรมการ 
รองผู้จัดการ 

6. นายธรรมรัตน์                โชควัฒนา กรรมการ - - - - - กรรมการ 
  7. นางสาวการุณ ี สุหร่าย กรรมการ - - - - กรรมการ กรรมการ 
  8. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ - - - - กรรมการ กรรมการ 
9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ กรรมการ - - - - - - 
10. นายมิซึรุ เซคิกุจิ กรรมการ - - - - - - 
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการ

อิสระ 
ประธาน - - - ประธาน - 

12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
อิสระ 

กรรมการ - - - - - 

13. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการ
อิสระ 

- - - ประธาน - - 

14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ
อิสระ 

กรรมการ - - - - - 

15. นายพูลศักดิ์ บุญชู กรรมการ
อิสระ 

- - - กรรมการ - - 

หมายเหตุ  :    คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ 

 1.   นายมนู   ลีลานุวัฒน์ 
 2.    นายบุญดี    อ านวยสกุล 
 3.  นายโนโซมุ  โอซึกะ 
 4.    นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา 
 5.    นางสาวการุณี    สุหร่าย 
 6.    นางอรอนงค์    แสงพุ่มพงษ ์

8.1.5 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท  และเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย     

8.1.3 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ  

ในปี 2561 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละคน  ดังนี้ 

 หน่วย : ครั้ง 
 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
 

รวม 8 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 3 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

 
รวม 5 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ป ี

  1. นายบุณยสิทธิ์    โชควัฒนา - - - 2/2 - - - 1/1 
  2. นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต* 1/8 - - - - - - 0/1 
 3. นายมนู              ลีลานุวัฒน์*** 7/8 - 3/3 2/2 - -          - 1/1 
  4. นายมาซายะ  วากาบายาชิ* 1/8 - - - - - - 0/1 
5. นายบุญดี           อ านวยสกุล 8/8 - 3/3 - - 5/5 12/12 1/1 
  6. นายโนโซมุ โอซึกะ* 8/8 - - - - - 11/12 1/1 
7. นายธรรมรัตน์                โชควัฒนา** 7/8 - - - - - 5/5 

(ตั้งแต ่ส.ค.) 
1/1 

8. นางสาวการุณี            สุหร่าย 8/8 - - - - 5/5 12/12 1/1 
9. นางอรอนงค์              แสงพุ่มพงษ์ 8/8 - - - - 5/5 12/12 1/1 

 10. นายมาซาอาคิ   ยาจิมะ*  1/4 
 (ม.ค. - พ.ค.) 

- - - - - - 0/1 
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                    หน่วย : ครั้ง 
 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

การเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
 

รวม 8 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
สรรหา 

 
รวม 3 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
พิจารณา 

ค่าตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 

 
รวม 5 ครั้ง/ป ี

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 
รวม 12 ครั้ง/ป ี

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

 
รวม 1 ครั้ง/ป ี

11. นายทาคุยะ   มิอุระ*       1/4 
(ม.ค. - พ.ค.) 

- - - - - - 0/1 

12. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ* 0/4 
 (ตั้งแต ่พ.ค.) 

- - - - - - - 

13. นายมิซึรุ เซคิกุจิ* 0/4 
 (ตั้งแต ่พ.ค.) 

- - - - - - - 

14. ดร.กุลภัทรา สิโรดม 8/8 12/12 - - - 5/5 - 1/1 
15. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 8/8 12/12 - - - - - 1/1 
16. นายกฤช ฟอลเล็ต** 7/8 - - - 12/12 - - 1/1 
17. นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี 8/8 12/12 - - - - - 1/1 
18. รศ.นเรศร์ เกษะประกร 3/3 

 (ม.ค. - เม.ย.) 
- - - 4/4 

(ม.ค. - เม.ย.) 
- - 1/1 

19. นายพูลศักดิ์ บุญชู 5/5 
 (ตั้งแต่ เม.ย.) 

-         - - 8/8 
(ตั้งแต ่พ.ค.) 

-         - - 

20. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป ์ - - 3/3 2/2 - -          - - 
21. นายมนัส องค์สรณะคม - - - - 12/12 -         - - 
 22. นายสุวิทย์    วงศ์เจริญวุฒภร - - - - - - 12/12 1/1 
 23. นางนงลักษณ์             เตชะบุญเอนก** - - - - - - 11/12 1/1 
 24. นางสาวณัฐชรินธร    พงศ์สุภาจินตภา - - - - - - 12/12 1/1 
25. นางศิริวรรณ              วิลาสศักดานนท*์ - - - - - - 11/12 1/1 
26. นายสมพงษ์              รัศมีธรรม - - - - - - 12/12 1/1 
27. นายวรเทพ              อัศวเกษม**** - - - - - - 10/12 1/1 
28. นายเมธา สุภากร - - - - - - 12/12 1/1 
29. นายพจเดช เกตุกระทึก - - - - - - 12/12 1/1 

หมายเหตุ   :   *      ลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ***  ลาป่วย 
     **    ลากิจ **** ลากิจและลาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ 

 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 คร้ัง ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 
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8.1.4 ผู้มีอ านาจควบคุม   

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือด าเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

 

8.5       ผู้บริหาร        

8.2.1 ผู้บริหาร (The Management)    

 ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผูบ้ริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ านวน 11 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้
นโยบายที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 รายชื่อของผู้บริหาร  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 5 61 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุญดี                  อ านวยสกุล กรรมการผู้จัดการ 
2. นายโนโซมุ               โอซึกะ กรรมการรองผู้จัดการ 
3. นายธรรมรัตน์          โชควัฒนา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Marketing 
4. นางสาวการุณี           สุหร่าย กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
5. นางอรอนงค์             แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
6. นายสุวิทย์            วงศ์เจริญวุฒภร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Fashion Apparel 
7. นางสาวณัฐชรินธร   พงศ์สุภาจนิตภา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
8. นางศิริวรรณ             วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
9. นายสมพงษ์              รศัมีธรรม      กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 

10. นายเมธา                   สภุากร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
11. นายพจเดช                เกตุกระทึก กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 

8.5.5 ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 

 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท  
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8.5.3 โครงสร้างองค์กร   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 61 
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8.3   เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท                  

 เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
บริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ  

2.  ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

6.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
 -   ทะเบียนกรรมการบริษัท 
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

7.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร 

8.  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 ประวัติโดยสังเขป 
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมา   สังข์รังสรรค์ 
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
   วิชาเอก บริหารธุรกิจ  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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   ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
   วิชาเอก  เศรษฐศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 การอบรมหลักสูตร : -  Company Secretary Program (CSP) 80/2017 

-  พื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ส าหรับบริษัทจดทะเบียน   
(สมาคมบริษัทจดทะเบียน) 

   - บทบาทของเลขานุการบริษัท 
   - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015 

 -  Effective Minute Taking (EMT) 41/2018 
 - การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ 

  - CGR Workshop 1/2018 “Enhancing Good Corporate  
            Governance based on CGR Scorecard” 
   - การอบรมกระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 
            ในองค์กร 
   - Smart Disclosure Program (SDP) 
   -  รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและการได้มา 
             หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
   -  การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง 
    ยั่งยืน    

 ต าแหน่งในบริษัทฯ  :  -  เลขานุการบริษัท 
   -  ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
   -  เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
   -  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอย่างเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล และได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดวงเงินและ
หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งพิจารณาจากบริษัทอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การ
ขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพคล่อง
ทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
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กรรมการ อีกทั้งกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจ าปี แล้วน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทนดังกล่าว 

 ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทฯ ได้
ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารเป็นรายบุคคล  ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเดียวกับที่ผู้บริหารได้รับ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 

8.4.5 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ 

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มี
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมือนกัน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัททุกรูปแบบเป็นประจ าทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

  1.1  ค่าตอบแทนประจ าป   :  จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรร 

   1.5  ค่าเบี้ยประชุม          :  จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม ดังนี ้

       ป   5 61 ป   5 60 

   -   ประธานกรรมการบริษัท 12,000  บาท/ ครั้ง 12,000  บาท/ ครั้ง 

   -   กรรมการบริษัท 10,000  บาท/ ครั้ง 10,000  บาท/ ครั้ง 

    1.3  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ    :  - ไม่มี - 

 5.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และ
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน  

   รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม   ดังนี้ 

       ป   5 61 ป   5 60 

1. ค่าเบี้ยประชุม   

 -   ประธาน 10,000  บาท/ ครัง้ 10,000  บาท/ ครั้ง 

 -   กรรมการ 8,000  บาท/ ครั้ง 8,000  บาท/ ครั้ง 

5. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

  

 -   ประธาน 60,000  บาท/ ครั้ง 60,000  บาท/ ครั้ง 

 -   กรรมการ 30,000  บาท/ ครั้ง 30,000  บาท/ ครั้ง 

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,048,000 บาท และค่าตอบแทนประจ าปี 10,850,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 12,898,000 บาท 

 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
หน่วย : บาท 

รายละเอียด 
ป  5 61 ป  5 60 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท 904,000 10,850,000 1,016,000 10,130,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 - 688,000 - 
คณะกรรมการสรรหา 54,000 - 52,000 - 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 16,000 - 24,000 - 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 216,000 - 216,000 - 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 170,000 - 154,000 - 

รวม 2,048,000 10,8 0,000 2,150,000 10,130,000 

ทั้งนี้กรรมการอิสระไม่ได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนแก่กรรมการอิสระ 

 (ข)   ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามค านิยามของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 11 คน และกรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
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จ านวน  2 คน รวมเป็น 13 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่ง
ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน  
 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน 
ป  5 61 ป  5 60 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน  เงินอุดหนุน  และเบี้ยเลี้ยง 13 34,896,758 12 32,647,503 
ค่าเบี้ยประชุม 13 766,000 12 740,000 

รวม  35,662,758  33,387, 03 

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทฯ ตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ 

(ก) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท  

 - ไม่มี - 

(ข) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนอื่น 
ป  5 61 ป  5 60 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 13 248,796 12 207,328 

รวม  248,796  207,328 

 

8.    บุคลากร  

8. .1   จ านวนพนักงานทั้งหมด จ าแนกตามสายงาน และคา่ตอบแทนรวมของพนักงาน  

ข้อมูล  2561 2560 2559 

จ านวนพนักงานทั้งหมด ณ 31 ธ.ค.   (คน) 4,990 4,850 4,618 
   - ฝ่ายผลิต     (คน) 2,161 2,761 2,568 
   - ฝ่ายส านักงานและสนับสนุนการผลิต   (คน) 2,829 2,089 2,050 
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน    (ล้านบาท) 1,513 1,443 1,383 
ข้อพิพาทแรงงานที่ส าคัญ  - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือสวัสดิการ
ต่างๆ  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

8.5.2  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร 

นโยบายด้านการพัฒนาบคุลากร 
“พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็น 

ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ส าคัญที่ 
จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น 
พัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 
พนักงานทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายกระดับสู่การ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน และทักษะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยน 
แปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมกับปลูกฝังค่านิยม 
องค์กร (Core Value) ให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาทัศนคติ  
พฤติกรรมการท างานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ”  

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายการ
พัฒนาและลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ บนพื้นฐานของการปลูกฝังค่านิยมองค์กร และการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ต่างๆ  ได้แก่ 
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บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ โดยวิเคราะห์และออกแบบจากความ
ต้องการทั้งในมิติขององค์กร หน่วยงาน และการพัฒนาพนักงานรายบุคคล ด าเนินการฝึกอบรม และติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถ
ยกระดับและพัฒนาความสามารถของบุคลากรได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
1. การพัฒนาทักษะกลุ่มวิชาชีพ  
   (Functional /Technical Skill Development) 

  มุ่งเน้นการพัฒนาแต่ละกลุ่มวิชาชีพให้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในงาน  

2. แผนการฝึกอบรมภายในประจ าปี 
   (Training Year Plan) 

  มุ่งเน้นการพัฒนาให้ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่ม และ
จัดหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการท างาน หรือสอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจ 

3. การทัศนศึกษาดูงาน และ 

    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    (Field Trip / Exchange Knowledge between 

Value Chain) 

  เสริมสร้างประสบการณ์ให้พนักงานได้เรียนรู้
กระบวนการท างานในระบบ Supply Chain โดยได้รับ
ความร่วมมือจากคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ 

4. การทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ  
    (Oversea Study Trip) 

  เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้เทรนด์ ศึกษาตลาด
ต่างประเทศเพื่อน าความรู้มาพัฒนาสินค้าและ
นวัตกรรม 

5. การให้ทุนการศึกษาพนักงาน 
    (Company Scholarship) 

  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงาน  เพื่อเตรียมความ
พร้อม และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

6. การเป็นผู้สอนงานและพี่เลี้ยง 
   (Being Coach & Mentor) 

  ส่งเสริมให้พนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญระดับสูง
เป็นผู้ถ่ายทอด สอนงานภายในองค์กร โดยจัดท าวิธี
ปฏิบัติงานและคู่มือการสอนงาน 

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

  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับวิธีพัฒนา
บุคลากรตามแนวคิด 70 : 20 : 10 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
ที่มีศักยภาพในการเติบโต เน่ืองจากมีบทบาทส าคัญในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
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การฝึกอบรมป  5 61 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในปี 2561 ยังถือเป็นปีที่มีการแข่งขันด้านการท าตลาด 
Online เป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการ
ด าเนินธุรกิจจากผู้ผลิตสู่การมุ่งพัฒนาตลาดและช่องทางการขาย
มากขึ้น ท าให้รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการตลาด 
และหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเพื่อให้บุคลากร
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 
5.9 “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน” เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล)   
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 9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 

 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  มุ่งมั่นที่จะน าหลักการก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  ไปปฏิบัติในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  
 2.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง  ซื่อสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน      
 4.  ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึง
การมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
 5.   ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ 
 6.   ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 7.   ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 8.  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 
 9.   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม   
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
           10.  ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 
           11.   ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง 
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 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การก ากับดูแลกิจการ)” 
 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม ดูแล
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานและกลั่นกรองงานอย่าง
รอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการธรรมาภิบาล   และคณะกรรมการบริหาร   

 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ 
กรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ  โดยมีประธานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)    

   ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจ านวน  15 คน    ประกอบด้วย 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน     10 คน    (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ   5   คน) 
 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน         5 คน 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท    

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายโยชิคาตะ     ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา 
2. นายมนู               ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 
3. นายมาซายะ วากาบายาชิ รองประธานกรรมการ 
4. นายบุญดี            อ านวยสกุล กรรมการบริษัท 
5. นายโนโซมุ                 โอซึกะ กรรมการบริษัท 
6. นายธรรมรัตน์           โชควัฒนา กรรมการบริษัท 
7. นางสาวการุณี    สุหร่าย กรรมการบริษัท 
8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบริษัท 
9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ กรรมการบริษัท 

10. นายมิซึรุ เซคิกุจ ิ กรรมการบริษัท 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
12. นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ 
13. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการอิสระ 
15. นายพูลศักดิ์ บุญชู กรรมการอิสระ 

 นางสาวชมา      สังข์รังสรรค์     :            เลขานุการบริษัท                           

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
 กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท   ดังนี้ 
1.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่ง

ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
แล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน  ดังนั้นกรรมการ
บริษัทแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งวาระคราวละ  3   ปี   

2. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก 
หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด  หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่ง หรือศาลมีค าสั่งให้ออก 

3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และ
ยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัท
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ 
การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ  

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไปปฏิบัติ 

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น 
หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจ
คณะกรรมการบริหาร 

6. อนุมัติการเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ    ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงิน
ส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย 

8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินส่วนที่เกิน
อ านาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

      10. อนุมัติการจ าหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 11. อนุมัติการปรับสภาพ การท าลาย การตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนที่เลิกใช้  ช ารุด  สูญหาย ถูกท าลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ ส าหรับ
เร่ืองที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงิน
ส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

 13. อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

 14. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข  เปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น 
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 15. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก าหนดคู่มืออ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอ่ืน
ใดตามที่เห็นสมควร 

 16. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ  หรือบุคคล
อ่ืนใดท าการแทนได้  

 17. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น  ร่วมประชุม  ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

 18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 

 19. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    
1.  ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ 

2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปี  รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. ส่งเสริมให้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในการด าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการท ารายการต่างๆ ได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ มีการสอบทานและจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่
สามารถป้องกันการน าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ 

5. การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
แนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  
และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
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9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น  โดยก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น    
ตลอดจนก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น   

บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละ
คร้ังก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทฯ 
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือก าหนดวันเพื่อก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   และสิทธิในการรับเงินปันผล 

10. จัดท า “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน”  โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดง
ข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน 
หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัทฯ 

12. ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

13. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 

14. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจ านวน 8 คร้ัง  โดยมีการก าหนดวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม ซึ่งตารางประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ าปี จะส่งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบล่วงหน้า
เป็นประจ าทุกปีภายในเดือนธันวาคม 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
1 ป ี มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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 รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1.    ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.    นางพรรณี          วรวุฒิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 
3.    นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมี ดร.กุลภัทรา  สิโรดม  และ นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท) 

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

3.     มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม หรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร 

4.  มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเร่ืองที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
1.    สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบาย

บัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ   รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

2.     สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) ที่เหมาะสม  การป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีประสิทธิผล 

3.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอ
กับการปฏิบัติหน้าที่ 

4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของส านักงานตรวจสอบภายใน 

5.   พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ  และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน           

6.   สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7.      พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี   โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

8.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ 

9.  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน และ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 
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(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   
(ก)     รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข)     การทุจริตคอร์รัปชัน หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุม

ภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 12. ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบ
การเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอ่ืน โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจ
ได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

 13. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคล 
ภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน โดยได้ก าหนดวันเวลา
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารสูงสุด
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ด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  และหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม
ประชุม  

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษัท จ านวน 2 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา  
และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา  ซึ่งกรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  1 ป ี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป 

 รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา  

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1.    นายมนู ลีลานุวัฒน์           ประธานกรรมการสรรหา 
2.    นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์   กรรมการสรรหา 
3.    นายบุญดี อ านวยสกุล กรรมการสรรหา 

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา 
1.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา    
1. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ  เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
สรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัท
ครบก าหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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5. จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการ
อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งดูแลให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ 

7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจ านวน 3 คร้ัง และได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท  โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

9.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 คน ซึ่งมีที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ด ารงต าแหน่งกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง  1 ป ี มีผลตั้งแตว่ันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป 

รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายมนู    ลีลานุวัฒน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวศิริกุล    ธนสารศิลป์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1.     ปรกึษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 1.   พิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ระดับสูง และสามารถท าความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม  
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      2.  พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากบริษัทอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ วงเงินค่าตอบแทนที่
ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

 3.  พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล โดย
พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติ  

 4.     พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล (ที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณา
จากอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน  

 5.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการก าหนดไว้
เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 คน  ซึ่งมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 1.    นายกฤช ฟอลเล็ต    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2.    นายพูลศักดิ์  บุญชู    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.    นายมนัส องค์สรณะคม        กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  



     
 

                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                  หน้า    72 
 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.     ในกรณีจ าเป็นให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูล หรือ
เชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร  

3. มีอ านาจแต่งต้ังคณะท างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.   ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิด

ความชัดเจนต่อเน่ืองเพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายไตรมาส 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 

3. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย    

4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยในปี 2561  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจ านวน 12  คร้ัง คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส าหรับตารางวันเวลาการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการก าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

9.2.6 คณะกรรมการธรรมาภิบาล (Corporate Governance Committee)    

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาล จ านวน  4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็น
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  และกรรมการบริษัท 3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 1 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป 
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รายชื่อของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1.  ดร.กุลภัทรา สิโรดม    ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
2.  นายบุญดี อ านวยสกุล    กรรมการธรรมาภิบาล 
3.  นางสาวการุณี สุหร่าย    กรรมการธรรมาภิบาล 
4.  นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์    กรรมการธรรมาภิบาล 

  อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
1.     ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

2. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้
ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

1.   ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ หลักการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ 

3. ส่งเสริมให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนักงาน  สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development : SD) 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) 

6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล   และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้มีการประชุมจ านวน 5 คร้ัง และได้รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าทีต่่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการ
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

9.2.7 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)    

 คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวน 13 คน ที่
ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปีหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  โดย
กรรมการบริหารทุกคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เป็นต้นไป 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจ านวน 12 คร้ัง และได้รายงานความคืบหน้าและ
ผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ก าหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี 

 รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร    

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุญดี  อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ       
2. นายโนโซมุ โอซึกะ กรรมการรองผู้จัดการ 
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร 
4. นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริหาร         
5. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบริหาร         
6. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร กรรมการบริหาร 
7. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหาร 
8. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร 
9. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร         
10. นายสมพงษ ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร         
11. นายวรเทพ อัศวเกษม* กรรมการบริหาร         
12. นายเมธา สุภากร กรรมการบริหาร         
13. นายพจเดช เกตุกระทึก กรรมการบริหาร         

หมายเหตุ  : * นายวรเทพ  อัศวเกษม ได้แจ้งลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562  ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่  7/2561   เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ ์  2562  ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สุคนธรัชฎ์  นิติสิริสกุล เข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการบริหารโดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร  

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอ่ืนใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษัทฯ 

3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหาร 
และ/หรือ พนักงานผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ ได้ 

5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน
จ านวน 200 ล้านบาท 

 6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 50 ล้านบาท 

7. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  ในฐานะผู้ถือหุ้น 
หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินแห่งละไม่เกิน
จ านวน  50 ล้านบาท  

8. อนุมัติการเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอ่ืน  ในวงเงิน
แห่งละไม่เกินจ านวน  50 ล้านบาท  

9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินแต่ละคร้ัง
ไม่เกินจ านวน 30 ล้านบาท  

 10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 50 ล้านบาท  

 11.  อนุมัติการจ าหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 30 ล้านบาท 

 12. อนุมัติการปรับสภาพ การท าลาย การตัดบัญชี   ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนที่เลิกใช้ ช ารุด  สูญหาย ถูกท าลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือไม่สามารถใช้งานได้ มี
มูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ไม่เกินคร้ังละ 5 ล้านบาท  

13.  อนุมัติการปรับสภาพราคา การท าลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
หรือล้าสมัย ซึ่งจะท าให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง  

14.  อนุมัติการประนีประนอม  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์ การ
ฟ้องร้องคดี และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ  ส าหรับ
เร่ืองที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 5  ล้านบาท  
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และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ล้าน
บาท 

 15. อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20  
ล้านบาท 

16.  มอบอ านาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดกระท า
การแทนได้  

17.  มีอ านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วม
ประชุม   ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 

18.  ออกระเบียบปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร  

19.  บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ 

3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

5. ดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ 

6. ก ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการน านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัต ิ
พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความ
เขา้ใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

7. พิจารณาเร่ืองที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ต่อไป  

8.  กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของงานที่ตน
ดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร   และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   10.     ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.8 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ  

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1.   รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน 

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่า
ด้วยการประชุม ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บรษิัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. สั่งการหรือด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ  1.  ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องส าคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ 
มาตรการทางวินัย ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การ
ด าเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
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4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่งและมติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้  

6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7. การใช้อ านาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระท าได้   หากกรรมการ
ผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ 

8. ในการใช้อ านาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ านาจหน้าที่ตาม
ก าหนดนี้ ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท   และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ  

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้าน 
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น 

2. มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใส 

3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา  

5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ 

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่
ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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เป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า
สามในสี่ของจ านวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะหท์ักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 นอกจากนีใ้นการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมใน
เร่ืองความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจ าเป็นต่อ
องค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่  

3. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจาก
กรรมการอาชีพในท าเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มี
กรรมการอิสระ 1 คนที่ได้สรรหามาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทั้งพิจารณาจาก
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

 ส าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
จะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น  

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ  ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า   หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ    บริษัทใหญ่   บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ   หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่   หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
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ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ   บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย    บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย   บริษัทร่วม   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ   หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกัน    ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ    หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ  3  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  หรือตั้งแต่  20 
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง  1  ปีก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ    บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย   บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ    และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย    
ผู้มีอ านาจควบคุม    หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี   ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ สังกัดอยู่    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2  ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน   ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่   หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  (collective decision)  ได้ 

 ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

9.3.2 จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
  ฝ่ายไทย     5    คน 
  ฝ่ายญ่ีปุ่น    5    คน 
  กรรมการอิสระ     5    คน 

9.3.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 

 การเสนอรายชื่อกรรมการ 
 บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ       ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูล
ส าหรับผู้ถือหุ้น (การประชุมผู้ถือหุ้น)”    
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 วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ   
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 20  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง   

 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้     แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

9.3.4 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด 

  การสรรหาผู้บริหาร   
  บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน  และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมิน
ว่ามีศักยภาพในการท างานดี  จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ  
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต าแหน่งงานว่างลง  

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด   
  ส าหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น าและประสบการณ์ในการเป็นผู้น าขององค์กร สามารถบริหารงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนด  โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
 

9.4   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพี่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของตัวแทนที่จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ หรือตามสัญญาร่วมทุน  โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ตนไปด ารง



     
 

                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                  หน้า    83 
 

ต าแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนๆ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบ
การเงินรวมได้ทันก าหนด ตลอดจนมีการติดตามฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งก ากับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 
โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็น
ประจ าทุกปี 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อย เน่ืองจาก
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีบุคคลอ่ืนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการแบ่ง
ผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทร่วม 

 

9.5   การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการป้องกันและดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยก าหนดไว้ใน
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ  ไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไป
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการ
บริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนในการด าเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการท างาน นอกจากนี้ในระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย โดยสรุปนโยบายที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระท าการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
จากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามถือเป็น
ความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูล
ภายในห้ามท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดดังกล่าว  
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 ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระท าผิดใน
เร่ืองการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด 

2.  บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยังไม่มี
รายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ให้รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป  โดยบริษัทฯ จัดให้มีวาระ
การรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส   

3. บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการก่อนการซื้อขาย  

 ในปี 2561 ผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดย
ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า 7 วันก่อนท าการซื้อขายหลักทรัพย์ 

4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยก าหนดให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ ก าหนด 

 ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 5.  บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ  
ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้ 
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9.6     ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

9.6.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการ

สอบบัญชีให้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด   ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ 

                                                                                                               หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2561 2560 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,025,000 1,965,000 
บริษัทย่อย 5 บริษัท 2,786,000 2,734,000 

รวม 4,811,000 4,699,000 

9.6.2   ค่าบริการอ่ืน (Non audit fee) 
 ในปี 2561  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ
บัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
 

9.7   การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความ
มั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการ
บริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน   

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 
โดยได้มีการปรับปรุงและจัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง  
“หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  ปี 2555”   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ หลักการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร   และพนักงาน  โดยได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องน าหลักการก ากับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ไปปฏิบัติในการด าเนินงาน
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ของบริษัทฯ  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ      ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุน
สัมพันธ์ : เกี่ยวกับเรา (การก ากับดูแลกิจการ)”    

จากการพัฒนาหลักการก ากับดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การส ารวจที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการ
ก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG)                                             ติดต่อกันเป็นปทีี่ 4  

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระท า
ใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและท าหน้าที่
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้
ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นรายย่อย   หรือผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันได้ใช้สิทธิของตน  ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  และสิทธิอ่ืนๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐาน 
เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ  ดังนี้ 

 1.1   สิทธิข้ันพื้นฐาน  ได้แก่   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก าไรใน
รูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และ
เท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเป็นรายบุคคลและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน   

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ   

   ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการด าเนินงาน ข้อมูลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุม และการซื้อขาย
สินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น    

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4  
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน  เวลา  และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม  และ
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ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
แล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  (1)   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ได้ตั้งแต่วันที่  1 - 30 ธันวาคม 2560   โดยบริษัทฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
แต่อย่างใด 

  (2)   แจ้งมติก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง  48 วัน  คือ ในวันที่ 6 
มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ 

  (3)   เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจ าปี ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 
32 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว  
และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น  

  (4)   จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุม 24 วัน 
ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้   

  (5)   ประกาศค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  3  วัน และเป็น
เวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือ ในวันที่ 9 - 11  เมษายน 2561 

  (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วง 
หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 - วันที่ 17 เมษายน 2561  ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ     และน าส่งขั้นตอนการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น  โดยในปี 2561  ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  (7)   เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระ
การประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจ าปี  ประวัติ
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและ
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ระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ใช้และขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
ขั้นตอนการสง่ค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่
จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้   ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ    

 กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี  (31 
ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 22 มีนาคม 2561) และจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้นทาง
ไปรษณีย์ (วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

   

 

 

 

 

 

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น 
            (1)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 
2561 เวลา  15.00 นาฬิกา  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 

     (2)  เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัด
ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอส าหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม   พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตร
ลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง  

    ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นมาประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้
สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น 
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    (3) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังหากไม่ติดภารกิจส าคัญหรือเจ็บป่วย   

                   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561  มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน ซึ่งรวมประธาน
กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่เกี่ยวข้องได้   และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจาก
ส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 

    (4) ก่อนเร่ิมการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม  รวมถึงอธิบาย
วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ   ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม  

      (5) ในการประชุมประธานที่ประชุมด าเนินการประชุมเรียงตามล าดับวาระที่ก าหนดใน
หนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561  มีผู้ถือหุ้น
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม จ านวน 1 ราย 

    (6) น าระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
แสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน 
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 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 (1)   เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท าการถัดไป 
 (2) จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็น
อภิปรายที่ส าคัญและค าชี้แจงไว้โดยสรุป และได้น าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น   และน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    เพื่อ
เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมใน
คราวถัดไป        

            (3)   จัดให้มีการบันทึกวิดีทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    ซึ่งให้บริการ
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ 

            จากการให้ความส าคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2561 
บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อเป็นปีที่ 12 จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้ 

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

                         (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 
โดยบริษัทฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
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ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 (2)  การก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม   เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดย
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

(3)  ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ซึ่ง
บริษัทฯ ได้น าขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้  โดยบริษัทฯ ได้แจ้ง
รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนในแต่ละเร่ืองได้  

       ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ถือหุ้นจ านวน 264,570 หุ้น ได้
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ออกเสียงแทนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้น 

(5) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนน
ให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้น
วาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง โดย
บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

    2.2    การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานด าเนินการกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ต้ัง ซึ่งเป็น
นโยบายหนึ่งในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยการจัดวางระบบ
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันในการรับทราบข้อมูล เช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และได้กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
(Fair and at arms’s length) โดยในการท ารายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
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โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการก าหนดราคา มูลค่าของรายการ 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็น
ประจ าทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรายการ
ดังกล่าวเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 2.3    การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย์ 
บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  โดยในการท ารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับ
การดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย  

 3.1 ผู้ถือหุ้น 

           บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และ
จริยธรรมของบริษัทฯ  อีกทั้งยังมีกลไกที่ท าให้ผู้ถือหุน้มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการ
ควบคุมการท ารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน าข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น 
โดยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอ  

            ในปี  2561  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  2560 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  48.57 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  นับเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 45  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระส าคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือเอกสาร 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส และเปิดเผยการท า
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนท ากับบุคคลภายนอกผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย  
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 3.2 พนักงาน 

         คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็น
หัวใจที่ส าคัญที่จะน าพาองค์กรมุ่งไปสู่ความส าเร็จ จึงก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่
พนักงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินอุดหนุน รวมไปถึงค่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ค่าทักษะภาษาซึ่งจ่ายให้พนักงานที่มีทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาจีน) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 8.5.2 การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร และเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน) 

          บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่ารักษาพยาบาล 
สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เคร่ืองแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ศูนย์รับฝากบุตร
พนักงาน ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหาร 
งานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี  การจัด
กิจกรรมของชมรมต่างๆ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์
ในเร่ืองต่างๆ ในการท างานผ่านทางระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ    

 โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ "บริษัทเกษียณสุข" เพื่อ
ส่งเสริมให้พนักงานมีเงินใช้หลังเกษียณอายุอย่างเพียงพอ ผ่านกลไกการออมในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 
 

 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของ
พนักงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ไว้
ดังนี้ 
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1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับที่จะต้องร่วมมือ
กันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะก ากับ ดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าอบรม ฝึกสอน จูงใจให้
พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย 

4. ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสภาพการท างาน  ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 
ให้มีความปลอดภัย 

5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานของบริษัทฯ และมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างานและ
วิธีการท างานให้ปลอดภัย 

6. บริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของ
พนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท างาน 

8. บริษัทฯ จะด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทุกประการ 

9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

พร้อมกันนี้ไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการท างานขึ้นเพื่อดูแลงาน
ด้านนี้โดยเฉพาะ   รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการท างาน   โดยในปี 2561  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น 
หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ”  หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” หลักสูตร “การ
ท างานกับสารเคมีและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล” หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า
งาน” รวมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นประจ าทุกเดือน  ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟในอาคาร  การตรวจสอบระบบอุปกรณ์
ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี 
เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย   และจัดท าโครงการ “สุม่ตรวจสารเสพติดใน
โรงงาน (โรงงานสีขาว)” เพื่อเป็นโรงงานที่ปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์และเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบอินทราเน็ต และเสียงตามสายของ
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บริษัทฯ   เช่น  ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันปีใหม่  และเทศกาลวันสงกรานต์  รณรงค์งดสูบบุหร่ีในวันงดสูบ
บุหร่ีโลก  และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 
5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)   

 โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีพนกังานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน คิดเป็นอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานร้อยละ 0  จากจ านวนพนักงานทั้งหมด 

 จากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงานส่งผล
ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 

 3.3 ลูกค้า 

           คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก าหนดนโยบายให้
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
ของลูกค้า โดยค าร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า 
"สนองตอบลูกค้า พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสากล"  (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน และเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)  รวมทั้งรักษาความลับ
ทางการค้าของลูกค้า  โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ   

 บริษัทฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility 
Accredited Production) ขึน้ เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต การรักษา และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบการ
จัดการด้านแรงงาน สภาพการท างาน สิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจน
มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ส่งมอบ  

           นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้า
ที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ป้ายแสดงข้อมูลเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ป้ายแสดง
คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์  อีกทั้งได้จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ”์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2689-8515-6 หรือทาง
อีเมล์ : services@wacoal.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือส่งผ่านจุด
จ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ   

  ส าหรับปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยส าคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอ่ืนๆ บริษัทฯ 
ได้น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ มิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก 
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 3.4 คู่แข่ง 

          คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  จึงได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง  

 3.5 คู่ค้า 

         บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพ
ซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการ โดยบริษัทฯ มกีระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 
2015  มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 
รวมถึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 

 เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า 
 1. คัดเลือกคู่ค้าจากคุณภาพของสินค้า โดยดูจากผลการทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ 

รวมทั้งมีการร่วมกับคู่ค้าพัฒนาห้องทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จะเข้าไป
ตรวจสอบวิธีการทดสอบ ผลการทดสอบของคู่ค้าแต่ละรายเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน Japanese International Standard 

 2. มีการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3. สินค้าและบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ “Green Purchase”  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท าระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้า
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 2.2 การตลาดและการแข่งขัน และเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน)   

 ในปี  2561  บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 

 3.6 เจ้าหนี ้

           บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับ
เจ้าหนี้โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้ 

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม   
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2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขการค้ า
ประกัน การบริหารเงินทุน และการช าระหนี้  

3.   มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา  
4.   ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการ

ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย  

  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารเงินทุนและการบริหารสภาพคล่องเพื่อ
ความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อท าให้บริษัทฯ สามารถช าระหนี้คืนแก่เจ้าหน้ีได้ครบตามก าหนดระยะเวลา 

          ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ได้ตกลงไว้
ล่วงหน้า  โดยไม่มีการผิดนัดช าระแต่อย่างใด   

 3.7 ชุมชนและสังคม 

          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงก าหนดนโยบาย
ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  

 บริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งก าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้ 

 “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึด
หลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืนๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน” 

  จากการด าเนินงานและติดตามดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทฯ ได้รับการ
รับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR - DIW 
Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ได้เคยได้รับเกียรติบัตร CSR - DIW มาแล้ว และมีการพัฒนาการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการ
ประกวดรางวัล  SET Awards 2014 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท จ านวน 3 รางวัล ดงันี้ 

 1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social 
Responsibility Awards) 
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 2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate 
Social Responsibility Awards)  

 3. รางวัล CSR Recognition ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกวด
รางวัล SET  Awards  2014    

 ทั้งนี้รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆ  (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในเอกสาร
แนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน) 

 3.8 สิ่งแวดล้อม 

          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้เป็นนโยบาย
หนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ  และได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้
ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ดังนี ้  “4 ป 1 ลด” คือ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร   ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดัง
เห็นได้จากบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีในเร่ืองปลอดภัยจากสีและสารเคมี
อันตรายเป็นรายแรกของประเทศไทย  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 2346-2550 การได้
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ในด้านความปลอดภัยจากสารพิษและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน "Green Label" หรือฉลากเขียวเป็นรายแรกของประเทศไทย จาก
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(สสท.) การได้รับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน "CoolMode" ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน (Cool Night)  ชุด
ชั้นในสตรี เช่น ยกทรง (Cool Bra) และชุดกระชับสัดสว่น (Cool Shape) รวมทั้งในผลิตภัณฑ์เคร่ืองแบบ
พนักงาน (Uniform) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และการได้รับรองผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก 1 รุ่น ว่าเป็น 
“ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม CARBON 
FOOTPRINT ที่แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 
: 2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมกับทางภาครัฐ ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(Life Cycle Assessment) เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งบริษัทฯ 
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ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร   

 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังเห็นได้จากบริษัทฯ 
ได้ผ่านการรับรองการดูดกลับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutral Certificate) 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน  Wacoal COOL 
ได้ผ่านการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  (EIA Approved)  ด้วยการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ ถึง 14.7 ton Co2eq. เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในกลุ่มทั่วไป  และบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการผลิตและ
ใช้เสื้อผ้าคูลโหมด ปี 2558” (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน) 

 3.9 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ จึงก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ ไว้ว่า “เรา
มุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” โดยมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน คือ 
“ลดการใช้พลังงานไม่ต่ ากว่า 2% ต่อหน่วยผลผลิต” โดยมีเป้าหมายการลดการใช้พลังงานต่อเนื่องทุกปี  ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตส านึกประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนือ่งเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้
พลังงานไฟฟ้า น้ า กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอ่ืนๆ (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติม
อยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน) 

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัด
การพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 : 2011 ซึ่งได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด ท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน) 

 3.10 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เสียงตามสาย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรูใ้นเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
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  ในปี 2561 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ส าคัญ  เช่น 
หลักสูตรการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น   

3.11 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน 
          คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี ้

-  โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”  บริษัทฯ ร่วมกับสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ และ ส านักงานเขตบางคอแหลม จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับสตรีในชุมชนต่างๆ ให้รู้จัก
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม โดยสอนเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พร้อมทั้งการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชนในเขต 
บางคอแหลม และในต่างจังหวัด จ านวน 5 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  315 คน มีผู้เข้ารับการตรวจที่พบความ
ผิดปกติ 13 คน โดยมีการส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดด้วยเคร่ืองดิจิตอลแมมโมแกรมแล้ว 3 คน 

-  โครงการ “Wacoal Spirit for Society” บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานใหม่ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”  เพื่อส่งเสริมให้รู้จัก
และเข้าใจถึงพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาช หรือพระราชด ารัสของในหลวงรัชการที่ 9  ผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตบางคอแหลม 
ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนรักษาราชวัตร   

-     กิจกรรม “สนุก สุขสันต์ วันเด็กดี”  บริษัทฯ มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ และร่วมออกบูธกิจกรรมกับสโมสรโรตารีบางคอแหลม จัด
งานวันเด็กให้กับชุมชน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ (ใต้สะพานแขวน พระราม 9) 

-    สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในโครงการ “บรรพชา
อุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน” ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม   

 3.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทาง
การเมือง หรือเร่ืองอื่นใด เช่น การจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานท า รวมทั้งบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะไม่ด าเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  เชน่ การต่อต้านการใช้
แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ ากว่า  18  ปี เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ  การให้สิทธิพนักงานในการ
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โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 
การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่าง
เคร่งครัด  ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อที่จะได้น าไปเป็นส่วนหน่ึง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนา
ความยั่งยืน)   

 3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

          บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา  ด้วยการลอกเลียนแบบหรือน าทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้
รับอนุญาต  แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาวัตถุดิบ สินค้า และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง   จนกระทั่งบริษัทฯ 
สามารถน าไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ และ
ป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ ดังเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  STI Thailand Award  2011 จากส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ   (สวทน.)    และรางวัล    IP  Champion  2011   
ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต การบริการ 
เป็นต้น โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เป็นประจ าทุกปี  และ
ได้น าส่งผลงานนวัตกรรมดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์อย่างต่อเนื่อง
และได้รับรางวัลเป็นประจ าทุกปี  

 ในปี 2561  บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่
อย่างใด 

 3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ 

          คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
นอกจากนี้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจยังได้ก าหนดไม่ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเรียก 
รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า   หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกี่ยวเนื่องกับการท างานให้แก่บริษัทฯ  รวมทั้งห้ามให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
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เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผิดต่อกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน  ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้ส าหรับผู้ที่ละเมิด  

 บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 
ตลอดจนมีการจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริต ส านักงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ  โดยในปี 2561  
บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่พบความผิดปกตอิย่างมีนัยส าคัญ (รายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ 5.9 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน)  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559   จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตที่ให้การรับรองบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง 
ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนด  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศในเร่ืองดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่อย่างต่อเน่ือง  

 3.15    ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิ 

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistleblowing 
Policy)  เพื่อให้ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนกับบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจน
ได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเน่ืองมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะรับฟังและ
ด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่
เป็นระบบและยุติธรรม 

  ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

       บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนใน
เร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเร่ืองที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ถูกละเมิดสิทธิ หรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถติดต่อแจ้งเร่ืองได้โดยตรงที่ 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address 
กรรมการตรวจสอบ - auditcommittee@wacoal.co.th 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 0-2289-3100-9  ต่อ 490 hr@wacoal.co.th    
 

mailto:auditcommittee@wacoal.co.th
mailto:hr@wacoal.co.th
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หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address 
ส านักงานตรวจสอบภายใน  0-2289-3100-9  ต่อ 207, 

0-2291-0591    
audit@wacoal.co.th 

คณะท างานด้านต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน 

0-2289-3100-9  ต่อ 385 cac@wacoal.co.th    

เลขานุการบริษัท 0-2689-8324 secretariat@wacoal.co.th    

 หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง กรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ หรือ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน หรือ ประธานคณะท างานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน 
หรือ เลขานุการบริษัท 

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

 กระบวนการด าเนินการ 

 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเร่ืองแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามกฎเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส  ทั้งนี้หากเร่ืองที่ร้องเรียนเป็นความจริง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเสนอบทลงโทษ หรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

 นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับ
เร่ืองที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิด หรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน โดยก าหนดให้
พนักงานสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนได้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงได้ ให้ยื่นเร่ืองดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  หรือผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ หรือกรรมการบริหาร  

 ในกรณีผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 มาตรการคุ้มครอง 
 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้   หากเห็นว่าการเปิดเผย
นั้นจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย  หรือความเสียหาย ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ  เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมาย   

mailto:audit@wacoal.co.th
mailto:cac@wacoal.co.th
mailto:secretariat@wacoal.co.th
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 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการปกป้องพนักงานที่แจ้งเบาะแส โดยผู้แจ้ง
เบาะแสที่มีเจตนาสุจริตจะไม่ถูกลงโทษจากเหตุดังกล่าว รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะ
งาน หรือการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นที่จะต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย     

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษไว้ใน
ระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้ในระบบอินทราเน็ตและ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

            

  หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน    และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ       ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.wacoal.co.th) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผย
ข้อมลูส าคัญในเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ดังนี้  

4.1 การก ากับดูแลกิจการ  บริษัทฯ ได้จัดท าและเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  หลักการ
ก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท า
หน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้าน
อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง  
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4.4 โครงสร้างการถือหุ้น   มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น   10    อันดับแรก  ณ  วันปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจ าปี และ ณ วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการ
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง   มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี   เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ  จึงได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน
รายงานประจ าปี  ซึ่งงบการเงินในปี 2561 ได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี นอกจากนี้
บริษัทฯ น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา  โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

4.6 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังที่
กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ 
และหัวข้อ 9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร  มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย    ตามรายละเอียดในหัวข้อ  8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกคร้ังถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้
เลขานุการบริษัทจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว  โดยในปี  2561  กรรมการ
บริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ 
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระส าคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
ของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ
และผู้บริหาร ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 
และเลขานุการบริษัท และหัวข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ (หมวดที่ 5  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7) 

4.11 การท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการ
ปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  โดยในกรณีที่เป็นการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญ 
ถึงแม้ว่าจ านวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอ านาจที่กรรมการบริหารที่ก ากับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม  บริษัทฯ 
จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะ
น าเร่ืองที่มีขนาดรายการที่มีนัยส าคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตามล าดับ  เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง   และท าให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน  

4.12 การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่ก าไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค าอธิบาย
ผลการด าเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส จ านวน 1 คร้ัง 

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistleblowing Policy)  คณะกรรมการบริษัทเปิด
โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเร่ืองที่อาจเป็นการกระท า
ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูก
ละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนด 

 บริษัทฯ จะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว 

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน   บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ เพื่อให้บุคลากรในแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของ
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บริษัทฯ ในหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” และ “นักลงทุนสัมพันธ์”   และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย   ทั้งนี้ผูล้งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่   

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

 ในปี 2561  บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายในงาน Saha Group Fair คร้ังที่ 
22 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งมี
การจัดท าหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ มอบ
ให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน  ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดท าเว็บไซต์ที่มี
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เพียงพอ เช่น จุดเด่นทางการเงิน นโยบายและการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการถือหุ้น  ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ  ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์  ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน รวมถึงรายงานประจ าปี  งบการเงิน  
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดย้อนหลังได้   นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน  และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามา
ทางอีเมล์ โทรศัพท์ และจดหมาย 
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 หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการชี้แนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ การ
ติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่  เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น 

 5.1   โครงสร้างคณะกรรมการ 

  (1)  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

         คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน    15    คน    ประกอบด้วย 
              -   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร       10   คน    (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  5   คน) 
                           -   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร            5   คน  

  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลาย 
(Board Diversity) ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ   และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ   โดยไม่มีการกีดกันทาง
เพศ อายุ เชื้อชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน 
วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ตลอดจนมีกรรมการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และมีกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจ านวนกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดที่เหมาะสม 
เน่ืองจากกรรมการบริษัท  4  คน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และปฏิบัติหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 
แต่ได้มกีารให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ  

 นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ มีจ านวน 5 คน  คือ นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต  นายมนู  ลีลานุวัฒน์  นายมาซายะ   
วากาบายาชิ  นายคาซึฮิโระ  ชิบาฮาระ และนายมิซึรุ  เซคิกุจิ 

  โดยบริษัทฯ มีจ านวนกรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และมีกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของคณะกรรมการบริษัท  

                     (2)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

    กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด  โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ  60 ของกรรมการ
อิสระทั้งหมด   อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า  
5   แห่ง   
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    คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ก าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ   

  (3)   กระบวนการสรรหากรรมการ 

      คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  (รายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด) 

  (4)  จ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่ง 

    บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอ่ืนไว้ใน
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  ซึ่งใน
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง   

    อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร 
งานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัทฯ 

  (5)  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

    ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมิใช่บุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้
ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน 

  (6)  เลขานุการบริษัท 

    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท)    

 5.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม 
ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน  (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย และ 
หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท)  

  นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของ
บริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 5.3   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

  (1) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้น าและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวน
เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  
2561 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการก ากับ ติดตาม ดูแลให้มีการน า
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ  โดยคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ปีละ 2 คร้ังในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี นอกเหนือจากการรายงานผล
ประกอบการ ผลการปฏิบัติงานและเร่ืองส าคัญอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและ
ความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

  (2) ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ก าหนด
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ  หลักการก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน โดยมีการจัดท าทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญ่ีปุ่น คณะกรรมการ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ าทุกปี มีการส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร พนักงาน และก าหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการน าจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดท าเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 
และมีการเปิดให้พนักงานรับชมอย่างสม่ าเสมอเพื่อสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานใหม่
บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน 
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  คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อ
เสริมสร้างให้บริษัทฯ   มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ    ส าหรับผู้ที่ละเว้น
การปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็น
การกระท าผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบ  ติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค าวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ  คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ) 

  (3) การจัดท านโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์  
    คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งของผล 
ประโยชน์ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ส าหรับในปี 2561  บริษัทฯ ไม่มีการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ 12. รายการระหว่างกัน 

  (4) การก ากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน และ
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่ 

   คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยท าหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2561 โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผย
ในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง) 

   ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ด ารงต าแหน่ง
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้แผนกกฎหมาย ท าหน้าที่เป็น Compliance Unit เพื่อ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

  (5) การบริหารความเสี่ยง   

   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของ
องค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 

   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผน
จัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละ
ด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง)  

  5.4  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจเรียกประชุม
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี 
และได้มีการแจ้งก าหนดการประชุมให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ  ส าหรับวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเร่ืองที่จะน าเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน เพื่อให้
กรรมการแต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

  กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง ยกเว้นหากติด
ภารกิจส าคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ก าลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  

  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการ 
บริหารซึ่งมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อน าเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในปี 
2561 มีการประชุมร่วมกัน 2 คร้ัง นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง  
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  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเอง 
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ  

  ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 8 คร้ัง  และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  จ านวน 1 คร้ัง ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ 8.1.3 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ) 

 

 

 

 

 

 
 

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2561 ซึ่งได้จัดเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทในภาพรวม  และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  ในปี 2561  เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน  
โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการท าแบบประเมินดังกล่าว    และเมื่อท าแบบประเมินเรียบร้อย
แล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

  ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ  ดังนี้  

เกณฑ์ คะแนน 
ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
ดี ตั้งแต่ร้อยละ 70  ขึ้นไป 
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ คะแนน 
ควรปรับปรุง ตั้งแต่ร้อยละ 50  ขึ้นไป 
ไม่ดี น้อยกว่าร้อยละ 50 

       การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 
   คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง
คณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น  3  ด้าน   ได้แก่   
   1.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
   2.  ความเป็นอิสระของกรรมการ  
   3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย   

  ในปี 2561  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  มีคะแนนเฉลี่ย 85%   

      การประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล  
   คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่   
   1.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท    
   2.   การท าหน้าที่ของกรรมการบริษัท   
   3.   การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท   

   ในปี 2561  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  มีคะแนนเฉลี่ย 84% 

       การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย 

   คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
ประจ าปี 2561 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด ารงต าแหน่ง
ในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 99% 
คณะกรรมการสรรหา 80% 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 73% 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  95% 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 91% 
คณะกรรมการบริหาร 92% 
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       การประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการผู้จัดการ 

   คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่   
   1.   ผลการด าเนินงาน 
   2.   การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน 
   3. ความเป็นผู้น า 
   4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย     

   ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้  

  5.6   ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เพื่อดูแลให้กระบวนการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)    

  5.7   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

      การเข้ารับการอบรมของกรรมการ 

           คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอ่ืนๆ เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ   

  กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  และได้น าความรู้ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  โดยในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหัวข้อที่ส าคัญ เช่น หลักสูตร “Digital Marketing Basics and Trends”  
หลักสูตร “The Consumer Goods Forum Global Summit”  หลักสูตร “Marketing Trend & Customer 
Insight 2018” เป็นต้น  
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การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัท ในปี 2561 

รายชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา 

  1 นายบุญดี           อ านวยสกุล  Big Data Technology Trend 
 Global Economic Outlook 2018 
 รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 
 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
2. นางสาวการุณี สุหร่าย  Director Certification Program (DCP) 262/2018 

 Financial Statements for Directors (FSD) 36/2018 
 Big Data Technology Trend 
 Global Economic Outlook 2018 
 Global HR Trends 2018 แนวโน้มการบริหารบุคคล 
 รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 
 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
 เติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความ

เข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
3. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์  Director Certification Program (DCP) 262/2018 

 Big Data Technology Trend 
 Global Economic Outlook 2018 
 รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 
 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
 เติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความ

เข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
 เตรียมพร้อมกับกระบวนการท างานอัตโนมัติส าหรับ

นักบัญชียุคดิจิตอล 
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รายชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา 

    4. ดร.กุลภัทรา สิโรดม  Experience Sharing : Singapore’s Sustainability 
Journey 

5 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  เติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความ
เข้าใจบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 Crossover Thailand 4.0 
6. นายกฤช ฟอลเล็ต  Role of the Chairman Program (RCP) 43/2018 
7. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี  Advanced Audit Committee Program (AACP) 

29/2018 
8. นายพูลศักดิ์ บุญชู  Legal Practice I 

 ปฐมนิเทศกรรมการ 

 นอกจากนี้ในปี 2561  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
บริษัทย่อย เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น 

      การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และท าให้เข้าใจการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กรและลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยมีการน าพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมน าเสนอประวัติบริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบาย
ธุรกิจให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุป
เปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ หลักการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน นโยบายต่อต้านการ 
คอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานก ากับดูแล
บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะด ารงต าแหน่งกรรมการ  

  ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่  จ านวน 1 คร้ัง 

  5.8   แผนการสืบทอดงาน 

 บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดงานในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคัญทุกระดับ โดยเร่ิมจากมี
กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้าง
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ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้น า มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  โดยมีหลักการดังนี้ 

1.  ก าหนดค าอธิบายต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 
รวมทั้งระบุคุณสมบัติ  ความรู้ และทักษะที่ต้องการ 

 2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ 

 3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 

 4. จัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ  

 5.9  ประเด็นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ

 ส าหรับในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน  บริษัทฯ จะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่ 

ข้อท่ียังไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

1.   คณะกรรมการมีการก าหนด
นโยบายจ ากัดจ านวนบริษัท 

      จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน
จะด ารงต าแหน่งกรรมการได้ไม่
เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียน
ที่กรรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและ
ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวน
บริษัทที่ด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถ
และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ 
ไม่มีกรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง 

2.   คณะกรรมการมีการก าหนด
นโยบายจ ากัดจ านวนปีในการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 

 

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนปีในการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
และตัดสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ  
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ข้อท่ียังไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

3.  ประธานกรรมการของบริษัท
เป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระ  แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

4.   ประธานคณะกรรมการสรรหา
และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็น
กรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่   

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ทุกคนเป็น
กรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการท าหน้าที่ดังกล่าวมาเป็น
ระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย   

 ทั้งนี้ในส่วนที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงให้
ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ และให้
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 อนึ่งตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งใช้แทนหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและทบทวนการน า CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร  โดยมีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลได้ศึกษาหรือได้รับฟังค าบรรยายหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี 

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้
มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว 
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10.  ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 

10.1   นโยบายภาพรวม 

 บริษัทฯ ได้น ำหลักกำร  “การพัฒนาความยั่งยืน” (Sustainability Development)  มำเป็นกลยุทธ์ที่
ส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยวิเครำะห์ผลกระทบและสร้ำงคุณค่ำให้เกิดควำมสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG)  ในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
บูรณำกำรให้เกิดควำมเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกร กำรผลิต กำรจัดกำรคลังสินค้ำ
และกำรขนส่ง กำรจัดจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภค และกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์หลังกำรขำย  

วิสัยทัศน์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ไทยวำโก้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บน
พื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม ควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   

   มุ่งมั่นผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรขององค์กรในด้ำนต่ำงๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดอ่ืนๆ หรือแนวปฏิบัติสำกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงรำกฐำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

10.2   การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกำรด ำเนินงำนที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในรำยงำน
กำรพัฒนำควำมยั่งยืน ประจ ำปี 2561 (รำยละเอียดอยู่ในเอกสำรแนบ 5.9)   
 

10.3   การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่ำงถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่วำ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในเร่ืองเกี่ยวกับหลักกำร 8 ข้อ อย่ำง
มีนัยส ำคัญ 

  - ไม่มี - 

 2. กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่ำวหำว่ำ มีผลกระทบด้ำนลบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตำมหลักกำร 8 ข้อ โดยเฉพำะกรณีที่ปรำกฏเป็นข่ำวต่อสำธำรณชน และ
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เป็นกรณีที่อำจกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่ำง
มีนัยส ำคัญ   

  - ไม่มี - 
 

10.4   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

รำยละเอียดอยู่ในเอกสำรแนบ 5.9 รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน 
 

10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน 

รำยละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9.7 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่นๆ (หมวดที่ 3 
กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย)  หัวข้อ 11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ และเอกสำรแนบ 5.9 รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน 

 



  
 

                                                                                                บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
    

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                  หน้า    122 
 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความ
เสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  7/2561  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 จากการ
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  ผลจากการ
ตรวจสอบภายใน  และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ   

 องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 1.  การควบคุมภายในองค์กร   
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยค านึงถึง

ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มี
การทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่เป็นประจ า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ในขณะนั้น  

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ านาจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งจัดท ากฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการออก
จากกัน ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคน
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ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงการไม่
ทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย โดยบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและ
ประมวลผลการปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการท างาน
ดังกล่าว ซึ่งหากพบการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้
อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า “พนักงานยิ่งยอด วาโก้ยิ่งเยี่ยม” บริษัทฯ ได้ก าหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติในการสรรหา พัฒนายกระดับขีดความสามารถ และรักษาบุคลากรที่เป็น
ทรัพยากรส าคัญอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม  

2.  การประเมินความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร  มีการก าหนดแผนงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และ
ถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

บริษัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการทบทวนเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้
เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ   

 3.  การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออก
จากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการท าธุรกรรม
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ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอ านาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการที่จะ
ติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว    บริษัทฯ   ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ  และมีนโยบายก าหนดให้การ
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ต้องกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน า
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ  
ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

  บริษัทฯ ได้มีการน าเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการซึ่งมีสาระส าคัญที่ครบถ้วน รวมทั้งได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเข้าตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงการ
ป้องกันและการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

  บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้  
โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ 

 5.  ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีส านักงาน
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ  
และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  และให้
มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 
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11.2   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหาร 
งานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ) และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มี
สาระส าคัญ 
 

11.3   หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็น
อย่างดี อีกทั้งได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program : IACP) 
(รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานของหัวหน้าตรวจสอบภายในอยู่ในเอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)   

 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรบที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)  

 ในกรณีที่มีการแต่งต้ัง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าของส านักงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  

11.3.2 หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  

บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ นายจตุพร รุจานันท์ ผู้จัดการแผนกกฎหมาย ท าหน้าที่หัวหน้างานก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของทั้งบริษัทฯ (Compliance) ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานของหัวหน้างาน
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอยู่ในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้า
งานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ)   

11.3.3 ผู้ท าบัญช ี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลภัสสร  วิชาญชุติวาณิช  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน เป็นผู้ท าบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยท าหน้าที่ในการจัดท างบ
การเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 
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ประวัติโดยสังเขป 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา หลักสูตรอบรม 

นางสาวกุลภัสสร  วิชาญชุติวาณิช  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

- ปริญญาโท    
  คณะบริหารธุรกิจ 
  วิชาเอก  การบัญชี 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
- ปริญญาตรี    
  คณะการบัญชี 
  วิชาเอก  การบัญชี 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

- ก้าวทันมาตรฐานบัญชีจะมีผลบังคับใช้ 
  ในอนาคต   
- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบับที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่า 
- สัมมนา Focus group ร่างมาตรฐาน 
  การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง   
  เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ส าหรับ 
  กลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่ 
  ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน 
- เปรียบเทียบมาตรฐานการรายงานทาง 
  การเงิน TFRS for SME ที่จะประกาศใช้ 
  ในปี 2561 พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อ 
  แตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทาง 
  การเงิน NPAE และ TFRS for SME 
- เตรียมพร้อมกับกระบวนการท างาน 
  อัตโนมัติส าหรับนักบัญชียุคดิจิตอล 
- CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ 
  จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลก 
  ธุรกิจ 
- จัดการภาษีครบวงจร จากการท า Sale 
   Promotion พร้อมการวางแผนภาษี 
  ส่งเสริมการขาย 
- เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแห่งข้อมูลบน 
  พื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษีอากร 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
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 12.  รายการระหว่างกัน 
 

12.1   การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 
 ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

12.1.1 รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) 
และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น      

หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 

บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

1. กลุ่มวาโก้ คอร์ปอเรช่ัน A - 33.61 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 

298.32 
1,150.44 

57.83 
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง A 0.69 22.75 

 
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 

0.02 
9.25 
0.37 

3. Myanmar Wacoal Co., Ltd. B 40.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์จ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 

114.90 
63.25 
0.01 
1.74 
0.99 

4. บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
 

B 40.00 0.07 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

86.85 
48.62 
40.18 
5.85 
0.43 
0.36 
0.90 
2.02 
0.37 
1.95 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายชือ่ 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

5. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ B 19.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 
- ค่าที่ปรึกษารับ 

178.80 
1.10 
1.20 

6. บจก. จี เทค แมททีเรียล B 19.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าที่ปรึกษารับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

370.91 
15.36 
3.01 
0.96 
0.81 
1.84 

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล B 3.82 5.09 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 
- ค่าโฆษณาและ  
  ประชาสัมพันธ์ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศจ่าย 

1.27 
2,745.37 

11.26 
0.04 
0.18 
0.14 
5.00 

 
0.94 
0.07 

8. บจก. วีน อินเตอร์เนช่ันแนล B 17.90 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าบริการระบบงาน 
  สารสนเทศรับ 

0.02 
109.57 
0.03 
0.38 
2.16 
1.80 

 
9. บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) B 18.72 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 1.06 
10. International Commercial 

Coordination (Hong Kong) Limited 
B 18.00 - - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 1.08 

11. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ B 18.15 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 

12.72 
0.42 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

12. บจก. มอร์แกน เดอ ทัว  
(ประเทศไทย) 

B 12.00 - - ค่าจ้างท าของรับ 
- ค่าที่ปรึกษารับ 
- ค่าบริหารคลังสินค้ารับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

0.32 
6.07 
0.78 
0.30 

13. บมจ. ธนูลักษณ์ B 0.83 1.39 - ค่าที่ปรึกษารับ 0.60 
14. บมจ. ประชาอาภรณ์ B - 0.21 - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 0.28 
15. บจก. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าลิขสิทธ์ิรับ 
1.17 
0.14 

16. บมจ. ไหมทอง B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ขายสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจ่าย 

1.53 
0.07 
0.20 

17. บจก. ไทยกุลแซ่ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของรับ 

2.24 
9.01 

18. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล 
เอนเตอร์ไพรส์ 

B - 0.08 - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 
- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภครับ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 

11.73 
0.01 
0.14 
0.40 

19. บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 B - - - ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 0.53 
20. บจก. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย)  B 8.33 - - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 0.20 
21. บจก. ไทยทาเคดะเลซ B - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 38.09 

22. บจก. ไทย บุนกะ แฟช่ัน B 8.00 - - ค่าอบรมจ่าย 5.24 
23. บจก. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 7.45 
24. บจก. รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม B - - - ค่ารักษาความปลอดภัยและ 

  ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัยจ่าย 
3.49 

 
25. บจก. เอราวัณส่ิงทอ B    16.23 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 2.43 
26. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ B - - - ขายสินค้าและวัตถุดิบ 19.94 

27. บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล B 5.00 - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 9.69 
28. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ B - - - ขายหุ้นสามัญ 91.74 
29. บจก. อินเตอร์เนช่ันแนล  

แลบบอราทอรีส ์
B -     0.16 - ค่าลิขสิทธิ์รับ 

- ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 

         0.52 
0.04 
0.78  
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หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ
ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนการถือหุ้น  (%) 
ลักษณะรายการท่ีส าคัญ 

มูลค่า
รายการ

ระหว่างกัน 
บริษัทฯ  
ถือหุ้น 

ถือหุ้น
บริษัทฯ 

30. บจก. เอสอาร์พี นานาไซ C 7.69 - - ค่าโฆษณาและ 
  ประชาสัมพันธ์ 
- ซ้ือสังหาริมทรัพย์ 
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
- ค่าก่อสร้างจ่าย 

1.00 
 

1.83 
0.24 
3.95 

31. บจก. รอยัลการ์เมนท์ C 9.00 - - ค่าจ้างท าของจ่าย 22.55 
32. บจก. เอ็กแซ็ค คิว D - - - ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ 

- ซ้ือสังหาริมทรัพย์ 
0.85 
15.92 

33. บจก ไอ.ดี.เอฟ. E -   3.74 - ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จ่าย 0.45 

ลักษณะความสัมพันธ์   A    =     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ    
 B    =    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10%     

C   =    กรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
 D =    ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 E =   ญาติสนิทของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

นโยบายราคา  บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทจัดจ าหน่ายก าหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ 
ความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย  ปริมาณการขาย  ต้นทุนการ
ผลิตของบริษัทฯ  ซึ่งเมื่อสามารถก าหนดราคาขายปลีก (ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกันทั่วประเทศ) ได้แล้ว  จึง
ก าหนดเป็นราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย โดยส่วนแบ่งจากการค้าปลีกนี้จะเป็นไปตามการตกลงกัน
ในแต่ละรุ่นสินค้าและขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละฝ่าย    

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน  ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการท าธุรกรรมที่เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกับที่
ก าหนดให้กับบุคคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  

รายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน 
-  ค่าบริหารคลังสินค้า   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนสินค้าที่จัดส่ง 

-  ค่าสาธารณูปโภค  ก าหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ประกาศใช้ในสวนอุตสาหกรรม
โดยค านวณจากจ านวนหน่วยหรือปริมาณที่ใช้จริง 

-  ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนตามสภาพและอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น 
-  ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์   ก าหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากท าเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ 

และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น 
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รายการ นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน 
-  ค่าบริการระบบงานสารสนเทศ   ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวน   Hardware,   Software   และ      

Man-day ที่ให้บริการ 
-  ค่าออกแบบและตกแต่ง 
     

ก าหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ 
ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้  และเทคนิคการตกแต่ง 

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ก าหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสื่อ 
โฆษณา และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 

- ค่าก่อสร้าง ก าหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการก่อสร้าง 
ขนาดพื้นที่ วัสดุที่ใช้ 

-  ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ   ก าหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ  ความยากง่ายของการให้บริการ 
-  ค่ารักษาความปลอดภัย 
 

ก าหนดค่าตอบแทนจากจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
แต่ละกะ  

 -  ค่าเช่าอุปกรณ์เตือนภัย  ก าหนดค่าตอบแทนของระบบเตือนภัย ตามประเภทและจ านวน
อุปกรณ์เตือนภัยที่ใช้ 

 -  ค่าอบรม   ก าหนดค่าตอบแทนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละหลักสูตร 
  -  ค่าสังหาริมทรัพย์ ก าหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดที่ซื้อขายและการเจรจาต่อรอง 
  -  ราคาขายหุ้นสามัญ ก าหนดค่าตอบแทนตามราคาที่ผู้ซื้อท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) 

 
12.1.2     รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

หน่วย :  ล้านบาท 

รายชื่อบริษัท 
ให้กู้ยืม ค  าประกัน 

คงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

คงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

เพิ่มขึ น ลดลง คงเหลือ 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

อัตรา 
ดอกเบี ย 

1. International Commercial 
Coordination (Hong Kong) 
Limited 

- - - - -   2.05 

2. บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์* - - - - - 36.38 
3. บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท* - - - - - 45.10 

รวม - - - - - 83.53 

 หมายเหตุ : * บริษัทฯ ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น 
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การให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ณ วันที่  31  
ธนัวาคม 2561  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561  

การค  าประกัน   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้ค้ าประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอด
คงค้างรวมทั้งสิ้น 83.53 ล้านบาท  (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ  34)  
 

12.2  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการท่ีท ากับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

 การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ   ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่าย
ทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ าเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ  จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   แต่ในการ
ท ารายการระหว่างกัน  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญา
หรือท าความตกลงนั้นๆ    โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง    ส าหรับการก าหนดราคา
ซื้อขายเป็นไปตามปกตทิางการค้า   มิได้กระท าเพื่อจ าหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยัง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551  มาตรา 89/12   โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี   ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกต ิ
และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 

12.3   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการท่ีเกิดขึ น 

 ในกรณีที่เป็นการท ารายการระหว่างกันที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน าเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
ขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงความ
สมเหตุสมผลในเร่ืองของราคาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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 ในปี 2561  กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันที่
แตกต่างไปจากมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

12.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อ
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า และ เปิดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง “หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน” 

 

12.5 กรณีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10  แต่บริษัทฯ มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจ านวน  2  ราย  ถือหุ้นในบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10   ทั้งนี้เน่ืองจากการ
ลงทุนของบริษัทฯ  และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในบริษัทร่วมเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ   โดยอาศัยความรู้ ความช านาญของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ     
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 ส่วนที่ 3  :  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

13.1   ตารางสรุปงบการเงินรวม 
 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 2561  %  2560  %  2559  %  

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 167,711,136 2.32 32,992,539        0.47  61,775,361 0.92 
 เงินลงทุนชั่วคราว 400,775,505 5.55 420,902,710        5.95  249,785,786 3.74 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 798,974,246 11.07 728,843,192      10.31  623,812,293 9.33 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น 21,530,000 0.30 41,550,000        0.59  51,550,000 0.77 
 สินค้าคงเหลือ 1,302,010,562 18.04 1,109,494,399      15.70  1,225,288,629 18.32 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,372,256 0.31 19,858,460        0.28  20,946,778 0.31 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,713,373,705 37.59 2,353,641,300     33.30  2,233,158,847 33.39 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ) 

 ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  
                                                                     หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ (ต่อ) 2561  %  2560  %  2559  %  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
      เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 2,060,877 0.03 2,064,650        0.03  6,842,550 0.10 
      เงินลงทุนเผื่อขาย 1,503,860,741 20.83 1,670,649,791      23.64  1,469,345,526 21.97 
      เงินลงทุนในบริษัทร่วม 176,688,966 2.45 165,929,122   2.35  46,998,738 0.70 
      เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  796,551,628 11.04 859,824,028   12.16  852,917,249 12.76 
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 709,980,288 9.84 713,565,390   10.09  676,993,520 10.13 
      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,227,763,506 17.01 1,257,308,263   17.79  1,350,326,669 20.19 
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39,319,223 0.54 37,267,926   0.53  41,662,335 0.62 
      สิทธิการเช่า 14,030,664 0.19 2,464,956   0.03  3,677,042 0.06 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 34,547,347 0.48 5,449,783   0.08  5,290,247 0.08 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,504,803,240 62.41 4,714,523,909   66.70  4,454,053,876 66.61 
รวมสินทรัพย์ 7,218,176,945 100.00 7,068,165,209   100.00  6,687,212,723 100.00 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 ณ วันท่ี  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 % 2560 % 2559 % 

หน้ีสินหมุนเวียน       

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
             จากสถาบันการเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18,000,000 

 
0.27 

 เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 683,488,191 9.47    583,522,442       8.26  576,416,481 8.62 

 หน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงินถึงก าหนด       
             ช าระภายในหน่ึงปี 264,367 0.00  384,060   0.01  435,737 0.01 
     ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ       
             ผลประโยชน์พนักงาน 59,008,680 0.82      39,454,010       0.56       47,125,329      0.70  
     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 39,130,747 0.54      16,627,049       0.23  13,946,068 0.21 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
 ประมาณการสินค้ารับคืน 25,000,000 0.35 30,000,000 0.42 30,000,000 0.45 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 7,075,361 0.10 5,383,945  0.08 7,661,498 0.11 
             อื่น ๆ 11,071,571 0.15 7,104,457  0.10 5,149,908 0.08 
 43,146,932 0.60 42,488,402      0.60  42,811,406 0.64 
                      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 825,038,917 11.43 682,475,963      9.66  698,735,021   10.45  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
    หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 264,367  0.00 648,427 0.01 
    หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 72,914,239 1.01 122,528,176 1.74 86,061,083 1.29 
    ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ       
       ผลประโยชน์พนักงาน 509,129,588 7.05 497,761,527      7.04  462,077,280   6.91  
                      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 582,043,827 8.06 620,554,070      8.78  548,786,790   8.21  
  รวมหนี้สิน 1,407,082,744 19.49 1,303,030,033    18.44  1,247,521,811 18.66 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 ณ วันท่ี  31  ธันวาคม   
                                                                                                                                                                    หน่วย : บาท 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2561 % 2560 % 2559 % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น        
 ทุนจดทะเบียน       
          หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น       
              มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  120,000,000 1.66 120,000,000 1.70 120,000,000 1.80 

  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว       
     หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น        
         มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ช าระครบแล้ว 120,000,000 1.66 120,000,000 1.70 120,000,000 1.80 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 297,190,000 4.12 297,190,000 4.20 297,190,000 4.44 
ก าไรสะสม       
 จัดสรรแล้ว       
  ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,000,000 0.17 12,000,000 0.17 12,000,000 0.18 
  ส ารองทั่วไป 389,929,979 5.40 371,401,880 5.25 354,037,797 5.29 
 ยังไม่ได้จัดสรร 4,169,516,599 57.77 4,012,284,437  56.77 3,860,976,698  57.74 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 822,235,077 11.39 952,040,069  13.47 795,240,487  11.89 
          รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 5,810,871,655 80.51 5,764,916,386  81.56 5,439,444,982 81.34 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 222,546 0.00 218,790  0.00 245,930 0.00 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,811,094,201 80.51 5,765,135,176  81.56 5,439,690,912 81.34 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  7,218,176,945 100.00 7,068,165,209  100.00 6,687,212,723 100.00 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 
  หน่วย : บาท 

 2561  %  2560  %  2559  %  

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,606,051,449 100.00 4,362,536,272  100.00  4,138,464,073 100.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (3,398,581,821) (73.79) (3,341,325,058) (76.59) (3,169,996,845) (76.60) 
ก าไรขั้นต้น 1,207,469,628 26.21 1,021,211,214  23.41  968,467,228 23.40 
เงินปันผลรับ  78,148,639 1.70 81,871,758  1.88  80,502,706 1.95 
รายได้อื่น  95,991,632 2.08 102,143,725  2.34  94,460,955 2.28 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,381,609,899 

(266,062,661) 
30.00  
(5.78) 

1,205,226,697  
(131,682,331) 

27.63  
(3.02) 

1,143,430,889 
(100,230,816) 

27.63 
(2.42) ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (671,717,240) (14.58) (625,468,995) (14.34) (588,436,341) (14.22) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (69,352,326) (1.51) (64,167,770) (1.47) (87,319,597) (2.11) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (75,417,636) (1.64) (8,070,000) (0.18) (4,690,000) (0.11) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 90,493,784 1.96 (5,187,841) (0.12) - - 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 389,553,820 8.46 370,649,760  8.50 362,754,135 8.77 
ต้นทุนทางการเงิน (77,877) (0.00) (271,963) (0.01) (4,281,910) (0.10) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
      ในบริษัทร่วม 

 
10,705,500 

 
0.23 

 
(5,492,848) 

 
(0.13) 

 
(11,134,782) 

 
(0.27) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 400,181,443 8.69 364,884,949 8.36 347,337,443 8.39 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (44,404,021) (0.96) (40,200,298) (0.92) (36,355,366) (0.88) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 355,777,422 7.72 324,684,651 7.44 310,982,077 7.51 
การแบ่งปันก าไร       
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 355,760,261 7.72 324,671,822 7.44 310,950,952 7.51 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ  
       ควบคมุ 

 
17,161 

 
0.00 

 
12,829 

 
0.00 

 
31,125 

 
0.00 

 355,777,422 7.72 324,684,651 7.44 310,982,077 7.51 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
    ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 

 
2.96 

  
2.71 

  
2.59 

 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 120,000,000  120,000,000  120,000,000  



 
 

                                                                                                    บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                หน้า    139 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 
                                                                                                                                                                        หน่วย : บาท 

 2561  %  2560  %  2559  %  

    ก าไรสุทธิส าหรับป ี 355,777,422 7.72 324,684,651  7.44 310,982,077 7.51 
    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น        
    รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้า  
          ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      

       ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่                 

          ของผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ 

 

5,985,058 

 

0.13 

 

(2,203,738) 

 

(0.05) 

 

- 

 

- 

       ภาษีเงินได้เก่ียวกับรายการที่ต้องไม่จัด 
     ประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 

 
(1,197,012) 

 
(0.03) 

 
440,748 

 
0.01 

 
- 

 
- 

    รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้า  
           ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      

       ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ   
            เปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ 
            เผื่อขาย 

 
 

(168,295,315) 

 
 

(3.64) 

 
 

198,244,112  

      
 

4.55  

 
 

100,738,545  

      
 

2.44  
       การแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงาน     
           ในต่างประเทศ 

 
54,343 

 
0.00 

 
(40,968) 

 
(0.00) 

 
- 

 
- 

  ภาษีเงินได้เก่ียวกับรายการที่ต้องจัด 
     ประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 

 
33,648,194 

 
0.73 

 
(39,640,629) 

 
(0.91) 

 
(20,147,709) 

 
(0.49) 

    ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับป-ีสุทธิ 
         จากภาษีเงินได้ 

 
(129,804,732) 

 
(2.81) 

 
156,799,525 

 
3.60 

 
80,590,836 

 
1.95 

    ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 225,972,690 4.91 481,484,176 11.04 391,572,913 9.46 

    การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
          ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 225,955,269 4.91 481,471,404 11.04 391,541,948 9.46 
          ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
 ควบคุม 

 
17,421 

 
0.00 

 
12,772 

 
0.00 

 
30,965 

 
0.00 

 225,972,690 4.91 481,484,176 11.04 391,572,913 9.46 
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            บริษัท  ไทยวาโก้  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม   
  หน่วย : บาท 

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  400,181,443 364,884,949 347,337,443 
รายการปรับปรุง     
 ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอาคารและ   
              อุปกรณ์ 

 
93,916,749 

 
98,812,123 

 
97,014,565 

   ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า 9,061,505 7,627,759 7,728,713 
      (ก าไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 676,831 (2,475,857) (2,308,364) 
      ก าไรจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน (143) (5,489) (154,251) 
      ก าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (4,552,400) - 
      ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (10,705,500) 5,492,848 11,134,782 
     (ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน  22,293 628,223 62,485 
      เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (78,148,639) (81,871,758) (80,502,706) 
      ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 75,417,636 8,070,000 4,690,000 
 โอนกลับผลขาดทุนจากสินค้ารับคืน     (5,000,000) - - 
     ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ  48,879,616 50,659,662 60,359,885 
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  (90,493,784) 5,187,841 (4,353,621) 
   (ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 314,563 (836,437) (2,542,048) 
      ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 44,888,328 73,972,914 69,648,324 
      ดอกเบี้ยรับ (8,374,435) (8,906,907) (13,167,015) 
      ดอกเบี้ยจ่าย 77,877 271,963 4,281,910 
 480,714,340 516,959,434 499,230,102 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

                                                               ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 
                                                           หน่วย : บาท 

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)    
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่ม) ลด    
      ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (67,227,098) (105,484,913) 37,233,937 
     สินค้าคงเหลือ  (241,395,779) 65,134,569 (121,153,262) 
      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (2,513,796) 1,088,318 1,646,564 
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่ม (ลด)     
      เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น 99,222,346 8,808,982 33,298,553 
      ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 1,691,416 (2,277,553) 372,485 
      หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  3,967,114 1,954,549 (62,967) 
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (29,188,547) (48,163,724) (45,598,720) 
      เงินสดรับจากการด าเนินงาน  245,269,996 438,019,662 404,966,692 
      จ่ายดอกเบี้ย (484) (167,715) (4,216,541) 
      จ่ายภาษีเงินได้  (39,063,077) (40,252,106) (39,590,930) 
            เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  206,206,435 397,599,841 361,159,221 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
      เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (9,656)  4,216,063 - 
  เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง  3,027,080 (167,703,929) 109,651,938 
      เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน    - - 99,000,000 
      เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (20,000,000) - - 
      เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 40,020,000 10,000,000 50,000 
      เงินสดรับจากเงินฝากระยะยาวสถาบันการเงิน - - 6,000,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                    บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                หน้า    142 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  
                หน่วย : บาท 

 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)              

      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -  (112,852,800) - 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป (7,500,000) (19,432,180) (247,000,000) 
      เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป 139,400 - - 
      เงนิสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป  - 1,952,000 1,119,652 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (11,000,000) (3,000,000) (96,598,369) 
      เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 101,739,756 - 220,355,298 
      เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะยาว 248,689 95,448 - 
      เงินสดรับจากตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด 50,000,000    50,000,000 - 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนด (40,000,000)    (67,033,000) - 
      เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,594,664 4,684,461 14,901,502 
      เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (62,314,981) (47,429,197) (179,836,411) 
  เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน  8,400 5,500 710,512 
      เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 5,741,949 - 
  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน (22,686,768) (2,021,275) (7,462,425) 
      เงินสดรับจากเงินปันผล 75,242,805 81,871,758 80,502,706 
      เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 8,376,312 9,360,920 14,416,484 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (7,889,556) (159,536) (54,369) 
              เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 108,996,145 (251,703,818) 15,756,518 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
  เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - (18,000,000) (245,000,000) 
      เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (180,000,000) (156,000,000) (132,000,000) 
      เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (13,666) (34,912) (35,047) 
      เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน (461,453) (577,548) (577,548) 
            เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (180,475,119) (174,612,460) (377,612,595) 
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บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  
                  หน่วย : บาท 

 2561 2560 2559 
 ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (8,864) (66,385) (4,586) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  134,718,597 (28,782,822) (701,442) 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันท่ี 1 มกราคม  32,992,539 61,775,361 62,476,803 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ วันที่  31  ธันวาคม  167,711,136 32,992,539 61,775,361 
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13.2 อัตราส่วนทางการเงิน 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                
 

                   งบการเงินรวม หน่วย 2561 2560 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) 
  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.29 3.45 3.20 
  2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.63 1.70 1.32 
  3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.27 0.58 0.46 
  4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.23 6.64 6.58 
  5. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 57.78 54.22 54.71 
  6. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.80 4.82 4.19 
  7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 75.00 74.69 85.92 
  8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 9.21 9.54 9.57 
  9. ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 39.09 37.74 37.62 
10. Cash Cycle วัน 93.70 91.17 103.01 
 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  (Profitability Ratio) 
  1. อัตราก าไรขั้นต้น % 26.21 23.41 23.40 
  2. อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.35 4.58 4.65 
  3. อัตราก าไรอ่ืน % 2.07 3.76 3.95 
  4. อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 102.93 198.91 187.63 
  5. อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม % 7.44 7.14 7.21 
  6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 6.15 5.80 5.86 
 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (Efficiency Ratio) 
  1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 4.98 4.72 4.68 
  2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 23.01 21.18 20.48 
  3. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.67 0.66 0.65 
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  หน่วย 2561 2560 2559 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial Policy Ratio) 
  1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เทา่ 0.24 0.23 0.23 
  2. อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 3,219.03 1,610.78   93.84  
3. อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน 
     (Cash Basis) เท่า 0.78 1.77 0.64 
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล %           60.72  55.44  50.17

   

หมายเหตุ   :    *    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท  และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้น  ซ่ึงก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 

 

* 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

14.1  ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ   
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อน

หลักมาจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่ขยายตัวดีทั้งการบริโภคและการลงทุน ในขณะที่การส่งออกสินค้า
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและ
ปริมาณการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  

 ส าหรับตลาดชุดชั้นในสตรีในปี 2561 ยังคงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
คุณภาพของสินค้าและบริการ รูปแบบดีไซน์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนไป ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงได้ให้
ความส าคัญกับการตลาด Online ทั้งในด้าน Social Media Marketing และ Online Marketing ซึ่งมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นทุกปี เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการขายเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค   

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ จ านวนเงิน  4,606.05 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 5.58%  มีก าไรสุทธิ 355.76 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  9.58%  และสินทรัพย์รวม  7,218.18  ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น  2.12%  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 6.15% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.98% โดยบริษัทฯ ได้
ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านการขาย วัตถุดิบ และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามการปรับขึ้นค่าแรงและการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บาง
ประเภท 

ด้านการขาย บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับผู้จัดจ าหน่ายในการผลิตสินค้า  เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้ง
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเดิมและช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ เช่น  Retail Shops, E-Commerce, TV 
Shopping,  Catalog และ Modern Trade เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เข้าถึงลูกค้าทุกวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ด้านวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดต้ังบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด และบริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด เพื่อ
ผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว  ส่วนในด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้มีการสั่งผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นที่ 
บริษัท เมียนมาร ์วาโก้ จ ากัด เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศ AEC ที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่ า
กว่าและรองรับการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
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14.2 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 

14.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

    รายได้จากการขายปี  2561                  รายได้จากการขายปี  2560      รายได้จากการขายปี  2559

  

 

 

 

 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ   

 ในปี 2561  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,606.05  ล้านบาท  ปีก่อนเท่ากับ  
4,362.54  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243.51 ล้านบาท คิดเป็น  5.58%  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจ าหน่ายใน
การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 2560 2559 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
ขายในประเทศ 3,358.53 3,129.58 2,960.89  7.32  5.70 
ขายต่างประเทศ 1,247.52 1,232.96 1,177.57  1.18  4.70 
ยอดขายรวม 4,606.05 4,362.54 4,138.46  5.58  5.41 

  

 ส าหรับการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ ในปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายชุดชั้นในสตรี  
4,263.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  5.12%  รายได้จากการขายชุดชั้นนอกสตรี  127.44  ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
32.97% รายได้จากการขายชุดเด็ก 211.93  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.27% และรายได้จากขายอื่นๆ 3.53 ล้านบาท 
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                                           หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 2560 2559 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
ชุดชั้นในสตร ี 4,263.15 4,055.34 3,836.26  5.12  5.71 
ชุดชั้นนอกสตรี 127.44 95.84 98.07  32.97  (2.27) 
ชุดเด็ก 211.93 211.36 204.13  0.27  3.54 
อื่นๆ 3.53 - - - - 
ยอดขายรวม 4,606.05 4,362.54 4,138.46  5.58  5.41 

 

 

รายได้อื่น   

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน 95.99 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 102.14 ล้านบาท ลดลง 6.15 ล้าน
บาท เท่ากับ 6.02% รายได้อ่ืนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 8.37 ล้านบาท ค่าเช่ารับ 
10.77 ล้านบาท รายได้ค่าบริการและค่าที่ปรึกษา 17.95 ลา้นบาท ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 11.90 ล้านบาท 
และค่าชดเชยค่าเสียหายจากการรับคืนสินค้า 34.45 ล้านบาท  
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 2560 2559 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
เงินปนัผลรบั 78.15 81.87 80.50  (4.54)  1.70 
รายได้อื่น 95.99 102.14 94.46  (6.02)  8.13 
รวมรายไดอ้ื่น 174.14 184.01 174.96  (5.36)  5.17 
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ต้นทุนขาย   

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็น  73.79%  ของรายได้จากการขาย  ปีก่อนเท่ากับ 76.59%  
ลดลง  2.80%  โดยบริษัทฯ บริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 % 2560 % 2559 % 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ 

 4,606.05  100.00  4,362.54  100.00  4,138.46  100.00  5.58  5.41 

ต้นทุนขาย  3,398.58  73.79  3,341.33  76.59  3,169.99  76.60  1.71  5.41 
ก าไรขั้นต้น  1,207.47  26.21  1,021.21  23.41  968.47  23.40  18.24  5.45 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย 266.06 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  134.38 ล้านบาท  คิดเป็น 
102.05% เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 671.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.25 ล้านบาท คิดเป็น 7.39%  ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการปรับค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ 
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 % 2560 % 2559 % 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 266.06 5.78 131.68 3.02 100.23 2.42 102.05 31.38 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 671.72 14.58 625.47 14.34 588.44 14.22 7.39 6.29 

ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 75.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.35 ล้านบาท
ซึ่งเกิดจากการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว  และบริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  
90.49 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

  

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                   บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                               หน้า    150 
 

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2561 เท่ากับ 44.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.20 ล้านบาท คิดเป็น 10.45% 
เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้และก าไรเพิ่มขึ้น 

   หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 % 2560 % 2559 % 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
ขาดทนุจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน 

   75.42 1.64 8.07 0.18 4.69 0.11 834.57 72.07 

ก าไร(ขาดทุน)จากการ
จ าหน่ายเงินลงทุน 

90.49 1.96 (5.19) (0.12) - - 1,843.55 (100.00) 

ภาษีเงินได ้ 44.40 0.96 40.20 0.92 36.36 0.88 10.45 10.56 

ก าไร    

งบการเงินรวม หน่วย 2561 2560 2559 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
ก าไรขั้นต้น ล้านบาท  1,207.47  1,021.21  968.47  18.24  5.45 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได ้

ล้านบาท    389.55    370.65    362.75     5.10     2.18 

ก าไรสุทธิ ล้านบาท  355.76  324.67  310.95  9.58  4.41 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท / หุ้น  2.96  2.71  2.59  9.23  4.63 
ก าไรสุทธิต่อรายได้รวม %  7.44  7.14  7.21  4.20  (0.94) 
ROE %  6.15  5.80  5.86  6.03  (1.04) 
ROA %  4.98  4.72  4.68  5.51  0.83 

ก าไรขั้นต้น 

 ก าไรขั้นต้น จ านวน 1,207.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186.26 ล้านบาท เท่ากับ 18.24% เน่ืองจากบริษัทฯ 
มรีายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 

 ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จ านวน 389.55 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 18.90 ล้านบาท 
เท่ากับ 5.10% เน่ืองจากก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และมีก าไรจากการขายเงินลงทุน 

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่   

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  355.76 ล้านบาท  ปกี่อนเท่ากับ  324.67  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  31.09 
ล้านบาท เท่ากับ 9.58% โดยมีก าไรสุทธิต่อหุ้น  2.96 บาท  อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม 7.44%  อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   6.15%  และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  4.98% 
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 บริษัทฯ ยังคงมีคุณภาพของก าไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 
206.21 ล้านบาท จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายและสามารถเก็บช าระเงินส่วนใหญ่ได้ตามก าหนดเวลา 

 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น   

 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  ปี 2561 เท่ากับ 6.15%  ปีก่อนเท่ากับ 5.80%  เนื่องจากบริษัทฯ 
มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25  บาท 
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกับ
สภาพคล่อง และการลงทุนต่างๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปัน
ผลติดต่อกันเป็นปีที่ 45  นับจากปี  2517 จนถึงปัจจุบัน และในปี  2561  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม 355.76 ล้านบาท  ก าไรสุทธิต่อหุ้น  2.96 บาท และก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 324.85 ล้าน
บาท ก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.71 บาท  และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 8/2561 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  
2561  ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  216  ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 66.49%  และมีก าหนดจ่ายในวันที่  21 พฤษภาคม 2562 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย 2561 2560 2559 
ก าไรสุทธิ ล้านบาท 324.85 370.56 347.28 
จ านวนหุน้ ล้านหุ้น 120.00 120.00 120.00 
ก าไรต่อหุ้น บาท / หุ้น 2.71 3.09 2.89 
เงินปนัผลต่อหุ้น บาท / หุ้น 1.80 1.50 1.30 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 216.00 180.00 156.00 
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิ
(Payout Ratio) 

% 66.49 48.58 44.92 
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14.2.2  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 ณ สิ้นปี 2561  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  7,218.18  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150.01  ล้าน
บาท เทา่กับ 2.12% โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 2.32%  เงินลงทุนชั่วคราว 5.55%  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
11.07% สินค้าคงเหลือ 18.04%  เงินลงทุนเผื่อขาย  20.83%  เงินลงทุนระยะยาวอื่น  11.04% 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 9.84%  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 17.01%  และอ่ืนๆ 4.30% 

    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 2560 2559 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด   
และเงินลงทุนช่ัวคราว 

568.49 453.90        311.56  25.25  45.69 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 798.97 728.84 623.81  9.62  16.84 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันอื่น 21.53 41.55 51.55  (48.18)  (19.40) 
สินค้าคงเหลือ 1,302.01 1,109.49 1,225.29  17.35  (9.45) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22.37 19.86 20.95  12.64  (5.20) 
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,713.37 2,353.64 2,233.16  15.28  5.40 
เงินลงทุนเผื่อขาย 1,503.86 1,670.65 1,469.35  (9.98)  13.70 
เงินลงทุนในบรษิัทร่วม 176.69 165.93 47.00  6.48  253.04 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 796.55 859.82 852.92  (7.36)  0.81 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 709.98 713.57 676.99  (0.50)  5.40 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,227.76 1,257.31 1,350.33  (2.35)  (6.89) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 89.97 47.25 57.46  90.41  (17.77) 
   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,504.81 4,714.53 4,454.05  (4.45)  5.85 

รวมสินทรัพย ์ 7,218.18 7,068.17 6,687.21  2.12  5.70 

 

 หมายเหตุ   *   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80  บาท และน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
                              ผู้ถือหุ้นซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 
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สินทรัพย์หมุนเวียน   

 ณ สิ้นปี  2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ  2,713.37  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  359.73 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว และสินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึ้น 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  และเงินลงทุนชั่วคราว  จ านวน  568.49  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
114.59  ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการด าเนินงานและจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จ านวน 798.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  70.13  ล้านบาท  
เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดขายและบริการสูงขึ้น จึงท าให้มียอดลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระเพิ่มขึ้น 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น จ านวน 21.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  20.02 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทฯ  
รับคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทอ่ืน 

 สินค้าคงเหลือ จ านวน 1,302.01 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  192.52  ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มขึ้นของสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบ เพื่อให้มีสินค้าและวัตถุดิบคงคลังเพียงพอในการผลิตและ
ส่งมอบให้ทันตามค าสั่งซื้อของลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

 ณ สิ้นปี 2561  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,504.81  ล้านบาท  ลดลง  209.72 ล้านบาท ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน และก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขายลดลง   

 เงินลงทุนเผื่อขาย จ านวน 1,503.86 ล้านบาท ลดลง  166.79 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ขายเงิน
ลงทุนเผื่อขายบางส่วนและปรับปรุงก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
เผื่อขายตามราคาตลาดที่ลดลง 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 176.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  10.76 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการ
บันทึกบัญชีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10.71 ล้านบาท  

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น   จ านวน 796.55 ล้านบาท ลดลง  63.27 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนสุทธิ  53.60 ล้านบาท 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  จ านวน  709.98  ล้านบาท   ลดลง  3.59  ล้านบาท   เนื่องจากมีการ
ตัดค่าเสื่อมราคา 3.59 ล้านบาท 

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   จ านวน 1,227.76  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 29.55  ล้านบาท   เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ยานพาหนะ และปรับปรุง
อาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 63.05 ล้านบาท จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน 2.27 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อม
ราคา 90.33 ล้านบาท 
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ านวน 89.97  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.72  ล้านบาท   ส่วนใหญ่
เกิดจากบริษัทฯ มีการเปิดร้านใหม่ โดยลงทุนสิทธิการเช่าในห้างสรรพสินค้า 

หนี้สินรวม   

 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,407.08 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.05 ล้านบาท เท่ากับ 
7.99% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 99.97 ล้านบาท และ
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 30.92 ล้านบาท  
    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 2560 2559 
%เพิ่ม (ลดลง) 

2561/2560 2560/2559 
หนี้สินหมนุเวียน 825.04 682.48 698.73  20.89  (2.33) 
หนี้สินไม่หมนุเวียน 582.04 620.55 548.79  (6.21)  13.08 
   รวมหนี้สิน 1,407.08 1,303.03 1,247.52  7.99  4.45 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 5,811.09 5,765.14 5,439.69  0.80  5.98 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุ้น) 48.43 48.04 45.33  0.81  5.98 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ สิ้นปี  2561  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,811.09  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  45.95  ล้านบาท  เท่ากับ  
0.80%  เน่ืองจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี  2561 จ านวน 355.76 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 
จ านวน  180  ล้านบาท และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 129.80 ล้านบาท  บริษัทฯ จึงมี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 48.43 บาท ปีก่อนเท่ากับ 48.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาทต่อหุ้น 
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14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
ลูกหน้ี 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  798.97  ล้านบาท  ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า  774.69  ล้าน
บาท  ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  24.28  ล้านบาท  โดยลูกหนี้การค้าประกอบด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ 
693.09 ล้านบาท  คิดเป็น  89.47% ของลูกหนีก้ารค้า ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระภายใน  3  เดือน จ านวน  
77.67  ล้านบาท  คิดเป็น 10.02% ของลูกหนีก้ารค้า เกิดจากนโยบายการช าระเงินของลูกหนีท้ี่ไม่ตรงรอบ
การช าระเงิน และลูกหนี้ค้างช าระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จ านวน  3.93  ล้านบาท  คิดเป็น  0.51% ของลูกหนี้
การค้า ซึ่งลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีมีการช าระครบถ้วน และตรงตาม
ก าหนดเวลา 

สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือ  1,302.01  ล้านบาท ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 395.62  ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต  
139.90  ล้านบาท และสินค้าส าเร็จรูป  766.49  ล้านบาท  บริษัทฯ ได้แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงิน
ด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ ากว่า ซึ่งหากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับ
ลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี 

เงินลงทุน 

 บริษัทฯ มีก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน  823.78  
ล้านบาท แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายการด้อยค่าเงินลงทุนจ านวนเงิน 75.42 ล้านบาท นอกจากนี้หาก
พิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป   
โดยได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ  5.34  ต่อปี   และมีการรายงานในที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการลงทุนอย่างสม่ าเสมอ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงินซึ่ง
แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารส านักงาน และอาคารโรงงานมีการปรับปรุงและซ่อมแซม
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส าหรับเคร่ืองจักรส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิต เน่ืองจากบริษัทฯ มีการซื้อเคร่ืองจักรใหม่มาทดแทนเคร่ืองจักรเดิม และมีการบ ารุงรักษาอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ  ส่วนเคร่ืองจักรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายออกจากบัญชี 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารซึ่งถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้มีการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ าเสมอตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าราคาทุนที่แสดงไว้ในงบ
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การเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

14.4  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการด าเนินงาน และการลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินทุนและก าไรสะสมของ
บริษัทฯ  

รายจ่ายลงทุน 

  บริษัทฯ มีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 
และการปรับปรุงอาคารส านักงานและอาคารโรงงาน รวมทั้งสิ้น 62.31 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ในการด าเนินงาน  

ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

 บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี ดังเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 3.29 เท่า    
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.63 เท่า  ซึ่งมสีภาพคล่องลดลงกว่าปีก่อน เน่ืองจากในปี 2561 
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิม่ขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ ามาก เท่ากับ 
0.24 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัทฯ 
 

งบการเงินรวม หน่วย 2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.29 3.45 3.20 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.63 1.70 1.32 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 0.24 0.23 0.23 

กระแสเงินสด   
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน  167.71 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 
32.99  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 134.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิ ตามประเภท
ของกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้ 
      หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2561 2560 2559 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  206.21  397.60  361.16 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน  109.00  (251.70)  15.76 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (180.48)  (174.61)  (377.61) 

 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 206.21 ล้านบาท ลดลง 191.39 ล้านบาท  
เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากการขายที่ลดลง และมีเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 
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 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ  109  ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่เกิด
จากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 91.74 ล้านบาท เงินสดรับสุทธิจากการให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 20.02 ล้านบาท  มีเงินปันผลรับ 75.24 ล้านบาท และมีรายจ่ายในการซื้อเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ การปรับปรุงอาคารส านักงานและอาคารโรงงาน รวมถึงการลงทุน
ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  จ านวนเงิน 85 ล้านบาท   

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ  180.48 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
จ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวนเงิน  180  ล้านบาท   
 

14.5 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 1,407.08 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะสั้น 
825.04  ล้านบาท หนี้สินระยะยาว 582.04 ล้านบาท 
  

  รายละเอียดหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
                     หน่วย : ล้านบาท 

หนี้สินระยะยาว 2561 2560 2559 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - 0.26 0.65 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตดับัญชี 72.91 122.53 86.06 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 509.13 497.76 462.08 

  

 ในส่วนหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 72.91 ล้านบาท ลดลง 49.62 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ลดลงและการตั้งด้อยค่าเงินลงทุน 
  นอกจากนี้บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานอย่างมี
นัยส าคัญ  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
และภาระผูกพัน 
 

14.6  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่  และมุ่งการท า
ตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง  เน่ืองจากการส่งออกบางส่วนอาจได้รับ

ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ
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สหรัฐอเมริกาและจีน แต่อุปสงค์ในประเทศทั้งการใช้จ่ายของภาคเอกชนและภาครัฐยังขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง  

 ตลาดชุดชั้นในสตรีมีการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าหลากหลาย Brand จากต่างประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในด้านราคา และช่องทางการ
ขายที่ตอบสนองความสะดวกในการซื้อสินค้า 

ปัจจัยภายใน 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยร่วมลงทุนกับ 

บริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบชุดชั้นในที่มีคุณภาพ   เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันระยะยาว ดังนี้ 

ปีท่ีลงทุน บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 

2559 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 19% 

2559 บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ากัด 19% 

2560 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด 40% 

 

 ต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนสูงขึ้น ซึ่ง
ผลักดันให้บริษัทฯ ต้องขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่ม AEC  ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง
บริษัทร่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มี
ต้นทุนที่ต่ ากว่า ดังนี้ 

ปีท่ีลงทุน บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 

2556      บริษัท ภัทยาเมียนมาร์ จ ากัด 20% 

2558 บริษัท เมียนมาร์ วาโก้ จ ากัด 40% 

 

14.7   รายจ่ายเพื่อการท าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์ Wacoal ได้ยึดถือปณิธาน  “ความงดงามจากภายใน  ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ  คือ ร่างกาย และจิตใจ 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบายเมื่อ
สวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมาอีกด้วย จึงท าให้บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความส าคัญต่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตัวสินค้ามาโดยตลอด โดยมี Human Science Research Center 
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รับผิดชอบดูแลการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรีระวิทยาของสตรีไทย และฝ่ายวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยในปี 2561 สรุปการวิจัยพัฒนาและรายจ่ายที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1.  ด้านการส ารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระ 

     บริษัทฯ มีการส ารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทยมายาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการท าสินค้าชุดชั้นในของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน และตรงกับรูปร่างของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละช่วงวัย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายจ่ายด้านการส ารวจวิจัยสรีระรวมทั้งสิ้น  3.97  ล้านบาท 

2.  ด้านการพัฒนาวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้า 
 การพัฒนาสินค้าที่ส าคัญของบริษัทฯ มุ่งเน้นในเร่ืองการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน
วัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการตรวจและทดสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบสินค้า พัฒนาเคร่ืองจักรและคุณภาพของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าต้นแบบ รวมถึงได้ร่วมมือ
กับคู่ค้า (Supplier) ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (โดยรายละเอียดอยู่
ในหัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ เร่ืองสรุปการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา)  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น   7.34  ล้านบาท 



 
 

                                                                                      บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

 
 
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                               หน้า    160  
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง 
บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว  

(2)   บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้  นายบุญดี อ านวยสกุล  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้า
ด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายบุญดี อ านวยสกุล ก ากับไว้  บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ชื่อ – สกุล          ต าแหน่ง                     ลายมือชื่อ 

    
1.  นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบริษัท ....................................................… 

    
2.  นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ กรรมการบริษัท .......................................................... 

ผู้รับมอบอ านาจ    

    
1.  นายบุญด ี อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ 
....................................................... 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

1.  ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
1.1  รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ  
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

1.  นายโยชิคาตะ      ซุกาโมโต 70 ปริญญาตรี  คณะ Education -  กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           2      แห่ง  
     กรรมการที่ปรึกษา 
     วันที่  21 เมษายน  2529 

 วิชาเอก  Industrial Education 
Ashiya University, Japan 

 
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 

2536 - ปัจจบุัน 
2527 - ปัจจบุัน 

Director 
Representative Director 
and Chairman 

Shinyoung Wacoal Inc. 
Wacoal Holdings Corp. 
 

   - ไม่มี - กิจการอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน          7       แห่ง   

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีทีผ่่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  

 

2555 - ปัจจบุัน 
2537 - ปัจจบุัน 
2534 - ปัจจบุัน 
2529 - ปัจจบุัน 

Director  
Director  
President Commissioner 
Director 

Wacoal Europe Ltd. 
Wacoal America, Inc. 
PT. Indonesia Wacoal 
Taiwan Wacoal Co., Ltd. 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
 (ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

2. นายมนู       ลีลานุวัฒน์* 73 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   -  กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน             4    แห่ง 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการสรรหา และ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
วันที่  30  เมษายน  2516  

 วิชาเอก  เครื่องกล 
Chiba University, Japan 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
- Director Certification Program  (DCP) 68/2005 

 
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

2550 - ปัจจบุัน 
2547 - ปัจจบุัน 
2530 - ปัจจบุัน 
2519 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ            
กรรมการ      
ประธานกรรมการ      

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 
บมจ. โอซีซี 
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

  กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 18    แห่ง 
 2558 - ปัจจบุัน 

2549 - ปัจจบุัน 
2542 - ปัจจบุัน 
2538 - ปัจจบุัน 
2537 - ปัจจบุัน 
 
2531 - ปัจจบุัน 
2527 - ปัจจบุัน 
2518 - ปัจจบุัน 

กรรมการที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บจก. เอราวัณส่ิงทอ 
บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 
บจก. ไทยสเตเฟล็กซ์ 
บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ์) 
บจก. ไทยแน็กซิส 
บจก. เค.ที.วาย. อินดัสตร ี
บจก. ไทยชิกิโบ 
บจก. ไทยทาเคดะเลซ 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

3. นายมาซายะ วากาบายาชิ 62 ปริญญาตรี  คณะ Business Administration -  กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  1   แห่ง 
     รองประธานกรรมการบริษทั 
    วันที่ 15 กันยายน 2557 

 วิชาเอก  Business Administration 
Konan University, Japan 

 
จ านวนหุ้น 

2557 - ปัจจบุัน Director & 
Vice President 

Wacoal Holdings Corp. 

   เพิ่ม (ลด)    กิจการอื่นที่ไม่ใชบ่รษิัทจดทะเบียน     14  แห่ง 
   - ไม่มี - 2559 - ปัจจบุัน  

 
2557 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
2553 - ปัจจบุัน 

Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
 
Director 
Director 

PT. Indonesia Wacoal 
Wacoal Malaysia Sdn. Bhd. 
Wacoal Europe Ltd. 
Wacoal America, Inc. 
Wacoal International  
Hong Kong Co., Ltd. 
Taiwan Wacoal Co., Ltd. 
Wacoal China Co., Ltd. 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

4. นายบุญดี    อ านวยสกุล* 63 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0.06% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -   แห่ง 
  กรรมการบริษัท   
    กรรมการสรรหา 
    กรรมการธรรมาภิบาล 
    ประธานกรรมการบริหาร     
    และกรรมการผู้จัดการ  
    วันที่  23  เมษายน  2533 

 วิชาเอก  วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

 
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 11   แห่ง 
2559 - ปัจจบุัน 
 
2558 - ปัจจบุัน 
2556 - ปัจจบุัน 
 
2554 - ปัจจบุัน 
2542 - ปัจจบุัน 
2540 - ปัจจบุัน 
2536 - ปัจจบุัน 
 
2527 - ปัจจบุัน 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ  

บจก. จี เทค แมททีเรียล 
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล ์
Myanmar Wacoal Co., Ltd. 
บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 
Pattaya Myanmar Co., Ltd. 
บจก. โทรา 1010 
บจก. ภัทยาอุตสาหกิจ 
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. วาโก้ศรีราชา 

   

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
 
 
- 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

5. นายโนโซมุ    โอซึกะ* 58 ปริญญาตรี  คณะ Commerce -  กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -   แห่ง 
 กรรมการบริษัท และ  วิชาเอก Commerce  กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 11   แห่ง 
    กรรมการรองผู้จัดการ 
    วันที่  1  เมษายน  2560 
 

 Waseda University, Japan จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

2561 - ปัจจบุัน 
2560 - ปัจจบุัน 

 
 

  
 
 

 

กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Pattaya Myanmar Co., Ltd. 
บจก. โทรา 1010 
บจก. วาโก้ศรีราชา 
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล ์
บจก. จี เทค แมททีเรียล 
บจก. ไทยแน็กซิส 
บจก. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเดก็ซ์ 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

6. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา* 
   กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหารและ 
 ผู้อ านวยการฝ่าย Marketing 
    วันที่ 23 เมษายน 2544 

49 ปริญญาตร ี คณะศิลปศาสตร ์
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
- Director Certification Program (DCP) 68/2005 
- Company Secretary Program (CSP) 31/2009 

0.07% 
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  3    แห่ง 
2560 - ปัจจบุัน 
2559 - ปัจจบุัน 
2542 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
ผู้อ านวยการ 
และรองประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 
บมจ. ธนูลักษณ์ 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 

กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 40    แห่ง 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  

2545 - ปัจจบุัน 
 
2544 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. ภัทยากบินทร์บุร ี
บจก. วาโก้กบินทร์บรุ ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

7.  นางสาวการุณี    สุหร่าย* 
กรรมการบริษัท 

     กรรมการธรรมาภิบาล 
     กรรมการบริหาร  และ 

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร 
บุคคลและธุรการ 

     วันที่ 1 เมษายน 2560 

63 ปริญญาโท  คณะครุศาสตร ์
วิชาเอก  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร ์
วิชาเอก  จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

0.02% 
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน          -     แห่ง 
กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน        3     แห่ง 
2561 - ปัจจบุัน 
2559 - ปัจจบุัน 
2534 - ปัจจบุัน 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บจก. โทรา 1010 
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล ์
บจก. รอยัล การ์เมนท ์

 

   

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          

                  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                                                                                                                                           หนา้    168 
 

 
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

8.  นางอรอนงค์   แสงพุ่มพงษ์*      
    กรรมการบริษัท 
    กรรมการธรรมาภิบาล    
กรรมการบริหาร และ                
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

    และการเงิน 
 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี 
 และการเงิน 
    วันที่ 24 เมษายน 2560 

56 ปริญญาโท   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตร ี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 

0.005% 
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

2560 - ปัจจบุัน กรรมการวิชาชีพบัญชี  
ด้านการท าบัญช ี

สภาวิชาชีพบัญชีใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน      -     แห่ง 
กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน        3    แห่ง 

2560 - ปัจจบุัน 
2549 - ปัจจบุัน 
2544 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. โทรา 1010 
บจก. วาโก้ล าพูน 
บจก. รอยลั การ์เมนท ์

   

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

9. นายคาซึฮิโระ  ชิบาฮาระ 58 ปริญญาตรี  คณะ Economics -  กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -   แห่ง 
     กรรมการบริษัท 
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

 วิชาเอก  Economics 
Osaka Prefecture University, Japan 

 
จ านวนหุ้น 

   กิจการอื่นที่ไม่ใชบ่รษิัทจดทะเบียน      7  แห่ง 

2561 - ปัจจบุัน  
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
Director 
 
Director 
Director 
Director 
Director 

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

   เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

10.  นายมิซึรุ  เซคิกุจ ิ 53 ปริญญาตรี  คณะ Law -  กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    -     แห่ง 
   กรรมการบริษัท  วิชาเอก  Law  กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    17    แห่ง 

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  Meiji University, Japan จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 

- ไม่มี - 

2561 - ปัจจบุัน Chairman Wacoal International  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2560 - ปัจจบุัน 
2559 - ปัจจบุัน 

 
Director 
Director 
Director 
กรรมการ 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 

Hong Kong Co., Ltd. 
Wacoal America, Inc. 
Wacoal Europe Ltd. 
Wacoal China Co., Ltd. 
บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล ์
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. 
Wacoal India Private Ltd. 
Wacoal Singapore Pte. Ltd. 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

11. ดร.กุลภัทรา   สิโรดม       
  กรรมการอิสระ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    และประธานกรรมการ 
     ธรรมาภิบาล 
   วันที่ 26 เมษายน  2553    

62 ปริญญาเอก 
วิชาเอก  การเงิน 
University of  Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA        
 
ปริญญาโท 
วิชาเอก  การเงิน 
West Virginia University, USA                                   
 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 
- Audit Committee Program (ACP) 29/2009 

-  
  
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

2561 - ปัจจบุัน 
 
 
2560 - ปัจจบุัน 
 
 
2559 - ปัจจบุัน 
2556 - ปัจจบุัน 
 
 
2545 - ปัจจบุัน 

กรรมการและประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการตรวจสอบ และ
ประเมนิผลภาคราชการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ 
กรรมการ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแหง่ประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
มูลนิธิสยามกัมมาจล 
กระทรวงการคลัง 
 
 
มูลนิธิศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2    แห่ง 

  
 

2560 - ปัจจบุัน 
 
 
 

กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์
 
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 
 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2       แห่ง 
 2559 - ปัจจบุัน 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและ 
ประธานอนุกรรมการความเสี่ยง 

บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
บจก. ส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่มี  
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

12. นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต    
  กรรมการอิสระ  และ         
  กรรมการตรวจสอบ  
      วันที่ 26 เมษายน  2553   

 
 
 

 

66 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  การบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปูถัมภ ์
- ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) 
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 
- Qualified Internal Auditor (QIA) 
The Institute of Internal Auditors  (IIA) 
- Certified Internal Auditor (CIA) 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 
- Director Certification Program (DCP) 38/2003 
- Audit Committee Program (ACP) 2/2004 

-  
 

จ านวนหุน้ 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2560 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
2559 - ปัจจบุัน 
 
2558 - ปัจจบุัน 

กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชี ด้านการ
บัญชีภาษีอากร 
กรรมการตรวจสอบ 
อนุกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบ  

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาต ิ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4     แห่ง 
2559 - ปัจจบุัน 

 
 
 
 
 

2550 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
และประธาน 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์  แอนด์ พาวเวอร์ 
 
 
 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
 
บมจ. โมโน เทคโนโลย ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

  - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 1/2006 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk                              
  Management (MIR) 2/2008 
- Chartered Director Class (CDC) 3/2008 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 
- DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009 
- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011 
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 1/2011 
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014 
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 10/2014 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 4/2017 

 2547 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา และประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. บรุค๊เคอร์ กรุ๊ป 
 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 1    แห่ง 
2559 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
 

กรรมการ   บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแท้นท ์

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่ม ี 
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ  
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

13. นายกฤช    ฟอลเล็ต 
  กรรมการอิสระ และ 
  ประธานกรรมการบริหาร          
  ความเสี่ยง 

   วันที่ 23 เมษายน 2555 

69 ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร ์
วิชาเอก  เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
Harvard Business School   
- Advanced Management Program (AMP) 158/2000 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) 149/2011   
- Risk Management Program for Corporate Leader 
  (RCL) 9/2017 
- Role of the Chairman Program (RCP) 43/2018 

-  
 

 จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2   แห่ง 
2559 - ปัจจบุัน 
 
 
 
 
2558 - ปัจจบุัน 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

บมจ. ดู เดย์ ดรีม 
 
 
 
 
บมจ. เจ้าพระยามหานคร 

กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 1   แห่ง 
2557 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารแหง่ประเทศจนี  (ไทย) 

 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ (ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

14. นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี 
      กรรมการอิสระ และ       
      กรรมการตรวจสอบ  
      วันที่ 2 มีนาคม 2559 
    
 

59 ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
วิชาเอก  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

-  
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

 

2560 - ปัจจบุัน ผู้พิพากษาสบทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง 

กิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 1    แห่ง 
 

ปริญญาตรี  คณะนเิทศศาสตร ์
วิชาเอก  การส่ือสารมวลชน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาผูบ้ริหาร (MINI MBA) รุ่นที่ 21 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ 
   การเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
- หลักสูตรผู้บรหิารระดบัสูง รุ่นที่ 22 
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
- หลักสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 
สถาบันวิทยาการการค้า 
- หลักสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณิชย์    
  (TEPCoT) รุ่นที่ 5 
 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program  (DCP) 154/2011 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 29/2018 

2557 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

บมจ. ฟารอี์สท์ เฟมไลน์ ดีดบีี   
 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    1   แห่ง 
2537 - ปัจจบุัน 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ 
 

บจก. อินทเิกรเต็ด คอมมูนเิคช่ัน 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ (ป)ี คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                        :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ      :   ไม่ม ี

 
 

   

15. นายพูลศักดิ์ บุญชู  
   กรรมการอิสระ  และ 
      กรรมการบริหาร 
      ความเสี่ยง 
      วันที่ 23 เมษายน 2561 

59 Postgraduate 
วิชาเอก Professional Legal Practice,  
The College of Law of England and Wales in partnership 
with the International Bar Association (IBA), London, 
United Kingdom 
 

Legal Term, King’s College, London,                 
United Kingdom 
 

เนติบัณฑิตไทย 
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแหง่เนติบัณฑิตยสภา 
 

ปริญญาตรี คณะนติิศาสตร ์
วิชาเอก นติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ 
Common Law, University of London, United Kingdom 

-  
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ เนติบัณฑิตยสภา  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 

กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 1    แห่ง 
2561 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ บจก.  บุญชู ลีกัล แอนด์  

 แอสโซซิเอท 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

16. นายสุวิทย์   วงศ์เจริญวุฒภร 67 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิชาเอก  เทคนิคอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
วิทยาเขตเทคนิคกรงุเทพ 

0.05% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
      กรรมการบริหาร  และ 
  ผู้อ านวยการฝ่าย         
  Fashion Apparel 

  
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 

กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 2    แห่ง 
2538 - ปัจจบุัน 
 
2534 - ปัจจบุัน 
 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 
ประธานกรรมการ 

International Commercial Coordination  
(Hong Kong) Limited 
บจก. รอยัล การ์เมนท ์  วันที่  9  พฤษภาคม 2543  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

- ไม่มี - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี

17. นางนงลักษณ์  เตชะบุญเอนก 
   กรรมการบริหาร  
      วันที่  9  พฤษภาคม 2543 

64 ปริญญาตรี  คณะนเิทศศาสตร ์
วิชาเอก ส่ือสารมวลชน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ปริญญาตร ี คณะบรหิารธุรกิจ 
วิชาเอก  การตลาด  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

-  
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -     แห่ง 
กิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 3    แห่ง 
2556 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 

บจก. เอสอาร์พี นานาไซ 
 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 42/2005 

    

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

18. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา 66 ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร ์ 0.05% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -      แห่ง 
      กรรมการบริหาร  และ 
  ผู้อ านวยการ Human Science      
  Research Center     
  วันที่  9  พฤษภาคม 2543 

 วิชาเอก  รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

 
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
6,560 หุ้น 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 1     แห่ง 
2530 - ปัจจบุัน กรรมการ บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี

   

19. นางศิริวรรณ   วิลาสศักดานนท์ 
   กรรมการบริหาร  และ  
   ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์                
  Wienna  

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

64 ปริญญาโท 
วิชาเอก  การจัดการ   
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  คณะนเิทศศาสตร ์
วิชาเอก การโฆษณา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

0.13% 
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -     แห่ง 
 กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 5    แห่ง  

2540 - ปัจจบุัน 
2533 - ปัจจบุัน 
 
 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 

บจก. วีน อินเตอรเ์นช่ันแนล 
บจก. ภัทยาอุตสาหกจิ 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

20. นายสมพงษ์   รัศมีธรรม        57 ปริญญาตรี     คณะบริหารธุรกิจ 0.001% กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -     แห่ง 
      กรรมการบริหาร และ 

         ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
      ชุดชั้นใน  

        วันที่ 8 พฤษภาคม   2557 

 วิชาเอก  การจัดการคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                               
 

 
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 6    แห่ง 
2559 - ปัจจบุัน กรรมการ บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล ์

บจก. จี เทค แมททีเรียล 
บจก. ไทยแน็กซิส 
บจก. เอราวัณส่ิงทอ 
บจก. ฟูจิกซ์ อินเตอรเ์นช่ันแนล 
บจก. โทรา 1010 

 
 
2558 - ปัจจบุัน 
2556 - ปัจจบุัน 
2554 - ปัจจบุัน 

กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี

21. นายวรเทพ  อัศวเกษม 
      กรรมการบริหาร        
     วันที่ 8 พฤษภาคม  2557 

51 ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิชาเอก  ไฟฟ้า          
Hosei  University,  Japan                                           

0.004 % 
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1    แห่ง 

2561 - ปัจจบุัน กรรมการ บมจ. โอซีซี 
 กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    6   แห่ง 

2560 - ปัจจบุัน 
2556 - ปัจจบุัน 
 
2550 - ปัจจบุัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท 
บจก. ไดโซ ซังเกียว  
           (ประเทศไทย) 
บจก. ไทยกุลแซ่ 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัตอิบรม 
สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ** 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน / บริษัท 

22. นายเมธา  สุภากร 
      กรรมการบริหารและ        
     ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลย ี
     การผลิต 
    วันที่ 24  เมษายน 2560 

51 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
วิชาเอก  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิชาเอก  วิศวกรรมอุตสาหการ      
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

0.003 % 
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
 กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    1   แห่ง 

2557 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการ 
 

บจก. วาโก้ล าพูน 
 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี

   

23. นายพจเดช  เกตุกระทึก 
      กรรมการบริหารและ 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 
      Children Wear        
     วันที่ 24  เมษายน 2560 

52 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาเอก  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิชาเอก  เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

0.002 % 
 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด) 
- ไม่มี - 

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -    แห่ง 
 กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    2   แห่ง 

2560 - ปัจจบุัน 
 
2553 - ปัจจบุัน 
 

กรรมการ 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 

International Commercial 
Coordination (Hong Kong) Limited 
บจก. รอยัล การ์เมนท ์

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                          :   ไม่มี  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอทุิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ        :   ไม่ม ี

   

 หมายเหตุ   :  *     กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ ตามที่ก าหนดในหนงัสือรับรอง     
                      **     รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภาวะ 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น  % การถือหุ้น 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในบริษัทฯ  
ปี 2561 ทางตรง ทางอ้อม* รวม ทางตรง ทางอ้อม* รวม ทางตรง ทางอ้อม* รวม 

 1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต - - - - - - - - - - 
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน ์ - - - - - - - - - - 
 3. นายมาซายะ วากาบายาชิ - - - - - - - - - - 
 4. นายบุญดี อ านวยสกุล      73,350  -      73,350       73,350  -      73,350  - - - 0.061 
 5. นายโนโซมุ โอซึกะ - - - - - - - - - - 
 6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา      82,031  2,000 84,031      82,031  2,000 84,031 - - - 0.070 
 7. นางสาวการุณี สุหร่าย 24,280 - 24,280 24,280 - 24,280 - - - 0.020 
 8. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ 5,500 - 5,500       5,500 -       5,500 - - - 0.005 
 9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ - - - - - - - - - - 
10. นายมิซึรุ เซคิกุจิ - - - - - - - - - - 
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม - - - - - - - - - - 
12. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต - - - - - - - - - - 
13. นายกฤช ฟอลเล็ต - - - - - - - - - - 
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักด ี - - - - - - - - - - 
15. นายพูลศักด์ิ บุญชู - - - - - - - - - - 
16. นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร 60,900 1,500 62,400 60,900 1,500 62,400 - - - 0.052 
17. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก - - - - - - - - - - 
18. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา      64,850  - 64,850      58,290  - 58,290 6,560 - 6,560 0.054 
19. นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ 130,850 28,120 158,970 130,850 28,120 158,970 - - - 0.132 
20. นายสมพงษ์ รัศมีธรรม 1,100 - 1,100        1,100 -        1,100 - - - 0.001 
21. นายวรเทพ อัศวเกษม 5,000 - 5,000        5,000 -        5,000 - - - 0.004 
22. นายเมธา สุภากร 3,300 - 3,300 3,300 - 3,300 - - - 0.003 
23. นายพจเดช เกตุกระทึก 2,250 - 2,250 2,250 - 2,250 - - - 0.002 

รวม 453,411 31,620 485,031 446,851 31,620 478,471    6,560 -    6,560 0.404 
 

       หมายเหตุ :   * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       
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1.2   รายละเอียดของเลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท :  นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ 

 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  โดยประวัติและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เปิดเผยอยู่ใน
หัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท 
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2.   การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 
 

กรรมการและผู้บริหาร 

 
บมจ. 

ไทยวาโก้ 
 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บจก. 
วาโก้ศรีราชา 

บจก. 
 วาโก้ล าพูน 

 

บจก.  
วาโก้กบินทร์บุรี 

 

บจก.  
ภัทยากบินทร์บุรี 

 

บจก.  
โทรา 1010 

Myanmar 
Wacoal  

Co., Ltd. 

Pattaya 
Myanmar 
Co., Ltd. 

บจก. 
ภัทยา 

อุตสาหกิจ 

บจก. 
ภัทยาล าพูน* 

Wacoal 
Holdings Corp. 

 
นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต /          XXX 
นายมนู  ลีลานุวัฒน ์ XXX        XXX   
นายมาซายะ วากาบายาชิ XX          XX 
นายบุญดี   อ านวยสกุล / / / / / XXX / / /   
นายโนโซมุ             โอซึกะ / / / / /   /  /    
นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา /  / / /       
นางสาวการุณี สุหร่าย /     /      
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ /     /   /      
นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ /      /     
นายมิซึรุ เซคิกุจิ /      /     
ดร.กุลภัทรา สิโรดม /           
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต /           
นายกฤช ฟอลเล็ต /                                                                                                                                                                                                                                                                             
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักด ี /           
นายพูลศักด์ิ บุญชู /           
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร            
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก            
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา            
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์         /   
นายสมพงษ์ รัศมีธรรม      /      
นายวรเทพ อัศวเกษม                  
นายเมธา สุภากร   /         
นายพจเดช เกตุกระทึก            

 
 XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท  
* บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
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กรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

Wacoal 
Corporation 

 

บมจ.   
ไอ.ซี.ซี. 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

บจก.   
วีน อินเตอร์เนชั่นแนล 

International 
Commercial 
Coordination  

(Hong Kong) Limited 

บจก.   
เอสอาร์พี  
นานาไซ 

บจก. 
บางกอกโตเกียว 

ซ็อคส์ 

บจก. 
จี เทค 

แมททีเรียล 

บจก. 
รอยัล 

การ์เมนท์ 

นายโยชิคาตะ                ซุกาโมโต         
นายมนู  ลีลานุวัฒน ์  / XXX XXX  XXX   
นายมาซายะ วากาบายาชิ         
นายบุญดี   อ านวยสกุล   /    /  
นายโนโซมุ           โอซึกะ   /    /  
นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา  /       
นางสาวการุณี สุหร่าย        / 
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์        / 
นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ       XXX  
นายมิซึรุ เซคิกุจิ         
ดร.กุลภัทรา สิโรดม         
นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต         
นายกฤช ฟอลเล็ต         
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักด ี         
นายพูลศักด์ิ บุญชู         
นายสุวิทย์                     วงศ์เจริญวุฒภร    /    XXX 
นางนงลักษณ์    เตชะบุญเอนก     /    
นางสาวณัฐชรินธร        พงศ์สุภาจินตภา   /      
นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์   /      
นายสมพงษ์ รัศมีธรรม       /  
นายวรเทพ อัศวเกษม         
นายเมธา สุภากร         
นายพจเดช เกตุกระทึก    /    / 

XXX  ประธาน  ,  XX  รองประธาน  ,  /  กรรมการบริษัท  
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3.   ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

 กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546   
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 

ชื่อ – สกุล WSC WLC WKC PKC TORA 
 1. นางสาวศิริกุล     ธนสารศิลป์ XXX XXX XXX XXX  
 2. นายบุญดี          อ านวยสกุล X X X X XXX 
 3. นายโนโซมุ โอซึกะ / / / / X 
 4. นายธรรมรัตน์         โชควัฒนา  / / /  
 5. นางสาวการุณี  สุหร่าย     / 
 6. นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์  /    / 
 7. นายสมพงษ ์ รัศมีธรรม     / 
 8. นายเมธา สุภากร  /    
 9. นายมนัส            องค์สรณะคม AM / / /  
10. นายชัยวิชิต        สุทธิพงศ์วรากุล /  / /  
 11. นายพีรทัศ          อุทัยวิวัฒนา /    / 
12. นางสาวอรุณี      สหกิจภิญโญ /     
13. นายวัฒนา ทองเอ่ียม AM     
14. นางรุ่งทิพย์        โชคชัยธรรม /  / /  
15. นายโชติพัฒน์      แสงสุวรรณเลิศ  AM    
16. นางสาวสินีนุช       วุฒิเจริญชัยพร  /    
17. นายนิวัฒน์ เดชอ าไพ   AM   
18. นางสาวดลยา  ชินะศิริกุล    /  
19. นายปริญญา ชาดี    AM  
20. นายปุณยริศณ์ วัฒนะจิตเสรี   /   

หมายเหตุ : WSC  =  บจก. วาโก้ศรีราชา XXX  ประธานกรรมการ  
 WLC   =  บจก. วาโก้ล าพูน                            X  กรรมการผู้จัดการ      
 WKC    =  บจก. วาโก้กบินทร์บุรี                    AM  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ   
 PKC    =  บจก. ภัทยากบินทร์บุรี / กรรมการบริษัท  
 TORA =  บจก. โทรา 1010                             
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 เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) 

 

1.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบ
ภายในด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประวัติ
โดยสังเขป ดังนี้ 

   ประวัติโดยสังเขป 
 ชื่อ-นามสกุล : นางนวลจันทร์    ตวงเจริญทิพย์   
 วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี   
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการเงินการธนาคาร 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ประสบการณ์ท างาน : ปัจจุบัน 
     1.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
     2.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
     3.  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
     อดีต 
     2541 - 2543     Internal Audit Manager  บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จ ากัด (มหาชน) 
     2538 - 2540     Finance Manager  บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จ ากัด 

     2526 - 2535     Senior Foreign Checker  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 ประวัติการฝึกอบรม : 1.   ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO  
     2.   Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015 
     3. Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) 
     4. Ethical Leadership “Combating Corruption Together”      
     5.  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017          
     6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่) 
     7. การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0 
     8. Internal Audit Forum 1/2017 
     9. Fraud Risk Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     10.  การบริหารจัดการธุรกิจเพี่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน           
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     11.   การจัดเตรียมกระดาษท าการตามแบบประเมิน CAC 
     12. การอบรมกระดาษท าการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร 
     13. วิธีการออกแบบกระดาษท าการในงานตรวจสอบ 
     14. PWC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in  
         Actions 
     15. การตรวจสอบการก ากับดูแลกิจการ 
     16. Internal Auditing Certificate Program (IACP) 

 
2.  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  โดยผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้ 

  ประวัติโดยสังเขป 
 ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร  รุจานันท์   
 วุฒิการศึกษา  : -  ปริญญาตรี   
         คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     -  ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 
 ประสบการณ์ท างาน : ปัจจุบัน 
       ผู้จัดการแผนกกฎหมาย 
       อดีต 
       2539 - 2546   ทนายความ  บริษัท  ส านักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์  
           (ประเทศไทย) จ ากัด 
       2530 - 2539   นิติกร   บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 ประวัติการฝึกอบรม : 1.   นิติกรบริษัท 
      2.  ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ 
      3. แนวทางการประเมินตนเองส าหรับมาตรการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชัน 
       4. การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน

และอ่ืนๆ 
       5. รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง 
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     6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่) 
     7.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล 
        วงใน : กรณศีึกษา     
       8. การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน 
       9. Data protection for Business : Road to GDPR Standard 
       10. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบ :       
 1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการก ากับการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับและติดตามด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ 
 4. ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม  
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ 

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 

 ปัจจุบันโลกก ำลังอยู่ในยุคเร่ิมต้นของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมคร้ังที่ 4 โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
แกนหลักในกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปทั้งโลก จึงเป็นสำเหตุ
ที่ท ำให้ธุรกิจทุกประเภทในทุกอุตสำหกรรมต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับพฤติกรรมในกำรบริโภค ธุรกิจถึงจะ
อยู่รอดได้ มิฉะนั้นจะถูก Disrupt  

 ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงธุรกิจในหลำยๆ ด้ำน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและตอบสนองต่อพฤติกรรมและ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว พร้อมกับศึกษำเรียนรู้ Big Data ซึ่งจะน ำมำใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ควบคู่ไปกับกำรบูรณำกำรระบบกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนให้ครบ
วงครอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันและสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยำว 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้ำนสินค้ำและบริกำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จำกกำรที่บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมและ
องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ประจ ำปี 2561 จำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ภำพรวมผลประกอบกำรในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขำย 4,606.05 ล้ำนบำท และ
ก ำไรสุทธิ 355.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.58 และร้อยละ 9.58 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 50 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 1.80 บำท คิดเป็นร้อยละ 60.72 ของก ำไรสุทธิ โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 21พฤษภำคม 2562  ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 46 

 บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด ควบคู่กับกำร
ใส่ใจดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อเสริมสร้ำงให้มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ 
และเป็นพื้นฐำนที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืน  ดังเห็นได้จำกบริษัทฯ ได้รับผลประเมินกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรประจ ำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4  อีกทั้งได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำร
ดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนระดับประเทศ ประจ ำปี 2561 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 4  นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำร “ประชำรัฐร่วมใจ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนมเพื่อ
ชุมชน” มำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งได้สำนต่อโครงกำร “วำโก้ บรำเดย์ บรำมีค่ำ...สร้ำงอำชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี
ที่ 7” ตลอดจนเข้ำร่วมโครงกำร “บริษัทเกษียณสุข” เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีเงินใช้อย่ำงเพียงพอหลัง
เกษียณจำกกำรท ำงำน  
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 ในนำมคณะกรรมกำรบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกำยแรงใจ
และรวมพลังเป็นหน่ึงเดียวในกำรขับเคลื่อนให้ธุรกิจด ำเนินไปอย่ำงส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ รวม
ไปถึงลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ซึ่งมีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ
องค์กรตลอดมำ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับแรงสนับสนุนจำกทุกฝ่ำยตลอดไป 
 

 

                                                                                                    มนู  ลีลานุวัฒน์  

(นำยมนู     ลีลำนุวัฒน์) 
                   ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัท 
จดทะเบียนในกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ บริษัท  ไทยวำโก้  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
งบกำรเงินดังกล่ำวได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) โดยมีกำรพิจำรณำเลือกใช้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ประกอบกับกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ
ระมัดระวังและประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน ตลอดจนได้แสดงค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบกำรเงินดังกล่ำวได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ  

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรง
รักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่
ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

ในกำรน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระ ได้ท ำหน้ำที่
สอบทำนเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีและ
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีควำมเห็นว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำง
สมเหตุสมผลได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561  ได้จัดท ำ
และเปิดเผยโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ 

 
 

มนู  ลีลานุวัฒน์        บุญดี  อ านวยสกุล 

 (นำยมนู     ลีลำนุวัฒน์)                (นำยบุญดี  อ ำนวยสกุล)  
            ประธำนกรรมกำรบริษัท               ประธำนกรรมกำรบริหำร 
                    และกรรมกำรผู้จัดกำร  
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เอกสารแนบ 5.3 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน มี
คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบด้วย ดร. กุลภัทรำ สิโรดม เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงพรรณี 
วรวุฒิจงสถิต และนำงสำววรำภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระและครบถ้วนตำมกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อให้บริษัทฯ ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม และสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 12 คร้ัง ซึ่งกรรมกำร
ตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบทุกคร้ัง สรุปประเด็นที่มีสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

 1. สอบทานรายงานทางการเงิน   คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 2561 ที่ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 
เพื่อให้มั่นใจว่ำงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ  ตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
เป็นประจ ำทุกเดือน มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร เพื่อหำรือและรับทรำบถึงประเด็น
ที่ส ำคัญของกำรสอบทำนและกำรตรวจสอบงบกำรเงิน รวมทั้งมำตรฐำนกำรสอบบัญชีและมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ 
งบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ มีกำร
เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และน่ำเชื่อถือ 

2.  สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และมีกำรป้องกันทุจริตคอร์รัปชันในระบบงำนต่ำงๆ  โดยรับทรำบผล
กำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกเดือนพร้อมทั้งให้ข้อแนะน ำเพื่อปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรควบคุมภำยในเหมำะสม และมีกำรก ำกับดูแลที่ดี รวมทั้ง
ติดตำมผลกำรตรวจติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเหมำะสม 
เพียงพอ 

3. สอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี    คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อก ำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ รวมทั้งรับทรำบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน กำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส  พร้อม
กันนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำน
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กำรคอร์รัปชันโดยก ำหนดไว้ในแผนงำนตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมระเบียบ และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมำยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มีกำรน ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันไปปฏิบัติและขยำยผลไปยังบริษัทย่อย  มีกำรสื่อสำรและสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ในเร่ืองกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันกับผู้บริหำรและพนักงำน โดยจัดให้มีกำร
ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องและสื่อประชำสัมพันธ์ในช่องทำงต่ำงๆ 

4. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตำมธุรกิจ
ปกติ กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

5. ติดตามการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ติดตำมให้บริษัทฯ มีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกไตรมำส  ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ มีควำมเหมำะสมและเพียงพอกับสภำพ
กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

6. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีที่จัดท ำขึ้นตำมควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของบริษัทฯ และติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนโดยรับทรำบผลกำร
ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง จัดให้มีกำรประชุมร่วมกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร เพื่อ
รับทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กำรเข้ำถึงข้อมูล และควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำที่ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในและก ำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสม ทบทวนกฎบัตรส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบทุก 
ไตรมำส ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจสอบทั้งด้ำนบุคลำกรและกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบอย่ำงต่อเน่ือง และมีควำมเป็นอิสระ 

7. การรักษาคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับประกำศตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตำมแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้ ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และผลกำรประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถ   ประสบกำรณ์   และควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้สอบบัญชี 
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โดยมีมติเห็นชอบและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง  นำยมนูญ  มนูสุข 
และ/หรือ นำยชูพงษ์  สุรชุติกำล และ/หรือ นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร  แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ ำปี 2562 และอนุมัติค่ำสอบบัญชีเป็น
จ ำนวนเงินรวม 5.03 ล้ำนบำท 

โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
ครบถ้วน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังรอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเหมำะสม เพียงพอ ระบบกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพ
และเป็นอิสระ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ ทันเวลำและเชื่อถือ
ได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ และปฏิบัติสอดคล้อง
ตำมข้อกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง
หรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสำระส ำคัญ 
                                                                                                                    
            

                                                                                                                 กุลภัทรา   สิโรดม 

                                                                                                         (ดร.กุลภัทรำ  สิโรดม) 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     
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เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมกำรสรรหำ บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 

  1. นำยมนู    ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

  2. นำงสำวศิริกุล    ธนสำรศิลป์ กรรมกำรสรรหำ 

  3. นำยบุญดี  อ ำนวยสกุล กรรมกำรสรรหำ    

 คณะกรรมกำรสรรหำได้ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งก ำหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำ โดยมีหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรู้และ
เชี่ยวชำญจำกหลำยสำขำวิชำชีพ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง 

 คณะกรรมกำรสรรหำได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำที่สอดคล้องกับกฎบัตร และ
ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ประกอบกับคุณสมบัติ   ควำมรู้   ควำมสำมำรถ   ประสบกำรณ์ของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้มีควำม
หลำกหลำย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้กำร
วิเครำะห์ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำร (Board Skill 
Matrix) รวมทั้งมีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนที่โปร่งใส รวมถึงผล
กำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยในช่วงที่ผ่ำนมำ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ  และได้พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำร
บริษัทจดทะเบียนจำกฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool)    ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)   รวมถึงได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร
บริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น     ซึ่งปรำกฏว่ำในปี  2561  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด 

 ในปี  2561  คณะกรรมกำรสรรหำมีกำรประชุมเพื่อปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจ ำนวน  
3 คร้ัง   โดยคณะกรรมกำรสรรหำได้พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมกำร
บริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 49 รวม 4 คน  คือ  
นำยโนโซมุ  โอซึกะ  นำยธรรมรัตน์  โชควัฒนำ  นำงพรรณี  วรวุฒิจงสถิต  และ นำงสำววรำภรณ์   
กุลสวัสดิ์ภักดี  กลับเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง  รวมทั้งได้พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อ นำยพูลศักดิ์  
บุญชู เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทน รศ.นเรศร์  เกษะประกร  กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ
แต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท นอกจำกนี้ได้พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทคน
ใหม่ คือ นำยคำซึฮิโระ  ชิบำฮำระ และ นำยมิซึรุ  เซคิกุจิ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทน นำยมำซำอำคิ 
ยำจิมะ และ นำยทำคุยะ  มิอุระ กรรมกำรบริษัทที่ลำออก นอกจำกนี้ได้สรรหำคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ จ ำนวน 1 คน เพื่อให้
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คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร ตลอดจนได้มีกำรพิจำรณำทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำเป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำร
สรรหำได้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว 

 

 

                   มนู  ลีลานุวัฒน์ 

(นำยมนู     ลีลำนุวัฒน์) 
                                   ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
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เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำร
จ ำนวน 3 คน ดังนี้ 

 1.  นำยบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 2.  นำยมนู    ลีลำนุวัฒน์ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 3.  นำงสำวศิริกุล    ธนสำรศิลป์ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
ซึ่งก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีหน้ำที่ก ำหนดค่ำตอบแทนแก่
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม รวมทั้งสำมำรถสร้ำง
แรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และรักษำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อ
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ซึ่งพิจำรณำ
จำกผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ผล
กำรปฎิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละคน กำรเติบโตและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สภำพคล่องทำงธุรกิจ 
ปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภำวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงวงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจำก
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีวิธีด ำเนินกำรสอดคล้องกับกฎบัตร และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุมเพื่อปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รวม 2 คร้ัง และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำร
ผู้จัดกำร รวมทั้งได้มีกำรทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนได้เปิดเผยค่ำตอบแทน
ของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร ไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) แล้ว ซึ่งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม 
สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ 
      
 

    บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 

 (นำยบุณยสิทธิ์  โชควัฒนำ) 
 ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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เอกสารแนบ 5.6 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำร บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงอย่ำงยั่งยืนเพื่อสร้ำงมูลค่ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
นำยกฤช ฟอลเล็ต ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นำยพูลศักดิ์ บุญชู และนำยมนัส องค์สรณะคม 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และสนับสนุนกำรประเมินควำม
เสี่ยงของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้ำหมำย
ขององค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรประชุมรวม 12 คร้ัง ซึ่ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำประชุมครบทุกคร้ัง โดยมีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ตำมควำมเหมำะสม สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดังนี้ 

1. ทบทวนประเด็นความเสี่ยงท่ีส าคัญ  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ทบทวนควำมเสี่ยง
หลักที่ส ำคัญและควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
กำรด ำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค ครอบคลุมควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ คือ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ ์ ควำม
เสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย ควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์ ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ ตลอดจน
ควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงภำยในและภำยนอก 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดประชุมร่วมกับเจ้ำของควำม
เสี่ยงและผู้บริหำรทุกฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำกำรประเมินควำมเสี่ยงและแผนบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ตลอดจนให้ข้อแนะน ำต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแยกตำมระบบงำนของทุกฝ่ำย
งำนและบริษัทย่อยตำมกรอบควำมเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงธุรกิจและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน ท ำให้บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ควบคู่กับกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. การก ากับดูแล   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงติดตำมผลกำรจัดกำรตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำง
ใกล้ชิดและต่อเน่ือง ท ำให้ได้รับทรำบผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำร
ตอบสนองควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระบบงำนต่ำงๆ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกที่กล่ำวยังได้รับทรำบผลกำรทบทวนและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชัน 
(Corruption Risk Assessment) ตลอดจนมำตรกำรควบคุมภำยในที่เป็นสำกลและรับทรำบผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต (Fraud Risk Assessment) 
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4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำทบทวน
กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมกำรปฏิบัติหน้ำที่และเป็น
ปัจจุบัน เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี นอกจำกที่กล่ำว ได้จัดให้มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมทั้งคณะ เพื่อมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำหรับผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมทั้งคณะอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

5. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รำยงำนผลกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแก่คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำสอย่ำงต่อเน่ือง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้วย
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อย่ำงเต็มที่ เพื่อก ำกับดูแลและติดตำมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเห็นว่ำฝ่ำยจัดกำรได้ให้
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ด้วยควำมทุ่มเทและควำมร่วมมือของบุคลำกร 
ทุกคน ท ำให้ปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงควำมมั่นใจ
แก่ผู้ถือหุ้นผ่ำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ สะท้อนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 
 

                                                   กฤช   ฟอลเล็ต 

                    (นำยกฤช   ฟอลเล็ต) 
                      ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     
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เอกสารแนบ 5.7 : รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 คน 
ดังนี้ 
 1. ดร.กุลภัทรำ  สิโรดม ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล  
 2. นำยบุญดี อ ำนวยสกุล กรรมกำรธรรมำภิบำล  
 3. นำงสำวกำรุณี สุหร่ำย กรรมกำรธรรมำภิบำล  
 4. นำงอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมกำรธรรมำภิบำล  

 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส 
เปิดเผย ตรวจสอบได้  มีควำมเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลมีกำรประชุมเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
รวมทั้งสิ้น 5 คร้ัง  สรุปได้ดังนี้ 

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

2. ทบทวนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและติดตำมให้มีกำร
ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยน ำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจของบริษัทฯ 

3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับผลประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในโครงกำรส ำรวจกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2561 และได้รับกำรจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลกำร
ประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำด
ระหว่ำง 3,000 - 9,999 ล้ำนบำท ติดต่อกันเป็นปีที่ 7   

4. ทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน 
คอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนได้ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะท ำงำนด้ำนต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อให้
บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม และมีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบรับรองกำรเป็นสมำชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต   
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5. ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ 

6. ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  (Sustainable Development) เพื่อให้
สอดคล้องทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

7. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบนโยบำยด้ำนภำษีเพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนภำษีอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน ตลอดจนนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเพื่อให้กรอบในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 

8. ก ำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลำเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ได้ต้ังแต่วันที่ 1 - 30 ธันวำคม 2561   

 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลเชื่อมั่นว่ำบริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ 
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรำกฐำนให้บริษัทฯ เติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 

  

 
                                                                                            กุลภัทรา  สิโรดม 

        (ดร.กุลภัทรำ  สิโรดม) 
                                                                                          ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล 
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เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งมีฐำนะเป็นฝ่ำยจัดกำร เพื่อปฎิบัติหน้ำที่
บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นไปตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร  

ในปี  2561  คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมเพื่อปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งสิ้น  
12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

 1. น ำเสนอเป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนงำนประจ ำปีและแผนงำนระยะกลำงต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย ทิศทำง 
และเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 

 2. อนุมัติงบประมำณกำรลงทุนประจ ำปีของบริษัทฯ เพื่อขยำยกำรลงทุนในด้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิต เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งลงทุนในกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพของบุคลำกรเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของพนักงำนทุกระดับให้สำมำรถแข่งขันทำงธุรกิจได้ในระยะยำว   

 3.  ดูแลให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีท ำกำรตรวจสอบหรือสอบทำน และ
ให้ควำมเห็นชอบต่องบกำรเงินดังกล่ำวก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมล ำดับ ตลอดจนติดตำมกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของบริษัทฯ และแต่ละฝ่ำยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 4. พิจำรณำกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง มีควำมสมเหตุสมผลในเร่ืองของรำคำและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ต้ัง โดยกรรมกำรบริหำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติใน
ขนำดรำยกำรที่มีนัยส ำคัญ 

 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรคิดค้นนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง โดยจดทะเบียน
หรือต่ออำยุอนุสิทธิบัตรและเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ส ำคัญ รวมทั้งผลักดันให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ได้รับกำรรับรองคุณภำพและมำตรฐำนจำกสถำบันชั้นน ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งในปี 2561 
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) 
ประจ ำปี 2561 จำกส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรำงวัลนวัตกรรม 4 รำงวัลในกำรประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ ำปี 2561 

 6. ก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำร และพนักงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม 
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 7.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อให้แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่มีควำมเหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้ก ำหนดและทบทวนนโยบำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำยใน
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำหมำย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่ำง
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 

 
  บุญดี  อ านวยสกุล 

        (นำยบุญดี   อ ำนวยสกุล) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
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เอกสารแนบ 5.9 : รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 

เกี่ยวกับการรายงานฉบับนี้  

 บริษัท  ไทยวำโก้  จ ำกัด (มหำชน) จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนในปีนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อแสดงถึง
ควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนที่สร้ำงคุณค่ำให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวทางการจัดท ารายงาน 

 รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนประจ ำปี 2561 จัดท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงให้มีควำมสอดคล้องตำมกรอบของ 
Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI Standards ซึ่งเป็นแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำควำม
ยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยมีเนื้อหำครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในประเด็นที่มีสำระส ำคัญ  กลยุทธ์และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำม
ยั่งยืน  

ขอบเขตของรายงาน 

 ขอบเขตของกำรรำยงำนฉบับนี้ได้แสดงผลกำรด ำเนินงำนครอบคลุมทุกกระบวนกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรในประเทศไทย แต่ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

การสอบถามข้อมูล 
  หำกมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน ำเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ 

คณะท ำงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
132 ซ.เจริญรำษฎร์ 7 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 022893100 ต่อ 216, 490 
e-mail : sdcommittee@wacoal.co.th 
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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ด้วยพันธกิจที่มุ่งยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  “ไทยวาโก้ 
ได้ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อให้องค์กรสำมำรถปรับเปลี่ยนได้เท่ำทันกับ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบำทอย่ำงมำกต่อไลฟ์สไตล์ กำรใช้ชีวิต และ
พฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำของลูกค้ำ โดยให้ควำมส ำคัญกับประเด็นครอบคลุมทั้ง 3  ด้ำน ได้แก่  ด้าน
เศรษฐกิจ มุ่งพัฒนำนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำร ตลอดจนพัฒนำช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยทุกช่องทำงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  ด้านสังคม  
บริษัทฯ  ได้ด ำเนินโครงกำรวำโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้ำนม    เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงป้องกันตนเองจำกมะเร็ง
เต้ำนมอย่ำงต่อเนื่อง   ตลอดจนสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยในด้ำนต่ำงๆ  ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์   
ด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองให้เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Factory) 
ระดับ 4  จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม รวมทั้งได้ด ำเนินโครงกำรบรำเดย์ รับบริจำคบรำเก่ำเพื่อน ำไปก ำจัด
อย่ำงถูกวิธี ซึ่งนอกจำกช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังเป็นกำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรลดปริมำณ
ขยะชุมชนให้เกิดขึ้นในสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง โดยในปีนี้ถือว่ำได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่งจำกองค์กร
ต่ำงๆ ที่ให้พื้นที่ในกำรต้ังกล่องบริจำคบรำ ซึ่งไทยวำโก้จะได้น ำไปด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ต่อไป    

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ควำมยั่งยืน  โดยจัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ทั้งในระดับองค์กรและกลุ่มงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  และกำรต่อต้ำนทุจริตกำรคอร์รัปชันโดยประกำศ
เป็นนโยบำยอย่ำงชัดเจน  มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแล เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมีฐำนรำกที่แข็งแรง น ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่น 
ควำมไว้วำงใจ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน อันจะช่วยสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยำว 
 

 
  บุญดี  อ านวยสกุล 

        (นำยบุญดี   อ ำนวยสกุล) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
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1.  แนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน 
 

ไทยวำโก้มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม  
ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์
ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน จึงได้ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำควำมยั่งยืน 
(Sustainability Development) ซึ่งอ้ำงอิงกับแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ในระดับสำกล โดยวิเครำะห์ผลกระทบและสร้ำงคุณค่ำให้เกิด
ควำมสมดุลใน 3 ด้ำน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG) โดยบูรณำกำรให้เกิดควำม
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกร กำรผลิต  
กำรจัดกำรคลังสินค้ำและกำรขนส่ง กำรจัดจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภค    
 และกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์หลังกำรขำย 

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน  3 Beauty 

Wacoal เชื่อว่ำผู้หญิงทุกคนถูกสร้ำงให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภำยนอก แต่ ผู้หญิง...สวยท่ีสุดจาก
ข้างใน (Beauty Inside) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business 
Chain) ครอบคลุมทั้งระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดย
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) : มุ่งเน้นในกำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) :  มุ่งเน้นสร้ำงคุณค่ำของสินค้ำและบริกำรให้สูงขึ้นตอบสนอง 
ควำมต้องกำรลูกค้ำ 
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การจัดการทรัพยากร  

ด้านวัตถุดิบ : มุ่งเน้นกำรใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในวำโก้ได้รับฉลำกเขียว
และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมด้ำนควำมปลอดภัยจำกสีและสำรเคมีอันตรำย มอก.2346:2550 ได้รับ
ฉลำกผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และผลิตภัณฑ์แสดงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Carbon 
Footprint) นอกจำกนี้ยังได้พัฒนำนวัตกรรมด้ำนวัตถุดิบทดแทนกำรใช้ทรัพยำกรจำกธรรมชำติกับคู่ค้ำ 

ด้านพลังงานไฟฟ้า : ด ำเนินกำรภำยใต้ระบบมำตรฐำนกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีส่วนร่วม  ISO 
50001:2011พร้อมกับรักษำมำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์รำงวัล Thailand Energy Award และ ASEAN 
Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่ำงต่อเนื่อง 

ด้านคู่ค้า : ได้ยึดหลักกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภำค โดยจัดท ำนโยบำย และระเบียบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกและประเมินคู่ค้ำที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคำรพต่อ
สิทธิมนุษยชน  ปฏิบัติตำมกฎหมำย  รวมทั้งมีระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 

ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นกำรปฏิบัติต่อแรงงำนด้วยควำมเป็นธรรม  เคำรพสิทธิมนุษยชน  ไม่เลือก
ปฏิบัติ ดูแลด้ำนสวัสดิกำรแรงงำนสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรท ำงำนด้วยแนวคิด Wacoal 
Happy 8 ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน WRAP พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพพนักงำน ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และกำรมีส่วนร่วม ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน  

 

 



  
 

                                                                                               บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                หน้า    210 
 

กระบวนการผลิต 
ผลิตสินค้ำภำยใต้ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 

14001:2015 และระบบมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทดสอบ ISO/IEC 17025:2005  ในทุกกระบวนกำรผลิต    
มีกำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสถำน
ประกอบกำร ISO/IEC 14064-1 มุ่งสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมคำร์บอนต่ ำ  โดยผ่ำนกำรประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และผ่ำนกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA 
Approved) ตั้งแต่กำรได้มำซึ่งวัตถุดิบจนถึงกำรจัดกำรกับซำกผลิตภัณฑ์หลังกำรใช้งำน เพื่อให้ทรำบถึง
ประเด็นด้ำนทรัพยำกร กำรใช้พลังงำน และค่ำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

การบริหารคลังสินค้า ร้านค้าและการขนส่ง 
บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบกำรบริหำรคลังสินค้ำ ให้ตอบสนองลูกค้ำ และผู้จัดจ ำหน่ำย โดยได้

พัฒนำระบบต่ำงๆ ดังนี้ 
1. ใช้ระบบกำรคัดแยกและล ำเลียงสินค้ำด้วยเคร่ือง Sorter เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดส่ง ลด

ต้นทุน  ลดพื้นที่จัดเก็บ  ลดเวลำ และจ ำนวนพนักงำนที่ปฏิบัติงำน 
2. ใช้ระบบ Barcode ในกำรนับสินค้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดกำรใช้ทรัพยำกร 
3. ใช้ระบบ RFID : Radio Frequency  Identifications เพื่อกำรเก็บและรำยงำนข้อมูลกำรขำย

สินค้ำแบบ Real Time  
4. ลดจ ำนวนเที่ยวในกำรจัดส่งสินค้ำแต่ละคร้ัง ช่วยลดกำรใช้พลังงำน ลดต้นทุนค่ำขนส่ง 

ผู้บริโภค 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยของผู้บริโภค ด้วยกำรเลือกใช้วัตถุดิบที่

มีคุณภำพ มำตรฐำน ปลอดภัยจำกสำรเคมีอันตรำย แสดงฉลำกผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ชัดเจน พัฒนำ
นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้ำ 

การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย 
ในฐำนะผู้น ำผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่ใส่ใจดูแลทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ริเริ่มกำร

บริหำรจัดกำรเศษซำกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในอย่ำงมีระบบไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไทยวำโก้เป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรำยแรกของไทยที่รับบริจำคบรำเก่ำที่ไม่ใช้แล้วในโครงการ “Wacoal Bra 
Day บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อน ำไปสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ให้กับสมำคมส่งเสริม
สถำนภำพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ส่วนบรำ
เสื่อมสภำพใช้งำนไม่ได้น ำไปเป็นเชื้อเพลิง พลังงำนทดแทน เพื่อลดขยะในชุมชน และน ำเศษโครงลวดดัน
ทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมำหลอมรวมเพื่อกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้หลักกำร 3Rs ดังนี้  

1. Reduce (ลดการใช้) : น ำบรำเก่ำที่เสื่อมสภำพเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงให้พลังงำนควำมร้อนทดแทน
กำรใช้ถ่ำนหินลิกไนต์ในกระบวนกำรเผำหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ โดยร่วมมือกับ จีโอไซเคิล สำยงำน
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ธุรกิจของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่งเป็นกำรลดขยะชุมชน ลดควำมต้องกำรหลุมฝัง
กลบ ลดกำรใช้พลังงำนจำกทรัพยำกรธรรมชำติ และลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก   

2. Reuse (การใช้ซ้ า) : น ำบรำเก่ำสภำพดีมำใช้ซ้ ำ โดยกำรมอบบรำและวัตถุดิบให้กับสมำคม
ส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ เพื่อน ำวัสดุไปท ำเป็นสิ่งประดิษฐ์ สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้  

3. Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) : น ำเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมำ
หลอมรวมเพื่อกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่เป็นกำรลดกำรใช้พลังงำนและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม 
 
3.  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นรำกฐำนกำรด ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงยั่งยืน รองรับ
ต่อควำมไม่แน่นอนของสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญ โดยมีคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร ลดผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีกำรประเมินควำมเสี่ยงวิเครำะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและจัดท ำแผนรองรับ
รวมถึงติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง  

ความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนของบริษัทฯ 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
    ผลกระทบ : รายได้จากการขายลดน้อยลงและผลกระทบด้านต้นทุนสินค้า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
รวมถึงพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เปิดรับกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงแพร่หลำยมำก
ขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรกำรขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงธุรกิจค้ำปลีกในแบบเดิม อำทิ ห้ำงสรรพสินค้ำ 
Modern Trade ดังนั้นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยแบบใหม่ทำงออนไลน์จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญต่อกำร
เพิ่มยอดขำยและสร้ำงก ำไร เพิ่มส่วนแบ่งตลำด เนื่องจำกสำมำรถซื้อขำยได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย 

 เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำง E-Business 
 เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำทำงสื่อ TV-Shopping 
 ออกสินค้ำที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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2. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการน้ า 
   ผลกระทบ : น้ าเสียระบายออกสู่ภายนอก เกิดมลพิษส่งผลต่อระบบนิเวศ 

บริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อมดูแลรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำใช้ทุกกิจกรรม น้ ำเสียที่เข้ำ
ระบบ และกำรระบำยน้ ำทิ้ง  

 ติดตั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบ FIXED FILM AERATION TANK 
 จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรและติดตำมควบคุมกำรท ำงำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
 ตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้ง โดยหน่วยงำนภำยนอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

และรำยงำนผลต่อส ำนักงำนเขต (ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม) เป็นประจ ำทุกเดือน 

 
4. การประเมินประเด็นท่ีส าคัญและผู้มีส่วนได้เสีย 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภำยในและภำยนอก โดย
สื่อสำรและรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และ
น ำควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมำด ำเนินกำร 
 
การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด าเนินงาน 
1. ผู้ถือหุ้น 
    นักลงทุน 

 กำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
  นักลงทุนสัมพันธ ์
  Website / e-mail 
  กำรเยี่ยมชมบริษัทฯ 
 Opportunity Day 

  ผลตอบแทนกำรลงทุนที่ดี 
  มีกำรเปิดเผยข้อมูล บริหำรงำนด้วย 
    ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
  กำรพัฒนำช่องทำงสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น  
    นักลงทุน 
 

2. ลูกค้ำ 
    ผู้บริโภค 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ 
 Website / e-mail  
  และ Social Media  
 ลูกค้ำสัมพันธ์ / Call Center 
 กำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำง  
   กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อ 
   ร้องเรียน (Whistleblowing  
   Channel) 

  ควำมปลอดภัยในกำรใช้ผลติภัณฑ์ 
  รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ 
  กำรสื่อสำร ข้อมูลสินค้ำที่ชัดเจน 
  กำรรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่ำงๆ 

  ขยำยกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำ 
  นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  
  กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำอย่ำง 
    รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 

3. พนักงำน 
 

  กำรสำนเสวนำกับพนักงำน 
  ระบบ Intranet / Social Media 
  กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

     กำรร้องเรียนผ่ำนช่อง

  ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรที่เหมำะสม  
  คุณภำพชีวิตที่ดี 
  ควำมก้ำวหน้ำ ควำมมัน่คงในชีวิต 
  กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

  ทบทวนค่ำตอบแทน สวัสดิกำรให ้
     เหมำะสม 
  สร้ำงควำมรัก ควำมผูกพันในองค์กร 
  สร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขด้วย Happy 8 
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ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด าเนินงาน 
ทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อ
ร้องเรียน (Whistleblowing 
Channel) 

  อบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนือ่ง 

4. คู่ค้ำ   กำรประชุม 
  Website / e-mail / โทรศัพท ์
  กำรร้องเรียนผำ่นช่อง
ทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อ
ร้องเรียน (Whistleblowing 
Channel) 

  กำรด ำเนินธรุกิจอย่ำงเป็นธรรม  
    โปร่งใส  
  ควำมเข้มแข็งทำงธุรกิจ เติบโตไป 
    ด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 

  กำรทบทวน ปรับปรุง ระเบียบกำรจัดซื้อ 
    จัดจ้ำง 
  กำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปัชัน 
  กำรร่วมมือพัฒนำวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

5. ชุมชน 
 

  กำรสำนเสวนำกับชุมชน 
  กำรประชุม / กำรเยี่ยมชม 
    โรงงำน 
  กำรร่วมกิจกรรม CSR ตำม 
    แผน 

  มีรำยได้ มีงำนท ำ 
  สุขภำพ ควำมปลอดภัยและ 
    อำชีวอนำมัย 
  กำรสนับสนุนทรัพยำกร 
  กำรจัดกิจกรรมส ำหรบัชุมชน 

  โครงกำร เสริมรำยได้ เพิ่มทักษะ พัฒนำ 
    ชุมชน 
  โครงกำร วำโก้ โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้ำนม  
     เพื่อชุมชน 
  โครงกำร Wacoal Spirit 

6. สังคม และ   
    สิ่งแวดล้อม 
 

  Website / Social Media 
  กำรส ำรวจและประเมินผล 
    กระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

  กำรด ำเนินงำน CSR อย่ำงเป็นระบบ  
    ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งมี 
    คุณค่ำ 
  กำรลดผลกระทบในดำ้นสิ่งแวดลอ้ม 

  น ำจุดแข็งและควำมเชี่ยวชำญขององค์กรมำ 
    ช่วยเหลือสังคมและสอดคล้องกับธุรกิจ 
  บริหำรจัดกำรสิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 
    ISO 14001: 2015,  Carbon Footprint  
  กำรใช้วัสดุทดแทน 

7. ภำครัฐ  
    และองค์กร 
    กำรกุศล 

  รำยงำน / จดหมำย  
  กำรเข้ำร่วมประชุม /  
    กิจกรรม  

  ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย 
  มีควำมรับผดิชอบต่อสังคมและ 
    สิ่งแวดล้อม 
 กำรสนับสนุนเงินและร่วมกิจกรรม 
 

  กำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย 
  ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ 
    เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง  
  โปร่งใส 
 ควำมร่วมมือในด้ำน CSR 

การประเมินประเด็นท่ีส าคัญด้านความยั่งยืน 

ไทยวำโก้มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจโดยสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบทำงสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเหมำะสม และสำมำรถวดัผล
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ด ำเนินกระบวนกำรประเมินที่ส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน ดังน้ี 

 1. การระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตการรายงาน 
 บริษัทฯ พิจำรณำจำกทิศทำงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเสี่ยงและโอกำสกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนควำมยั่งยืนและกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ควบคู่ไปกับกำรรวบรวมข้อมูล
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรผ่ำนกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ตลอดทั้งปี เช่น กำร
ส ำรวจรับฟังควำมคิดเห็น กำรสำนเสวนำ กำรประชุมร่วมกัน กำรสัมภำษณ์ กำรรับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เป็นต้น รวมทั้งได้พิจำรณำถึงปัจจัยในกำรก ำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นที่ส ำคัญ เพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประเด็นที่ส ำคัญ  
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 2. การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritization)   
  บริษัทฯ น ำประเด็นที่ได้รับกำรคัดเลือกมำประเมินและจัดล ำดับควำมส ำคัญ โดยพิจำรณำจำก
สองมิติ คือ โอกำสและผลกระทบที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และควำมส ำคัญและผลกระทบต่อ
ควำมสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

 3. การตรวจสอบ 
  คณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

 4. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  บริษัทฯ รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อน ำมำพัฒนำและ
ปรับปรุงเน้ือหำกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนในปีต่อไปผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร 

ผลการประเมินประเด็นท่ีส าคัญด้านความยั่งยืน 
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จากผลการประเมินประเด็นท่ีส าคัญด้านความยั่งยืนท้ัง 4 ด้าน ได้ 13 ประเด็น ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานใน
แต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

 

 

 
 

1. ผลประกอบการท่ีดีและมั่นคง 

รายได้ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 4,915.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
5.93% ซึ่งรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกกำรขำยในประเทศ 3,668.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7.65% ขำย
ต่ำงประเทศ 1,247.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.18% โดยสัดส่วนกำรขำยสินค้ำของบริษัทฯ แบ่งเป็นชุดชั้นใน
สตรี 92.53% ชุดเด็ก  4.66% และชุดชั้นนอกสตรี 2.80% และมีก ำไรสุทธิ 324.85 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 
12.34% ซึ่งก ำไรที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจำกเงินปันผลรับลดลงจำกปีก่อนเท่ำกับ 52.34 ล้ำนบำท 

รายจ่าย 
 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในปี 2561 
เพิ่มขึ้น 288.12 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกต้นทุนขำยที่เพิ่มขึ้น 
103.23 ล้ำนบำท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้น ส่วน
รำยจ่ำยอื่นๆ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยดูแลสังคม โรงเรียน ชุมชน 
ประมำณ 10.44 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
สวัสดิกำรพนักงำน จ ำนวน 992.50 ล้ำนบำท ในด้ำนของกำร
ช ำระภำษีให้แก่รัฐบำลเป็นจ ำนวนเงิน 58.39 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกบริษัทฯ มีผลก ำไรทำงภำษีจึงมีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้
นิติบุคคล และมีกำรจ่ำยเงินปันผล 180 ล้ำนบำท ให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 

ฐานะทางการเงิน 
 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 6,923.87 ล้ำนบำท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 2,426.39 ล้ำนบำท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,497.48 ล้ำนบำท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,666.39 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง 
2.94 เท่ำ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.22 เท่ำ จำกอัตรำส่วนทำงกำรเงินดังกล่ำว บริษัทฯ จึงมี
สภำพคล่องสูง และมีภำระหนี้สินในอัตรำที่ต่ ำแสดงถึงควำมมั่นคงของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้มีกำร

ในปีน้ีบริษัทฯ มีกำรประกำศใช้นโยบาย
ด้านภาษ ี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนภำษีให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
รวมทั้งมีแนวทำงในกำรปฏบิัติงำนด้ำน
ภำษีอย่ำงเป็นระบบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และผูม้ีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ำย 
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จ่ำยเงินปันผลอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2517 ติดต่อกันเป็นเวลำ 45 ปี ซึ่งมีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้ผู้ถือหุ้น
อย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
 
2. ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
ไทยวำโก้จะน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบสนองควำมคำดหวังของลูกค้ำ ด้วยควำมใส่ใจ

อย่ำงพิถีพิถันถึงคุณภำพ และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่แตกต่ำงกัน  

แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนำทั้งด้ำนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ืองโดยค ำนึงถึงควำม

ต้องกำรของลูกค้ำและผลกระทบต่อสุขภำพ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจ ตลอดจนสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ให้เหมำะกับสรีระของสตรีไทย มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานปี 2561 

1.  การวิจัยและพัฒนา 
 Wacoal ยึดถือปณิธำนอย่ำงจริงจังตลอดมำ คือ ควำมงำมแห่งเรือนร่ำงของผู้หญิงประกอบไป

ด้วยสองส่วนเสมอ คือ ร่ำงกำย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ควำม
สวยงำมของรูปทรงเท่ำนั้น หำกยังต้องสบำยเมื่อสวมใส่และช่วยให้เกิดสุขภำพที่ดีตำมมำอีกด้วย ดังค ำกล่ำว
ที่ว่ำ “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” จึงก่อให้เกิดโครงกำรส ำรวจวิจัยขนำด
สัดส่วนสรีระเด็กหญิงและสตรีไทยทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับมหำวิทยำลัยมหิดล ท ำกำรส ำรวจสัดส่วน
สรีระของสตรีไทยอำยุ 8 - 60 ปีขึ้นไป เพื่อน ำฐำนข้อมูลมำท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต่อสรีระและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้หญิงอย่ำงแท้จริง 
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โครงการส ารวจวิจัยขนาดสรีระเด็กหญิงและสตรีไทยทั่วประเทศ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

จำกผลกำรวิจัยทำงกำรตลำด พบว่ำผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสวมชุดชั้นในแบบไม่มีโครง และสวม
ใส่สบำยมำกขึ้น  ดังนั้นในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนำสินค้ำบรำไร้โครง (Wireless Bra) ซึ่งมีคุณสมบัติสวย 
สบำย ทรงดี และไม่มีโครง ด้วยกำรผสมผสำน 4 เทคนิคพิเศษเข้ำด้วยกัน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำว 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 - 2561 มีแผนส ารวจสรีระสตรีไทย  2,000 คน 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วิจัยต่อเนื่อง 38 ปี 

มีฐานข้อมูลสรีระสตรีไทยกว่า 48,000 คน 
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นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมทั้งด้ำนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 
2561 บริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำวัตถุดิบ เทคนิคกำรตัดเย็บ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้มีรำยได้จำกสินค้ำที่มีกำรพัฒนำนวัตกรรมประมำณ 625 ล้ำนบำท คิดเป็น 13% ของยอดขำยสินค้ำ
ส ำเร็จรูปในประเทศ  

2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมคุณภำพในทุกขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงสินค้ำและบริกำรที่

มีควำมปลอดภัย ได้รับควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ โดยกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรผลิตด้วย
มำตรฐำนสำกลในทุกกระบวนกำรผลิต ดังนี้ 

2.1 ได้รับกำรรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2015 ตั้งแต่กระบวนกำร
ออกแบบ จัดหำวัตถุดิบ กำรตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สำมำรถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนกำรและได้รับกำร
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

2.2 มีระบบห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรทดสอบ JIS (Japanese International Standard) และ Wacoal Corporation ประเทศญ่ีปุ่น 
ผลิตภัณฑ์มีควำมคงรูปทรงต่อกำรซักล้ำง มีควำมคงทนของสี ปลอดภัยจำกสำรเคมี และมีควำมแข็งแรง
คงทนตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินค้ำทั่วไป 

2.3 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยจากสีและสารเคมี
อันตราย มอก.2346:2550 ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ำสีและสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรฟอกย้อม
ปลอดภัยจำกสำรก่อมะเร็ง รับรองกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจำกสำรพิษและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในวำโก้เป็นรำยแรกและรำยเดียวในปัจจุบันที่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยได้รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ 
ชุดชั้นในสตรีเป็นรำยแรกของประเทศไทย 

การรับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode) ในผลิตภัณฑ์ชุดนอน ชุดชั้นใน
สตรี ชุดกระชับสัดส่วน และผลิตภัณฑ์เคร่ืองแบบพนักงำน (Uniform) 

 
การรับรองผลิตภัณฑ์แสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint) ในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี 4 รุ่น และผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้ำเด็ก 1 รุ่น เป็นรำยแรกของประเทศไทย 
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ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ENFANT ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ำเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน ตำมมาตรฐานฉลาก Oeko-Tex Standard 
100 (Class 1) ซึ่งเป็นมำตรฐำนสินค้ำส ำหรับเด็กแรกเกิดที่ปลอดภัยที่สุด 

 นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ENFANT 
Green เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอน
กำรปลูกฝ้ำยที่ปรำศจำกสำรเคมีและยำฆ่ำแมลง มีกระบวนกำรย้อมและพิมพ์ลำยผ้ำ
ด้วย Organic Color ที่ปรำศจำกสำรเคมีอันตรำย และกระบวนกำรผลิตที่ปลอดภัยต่อ
สุขภำพของเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 สินค้ำชุดชั้นนอกสตรีภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ WACOAL BLOUSE และ 
Race/  ได้เข้ำร่วมโครงกำรเสื้อผ้ำเบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เพื่อพัฒนำ “เสื้อที่ใส่สบายและไม่จ าเป็นต้องรีด” ช่วยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
และลดโลกร้อน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในส ำหรับออก
ก ำลังกำย (Wacoal Motion Wear) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด 9 รุ่น ซึ่งใช้ผ้ำที่ผลิตจำก Regenerated Polyamide Fiber 
100%  โดยเป็นเส้นใยที่แปรรูปมำจำกเศษแหอวนในทะเล ช่วย
ลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจำกกำรผลิตปิโตรเคมิคอลแต่ยังคง
มีคุณภำพสินค้ำที่เหมือนเดิม รวมทั้งผู้บริโภคที่ใช้สินค้ำยังมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงทะเล 

 

 นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของไทยวำโก้ในรุ่นที่เป็นฟองน้ ำเต้ำปั้ม (Mold Cup) ทุกรุ่นได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ ำมันปำล์ม 10%  ทดแทนกำรใช้น้ ำมันดิบจำกปิโตรเลียม (B10) ซึ่งเป็น
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วหมดไป ท ำให้มีส่วนช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ  

 

 

 

 10% Palm oil 
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4. ลงทุนด้านการส ารวจสัดส่วนและวิจัยสรีระสตรีไทย และการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ จ ำนวน 
11.31 ล้ำนบำท ในปี 2561 

5. การบริการหลังการขาย ในปี 2561 มีผู้มำใช้บริกำรหลังกำรขำยในกำรแก้ไขสินค้ำ เช่น กำร
แก้ไขขนำดล ำตัว กำรปรับสำยบ่ำ กำรปรับตะขอ เป็นต้น จ ำนวน 3,509 รำย ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 9% และ
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจ ำนวนกำรให้บริกำรที่ลดลง เนื่องจำกบริษัทฯ ได้น ำข้อมูลกำรบริกำรหลังกำรขำยมำ
พัฒนำสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึ้น เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

 ไทยวำโก้เชื่อมั่นว่ำกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ จะส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมั่น
และไว้วำงใจ รวมถึงท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทฯ กับลูกค้ำ โดยตั้งเป้ำหมำย “เพิ่มความ 
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ” 

แนวทางการบริหารจัดการ 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ลูกค้ำในเร่ืองคุณภำพของสินค้ำและบริกำร 
ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีกำรเปิดบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ซึ่ง
ลูกค้ำสำมำรถปรึกษำด้ำนสรีระ หรือขอข้อมูลและค ำแนะน ำเกี่ยวกับสินค้ำ รวมทั้งส่งควำมคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำ โดยที่บริษัทฯ จะรวบรวมน ำควำมคิดเห็นและข้อร้องเรียนดังกล่ำวมำเป็นฐำนข้อมูล
ที่ส ำคัญในกำรปรับปรุงและพัฒนำสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของพนักงำน
ขำย  เพื่อให้สำมำรถให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสมและถูกต้องแก่ลูกค้ำ 
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ผลการด าเนินงานปี 2561 
  
 
 

 
 
 

 
 
1.  งานวิจัยลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมั่นศึกษำ  ส ำรวจพฤติกรรมและควำมต้องกำรของลูกค้ำ  เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
สินค้ำและกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  ให้ตรงกับควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ โดยท ำ
กำรส ำรวจวิจัยลูกค้ำเป็นประจ ำทุกปี  และน ำผลลัพธ์ที่ไดม้ำพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตำมค ำแนะน ำ  

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท ำกำรส ำรวจวิจัยลูกค้ำ 
และได้น ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำสินค้ำตำม
ค ำแนะน ำ เกิดเป็นสินค้ำ “Shape Beautifier : New 
Body Base” ที่พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องจำกรุ่นที่ 1 จนถึง
รุ่นที่ 4 ในปัจจุบัน 

ด้วยนวัตกรรม Triple Effect ถักทอผ้ำ 3 STEP ด้วย
เทคนิคพิเศษ Pattern Jacquard ท ำให้ผ้ำมีควำมยืดหยุ่นที่
แตกต่ำงกัน ท ำให้ช่วยกดเกลี่ยหน้ำท้องให้เนียนเรียบ 
กระชับสะโพกและต้นขำ ยกก้นสวย รวมทั้งระบำยอำกำศ
แบบ Air flow ได้ดี ไม่อับชื้น ลดรอยตะเข็บกำรตัดเย็บ 
ปลำยขำไม่ม้วน 

Travel Bra Cool Innovation พัฒนำสินค้ำมำจำก Travel Bra (บรำม้วนได้ ใส่สบำย คืนทรง
สวย) ในปี 2560 โดยปรับชุดชั้นในให้มีทั้ง Function และ Fashion จำกกำรพัฒนำ Punching Mold (เต้ำ
ฟองน้ ำเจำะรู) ที่มีน้ ำหนักเบำ และใช้ผ้ำส่วนหลังแบบเจำะรู (Punching Bonding Fabric) ที่มีควำมยืดหยุ่นสูง
และช่วยกระชับเก็บล ำตัวได้อย่ำงดี เพื่อให้สำมำรถระบำยเหงื่อให้อำกำศผ่ำนได้ดีขึ้นทั้งส่วนเต้ำและส่วน
หลัง นอกจำกนี้ได้เชิญศิลปินชื่อดัง Oh Futon มำร่วมออกแบบชุดชั้นในให้ดูสวยงำมโดดเด่นขึ้น 

 
 

เปิด Wacoal Shop เพิ่ม 11 ร้าน  
รวมมี Wacoal Shop ทั่วประเทศ  

77 ร้าน 
 
 
 
 

 
 

 
เปิดช่องทางการขายออนไลน์ใน 

www.jd.co.th 
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2.  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า   
 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมผูกพันและภำพลักษณ์ที่ดีให้กับ

สินค้ำและองค์กร (CRM) อำทิ 

 2.1   การอบรมพนักงานขายและบุคลากรภายนอกในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานสรีระกับชุดชั้นใน” 
 ด้วยพนักงำนขำยเปรียบเสมือนตัวแทนและเป็นประตู

ด่ำนแรกที่เปิดต้อนรับลูกค้ำ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรอบรม 
เร่ืองควำมรู้พื้นฐำนสรีระกับชุดชั้นในให้กับพนักงำนขำย เพื่อให้สำมำรถ
ให้บริกำรค ำแนะน ำข้อมูลกำรเลือกชุดชั้นในให้เหมำะกับลูกค้ำได้อย่ำง
มืออำชีพ   

2.2  การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
 บริษัทฯ ได้จัดต้ังศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อรับและติดตำมข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ  พร้อมทั้ง

สื่อสำรและประสำนงำนด้ำนข้อมูลผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ  โดยมีแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำร
สื่อสำรกับลูกค้ำ ดังนี้ 

1. ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับ
สินค้ำและบริกำร โดยไม่มีกำรกล่ำวอ้ำงเกินควำมจริง อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

2. ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ 
และเป็นที่ไว้วำงใจ ตลอดจนมีกระบวนกำรที่
ให้ลูกค้ำเข้ำถึงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ 
ควำมปลอดภัยของสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

3.  รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่น ำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

 

จ ำนวนพนักงำนขำยและบุคลำกร
ภำยนอก ได้รับกำรอบรมควำมรู้ 

ในปี 2561  

590 คน 
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4. ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับวิธีกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้ำ 

2.3   การวัดความพึงพอใจลูกค้า 
               บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจของลูกค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยใช้ดัชนีชี้
วัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 ซึ่ง
บริษัทฯ ก ำหนดไว้เป็น % ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อบริษัทฯ 
และหำกมีข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ ทำงบริษัทฯ จะ
น ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงกำรท ำงำนและกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 ไทยวำโก้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของคู่ค้ำซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงคุณค่ำและ
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยตั้งมั่นที่จะท ำธุรกิจกับคู่ค้ำอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ยึดถือ
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขทำงกำรค้ำ หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจน
มุ่งมั่นในกำรพัฒนำควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้กับคู่ค้ำเพื่อเติบโตอย่ำงยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำและลดต้นทุนกำรผลิต 

แนวทางการบริหารจัดการ  
 บริษัทฯ มีแนวทำงด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำดังนี้ 
 1. ก ำหนดนโยบำยกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำบนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่
เป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่งกันและกัน 
 2.  ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
โดยมีกำรประเมินคุณภำพผู้ขำยวัตถุดิบก่อนกำรจัดซื้อด้วยหลักกำร “Green Purchase” และกำรทดสอบ
คุณภำพวัตถุดิบก่อนสั่งซื้อภำยใต้ระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 
 3.  ปฏิบัติตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและระบบ Wacoal ECO Product System ในด้ำน ECO 
Procurement ทั้งในเร่ือง Green Procurement, Green Materials และ Green Design  
 4.  มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำอย่ำงมีจริยธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสำรและ
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงกำร
งดรับของขวัญและกำรเลี้ยงรับรองในช่วงเทศกำลปีใหม่และในโอกำสอ่ืนใดให้คู่ค้ำรับทรำบ         ตลอดจน
สนับสนุนให้คู่ค้ำทำงธุรกิจร่วมเป็นเครือข่ำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
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 5. แจ้งคู่ค้ำทุกรำยให้รับทรำบมำตรฐำน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited 
Production) และให้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ WRAP เป็นมำตรฐำนที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ำนแรงงำนในระดับสำกล เช่น กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก กำรไม่ใช้แรงงำนที่ไม่สมัครใจท ำงำน กำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น 
 6. รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงสำรสนเทศของคู่ค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
 7. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนควำมรู้ ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำ
ให้แก่สินค้ำและบริกำร  
 8. ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ ให้รีบ
เจรจำกับคู่ค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 
 9. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทำงกำรค้ำ 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้ำด้วยสัมพันธภำพที่ดี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. คิดค้นและพัฒนำวัตถุดิบใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้ำจนน ำมำสร้ำงเป็นสินค้ำก่อให้เกิดรำยได้ 17.24   
ล้ำนบำท 

2. ร่วมมือกับคู่ค้ำในกำรพัฒนำวัตถุดิบที่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน ส่งผลให้ต้นทุนในกำรจัดหำ
วัตถุดิบลดลง 10 ล้ำนบำท 

3. ซื้อวัตถุดิบจำกคู่ค้ำในประเทศไทยเป็นมูลค่ำ 744.84 ล้ำนบำท คิดเป็น 59% ของมูลค่ำกำรซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อวัตถุดิบกับคู่ค้ำที่ได้รับกำรรับรอง ISO 14001 คิดเป็น 18% 
ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อวัตถุดิบภำยในประเทศ 

4. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ควบคู่ไปกับกำรตรวจประเมินคู่ค้ำ โดยเฉพำะผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก 
15 รำย เป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์ กำรตรวจต ำหนิ และกำรตรวจสอบคุณภำพทำงเคมีและฟิสิกส์ เพื่อให้สอดคล้องและ
มั่นใจในคุณภำพ มำตรฐำน ควำมปลอดภัย พร้อมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

5. ประเมินคู่ค้ำที่ขำยวัตถุดิบใน 3 หัวข้อ คือ  
- กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 
- กำรควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด (Quality Control : QC) 
- กำรทดสอบคุณภำพจำกห้องปฏิบัติกำรตรวจทดสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล

ISO/IEC 17025:2005 
  โดยในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 หัวข้อ คิดเป็น 99.37% 
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1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 พนักงำนเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้ำหมำย บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในกำรสรรหำ รักษำ และพัฒนำศักยภำพพนักงำน รวมทั้งกำรดูแลสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดีบนพื้นฐำน
ของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เคำรพในสิทธิมนุษยชนและควำมแตกต่ำงหลำกหลำย เพื่อให้พนักงำนสำมำรถ
เติบโตไปพร้อมกับองค์กร  มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย มีควำมสุข และภำคภูมิใจที่เป็น
พนักงำนของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

• กำรเข้ำสู่สังคมดิจิทัลส่งผลให้โมเดลธุรกิจปรับเปลี่ยนไป มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำร
บริหำรเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ ำเป็นต้องมีบุคลำกรที่มีทักษะ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนในยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

• ต้นทุนแรงงำนที่สูงขึ้นและกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนสิ่งทอ 
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1.1 การสรรหาเชิงรุกและการดูแลรักษาพนักงาน 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของพนักงำนว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ และเป็นหัวใจที่ส ำคัญที่จะ
น ำพำองค์กรมุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จ จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรว่ำจ้ำงพนักงำนตำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของงำน 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรสรรหำเชิงรุกและดูแลรักษำพนักงำน ดังน้ี 

1. ก ำหนดคุณลักษณะของบุคลำกรที่เหมำะสมกับกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล พัฒนำช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งงำน Online ที่เข้ำถึงต ำแหน่งงำนในวิชำชีพต่ำงๆ  เช่น Linked in, Line Job, 
Facebook นอกจำกนี้ได้ปรับปรุงแบบทดสอบต่ำงๆ และคู่มือกำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณสมบัติ
ตรงกับลักษณะงำนและมีศักยภำพที่จะเติบโตไปในอนำคต 

จ านวนพนักงานท่ีสรรหาผ่านช่องทางต่างๆ 

72 61 8 10 5 151

136 85 68 29  - 318

รวม (คน)

รายวัน ชุมชน พนักงาน

แนะน า

Walk in    โครงการ Friend 

get Friend

 - รวม (คน)

รายเดือน Online พนักงาน

แนะน า

Walk in Job Fair ปา้ย

ประชาสัมพันธ์

 

ต าแหน่งงานท่ีจ าเป็นต่อการท างานยุคดิจิทัลและการขยายธุรกิจ 

 
 
 
 
 

2. บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำพนักงำนใหม่ นอกจำกจะก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเร่ิมต้น 
ตำมสภำวะตลำดแรงงำนแล้ว  พนักงำนจะได้รับกำรปฐมนิเทศในวันแรกของกำรเร่ิมงำน  จำกนั้นจึงจัดให้
เข้ำสู่กระบวนกำร On the Job Training เพื่อให้ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน โดยมีผู้บังคับบัญชำและพี่เลี้ยง
เปน็ผู้สอนงำน เมื่อพนักงำนผ่ำนทดลองงำนจะได้รับกำรอบรมในโปรแกรม Basic Knowledge  และ
หลักสูตร Wacoal Spirit ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปลูกฝังและถ่ำยทอดวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงำนใหม่ต่อไป 

โปรแกรมเมอร ์ 
35 คน 

Data Scientist  
13 คน 

Textile Engineering 
71 คน 

Fashion Design 
147 คน 

Online Marketing 
 33 คน 
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จ านวนพนักงานใหม่ท่ีเข้าโปรแกรมการดูแลรักษาพนักงานใหม่ (On Board Program) 

 
 
 
 
 
 
  

3. เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรจำกภำวะกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำนสิ่งทอ ซึ่งเป็น
สำขำอำชีพที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม
สิ่งทอเครือสหพัฒน์รวม 10 บริษัท ให้ทุนกำรศึกษำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร ชลบุรี และปรำจีนบุรี เพื่อเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี (4 ปี) หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต สำขำวิศวกรรมสิ่งทอและสำขำวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ เร่ิมด ำเนินโครงกำรตั้งแต่ปี 2558 มีนักเรียนทุน Wacoal Group รวม 
22 คน สนับสนุนทุนกำรศึกษำรวม 550,000 บำทต่อปี 

นักเรียนทุน Wacoal Group 
 

 
 
 

4.   รับนักศึกษำฝึกงำนจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เข้ำฝึกงำน โดยในปี 2561 มีนักศึกษำฝึกงำนสหกิจ
ศึกษำและภำคฤดูร้อน รวม 14 คน จำก 4 สถำบัน ได้แก่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุ่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ และมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

1.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล   

แนวทางการบริหารจัดการ 
กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส ำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ บริษัทฯ มี

ควำมมุ่งมั่นพัฒนำควำมรู้ ทักษะของบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำและส่งเสริม
ศักยภำพบุคลำกรให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในงำน มีทักษะกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในยุคดิจิทัล 
พร้อมกับปลูกฝังค่ำนิยมองค์กร ให้แก่พนักงำนเพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติ พฤติกรรมกำรท ำงำนที่เอ้ือต่อ
ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ 

 ปี 2561 
พนักงำนรำยเดือน 
รับเข้ำ 156 คน 

สำขำวิศวกรรมสิ่งทอ        11 คน 
สำขำวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ  11 คน 

ทุนการศึกษาต้ังแต่ ปี 2558 – 2561 รวม
ทั้งหมด 2,200,000 บาท 

ทุนกำรศึกษำตั้งแต่ ปี 2558 - 2561       
รวมทั้งหมด 2,200,000 บำท 
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ผลการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทฯ มีแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรที่หลำกหลำย โดยในปี 2561 ได้
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินการ ปี 2561 
1. กำรก ำหนด Training Needs  / Training Road  

Map เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะแต่ละ
ต ำแหน่งงำน แต่ละกลุ่มวิชำชีพ  

 
 
 

 ทบทวน / แก้ไข Training Needs / Training Road  
Map ในกลุ่มสำยอำชีพหลักรวม 4 ต ำแหน่ง ได้แก่ 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ ดีไซเนอร์ และ
เจ้ำหน้ำที่แพทเทิร์น และ Merchandiser  

 จัดท ำ Skill Matrixs เพื่อวัดระดับควำมรู้ ควำม 
สำมำรถและทักษะรำยบุคคลในกลุ่มสำยอำชีพหลัก 
รวม 141 คน 

2. ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมภำยในประจ ำปีที่
สอดคล้องตำมเป้ำหมำยในแต่ละปี  

 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 52 หลักสูตร 
 จ ำนวนพนักงำนที่ได้รับกำรอบรม 1,979 คน  
(73.13%)  

 จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรม 9.36 ชั่วโมง : คน 
 ค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรม 3,763,435.92 บำท  

3.   กำรส่งไปฝึกอบรมภำยนอก/ทัศนศึกษำดูงำน
ภำยนอก 

 ฝึกอบรมภายนอก 
- จ ำนวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม 120 หลักสูตร 
- จ ำนวนพนักงำนที่ได้รับกำรอบรม 345 คน 
(12.75%)  

- จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรม 14.32 ชั่วโมง : คน  
- ค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรม 3,528,523.58 บำท  

 ทัศนศึกษาดูงานภายนอก จ านวน 12 ครั้ง  
  รวม 246 คน เช่น บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ำกัด  
บริษัท จี เทค แมททีเรียล จ ำกัด บริษัท สหเซเรน 
จ ำกัด      

4.   กำรไปทัศนศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
 

ส ำรวจตลำด ศึกษำระบบกำรจัดกำรคลังสินค้ำ จัดซื้อ 
จัดหำวัตถุดิบ รวม 12 ประเทศ ได้แก่ ญ่ีปุ่น จีน
เวียดนำม สหรัฐอเมริกำ ฝร่ังเศส เป็นต้น รวม
ค่ำใช้จ่ำย 7,980,000 ล้ำนบำท 
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แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินการ ปี 2561 
5.  กำรมอบทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท และ 
      ปริญญำเอก 

 ระดับปริญญาโท 1 ทุน สำขำธุรกิจเทคโนโลยีและ
กำรจัดกำรนวัตกรรม รวมทุนกำรศึกษำ 352,000 
บำท 

 ระดับปริญญาเอก 1 ทุน สำขำกำรออกแบบ รวม
ทุนกำรศึกษำ 885,700 บำท 

6.  กำรสร้ำงวิทยำกรภำยในหรือพี่เลี้ยงสอนงำน 
 

วิทยำกรภำยในที่ได้รับกำรรับรองครูผู้ฝึกจำกกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน จ ำนวน 9 คน และอยู่ระหว่ำงกำร
ขอรับรองฯ จ ำนวน 7 คน  

7. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ Online หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรด้ำน IT เช่น กำรสร้ำง 
Mobile App ด้วย Angular JS และ Ionic Framework  / 
Machine Learning, Data Science and Deep Learning 
with Python   

 นอกจำกนี้ยังได้ด ำเนินกำรพัฒนำตำมโปรแกรมกำรพัฒนำผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนที่มี
ศักยภำพสูง พนักงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบทดแทน และพนักงำนใหม่ เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะใน
กำรท ำงำนที่เหมำะสม ดังนี้ 

โปรแกรม แนวทางการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน     
ปี 2561 

1. Smart 
Executive 
Program 

- ผู้บังคับบัญชำระดับฝ่ำย 
- มุ่งเสริมสร้ำงวิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอย่ำงหลักสูตร 
- หลักสูตร Sharing Vision 
- หลักสูตร Change Management 
- หลักสูตร Risk Management 

เข้ำรับกำรอบรม 32 คน 
(100%)  

2. Smart 
Manager 
Program 

- ผู้บังคับบัญชำระดับแผนก 
- มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ 
ทักษะในกำรบริหำรงำน
และทรัพยำกรให้บรรลุ
เป้ำหมำย สอดคล้องกับ
นโยบำยองค์กร รวมทั้ง
เสริมสร้ำงบรรยำกำศใน
กำรท ำงำนเป็นทีมที่ดี 

ตัวอย่ำงหลักสูตร 
- หลักสูตร Managing 

Performance 
- หลักสูตร Empowerment & 

Delegation 
- หลักสูตร Coaching for Work 

Improvement 

เข้ำรับกำรอบรม 130 คน 
(61.03%) 

http://www.deonetraining.com/programme/leadership-training-program/executive-leadership/sharing-vision
http://www.deonetraining.com/programme/leadership-training-program/executive-leadership/sharing-vision
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โปรแกรม แนวทางการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน     
ปี 2561 

3. Young  
Management 
Development 
Program 

- กลุ่มรักษำกำรผู้ช่วย
ผู้จัดกำรแผนก 

- มุ่งเสริมสร้ำงควำมรู้ และ
ทักษะกำรบริหำรงำนเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำร
เป็นผู้บังคับบัญชำ 

ตัวอย่ำงหลักสูตร 
- หลักสูตร Planning & Strategic 

Thinking 
- หลักสูตร Smart Leadership 
- หลักสูตร Personality & 

Presentation Technique  

เข้ำรับกำรอบรม 11 คน 
(100%) 

4. Individual 
Development 
Program 

- กลุ่มผู้สืบทอดต ำแหน่ง 
และกลุ่มพนักงำนที่มี
ศักยภำพสูง  

- มุ่งพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 
ทั้งด้ำนวิชำชีพ และกำร
บริหำรจัดกำรตำม 
Competency ที่ก ำหนด 

ตัวอย่ำงหลักสูตร 
- หลักสูตร  Self-Development 
- หลักสูตร Proactive Work 
- หลักสูตร Team Management 
 

ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำร
จัดท ำ Workshop 
ก ำหนดแผนกำร
ฝึกอบรม 

5. Innerwear 
Business 
Specialist 
Program  

- กลุ่มพนักงำนที่มีศักยภำพ
สูง 

- พัฒนำควำมรู้ ทักษะ ให้
เป็นผู้เชี่ยวชำญกำรค้ำใน
ธุรกิจชุดชั้นในครบวงจร 

ตัวอย่ำงหลักสูตร 
- หลักสูตร Marketing  
   Management 
- หลักสูตร Textile Technology  
  & Material Development &  
  Innovation 
- หลักสูตร Merchandising &  
  Fashion Business 

เข้ำรับกำรอบรม 14 คน 
(100%) 

6. Wacoal Spirit 
Program 

- กลุ่มพนักงำนใหม่อำยุงำน
ไม่เกิน 2 ปี 

- เพื่อเรียนรู้ธุรกิจ 
กระบวนกำรผลิต ระบบ
กำรท ำงำนและหล่อหลอม
วัฒนธรรมองค์กร 

ตัวอย่ำงหลักสูตร 
- กำรปฐมนิเทศ   
- กำรอบรมในงำน   
- กำรอบรมควำมรู้พื้นฐำน  
- กำรเข้ำร่วมโครงกำร Wacoal 

Spirit  

เข้ำรับกำรอบรม 53 คน 
(88.33%) 

 
 
 

http://www.deonetraining.com/programme/leadership-training-program/executive-leadership/sharing-vision
http://www.deonetraining.com/programme/leadership-training-program/executive-leadership/sharing-vision
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เพื่อตอบสนองกำรเข้ำสู่สังคมดิจิทัลซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้โมเดล
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดังนี้ 
 
 
 
 
  

  นอกจำกนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน จำกกระทรวงแรงงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรรักษำคนให้อยู่กับองค์กร 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดโครงสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ รวมทั้งนโยบำยและระเบียบกำรเลื่อน
ต ำแหน่งที่ชัดเจน ซึ่งก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำปีละ 1 คร้ัง ในเดือนมิถุนำยนของทุกปี โดยสื่อสำรให้
พนักงำนทรำบหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ตั้งแต่กำรปฐมนิเทศเข้ำท ำงำน  รวมทั้งสรรหำพนักงำนภำยในเพื่อทดแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงลง 

จ ำนวนหลักสูตรด้ำน IT          26        หลักสูตร            
จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรม             667 ช่ัวโมง 

จ ำนวนชั่วโมงต่อคน             5.02 ช่ัวโมง 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมด้ำน IT                                                     1,135,322  บำท  
จ ำนวนพนักงำนทีเ่ข้ำโครงกำร “พัฒนำสู่ Data Scientist”              11 คน 
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 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงำนได้ท ำงำนตรงตำมควำมสำมำรถ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนที่มี
ศักยภำพเติบโตในต ำแหน่งงำน ตลอดจนเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อยกระดับควำมสำมำรถ 
รวมทั้งสำมำรถโอนย้ำยงำนได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  

   นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโท และปริญญำเอกให้กบั
พนักงำนในสำขำที่มีควำมจ ำเป็นต่อธุรกิจ รวมทั้งยังได้จัดอบรมหลักสูตร Innerwear Business Specialist 
Trader และหลักสูตร Young management Development Program ส ำหรับพนักงำนที่มีศักยภำพสูง เพื่อ
เตรียมก ำลังคนให้พร้อมรองรับต่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตอีกด้วย 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทฯ ได้มอบทุนกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ ให้กับพนักงำน รวมทั้งได้จัดหลักสูตรอบรมให้
ควำมรู้เพื่อสร้ำงโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.4 การพัฒนาผู้สืบทอดในต าแหน่งส าคัญ 

 
 
 

1.4 การพัฒนาผู้สืบทอดในต าแหน่งส าคัญ 

แนวทางการบริหารจัดการ 

 เพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรองค์กร  บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำผู้สืบทอด
ในต ำแหน่งส ำคัญซึ่งจะส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยมีแนว

 จ านวนพนักงานท่ีได้รับทุนการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร 

2558 2 1 3 
2559 2 - 2 
2560 1 - 2 
2561 1 1 - 

                        
      ปี 2561                                                                  รวม 

 
เล่ือนต ำแหน่งระดับท่ีสูงขึ้น          8               65         78 
ปรับสภำพกำรจ้ำง                         1                 6           7 
โอนย้ำย                                         2                 -            2 

จ านวนพนักงานท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
Innerwear Business Specialist Trader 

จ านวนพนักงานท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตร
Young Management Development 

Program 

รวมทุนการศึกษา  518,158.75 บาท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ป ี2561 ปี 2560 ปี 2559 
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ทำงกำรบริหำรจัดกำร คือ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล โดยมี
กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 ในปี 2561 คณะกรรมกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งได้พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญ 

ทบทวน Job Description Competency ประเมินควำมเร่งด่วน ด ำเนินกำรสรรหำคัดเลือก และประเมิน 
ควำมพร้อมของ Candidate รวม  8  ต ำแหน่ง จ ำนวน 22 คน 

1.5 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

การบริหารค่าตอบแทน 

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรบริหำรค่ำจ้ำง  
โดยก ำหนดอัตรำกำรขึ้นค่ำจ้ำงและโบนัสตำมสภำพเศรษฐกิจ 
ประกอบกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  และพิจำรณำปรับ 
ค่ำจ้ำงตำมผลงำน    และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของ 
พนักงำน รวมทั้งปรับค่ำจ้ำงกรณีพิเศษ เนื่องจำกพนักงำนได้รับ 
กำรเลื่อนต ำแหน่งหรือมีผลงำนโดดเด่นเป็นพิเศษ  ทั้งนี้บริษัทฯ  
เปิดโอกำสให้ผู้บังคับบัญชำและพนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
เป้ำหมำย โดยผลกำรประเมินเมื่อเทียบเป้ำหมำยจะน ำมำใช้ใน 
กำรพิจำรณำขึ้นค่ำจ้ำงและจ่ำยโบนัสประจ ำปี  

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชำติ อำยุ และ
ศำสนำ โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรดูแลให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และเพียงพอต่อกำร 
ด ำรงชีพ ได้แก่ 

จ านวนพนักงานท่ีได้ปรับค่าจ้าง 
กรณีพิเศษ แยกชายหญิง 

   88 คน              281 คน 
 22.67% ของพนักงำนที่ได้ปรับค่ำจ้ำง 
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-  กองทุนประกันสังคม -  กำรลำพักผ่อนประจ ำปี 
-  กองทุนเงินทดแทน -  กำรลำคลอดบุตร 
-  กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ -  กำรลำรับรำชกำรทหำร 
-  สหกรณ์ออมทรัพย์ -  เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนเสียชีวิต 
-  ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเจ็บป่วย -  เงินช่วยเหลือกรณีบิดำ มำรดำ  สำมี ภรรยำ เสียชีวิต 
-  กำรมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ท ำงำนครบ  

10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี 
-  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติต่ำงๆ 

-  ทุนกำรศึกษำบุตร -  สวัสดิกำรสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษกับธนำคำร 
-  สิทธิกำรซื้อสินค้ำของบริษัทฯ ในรำคำพิเศษ -  ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย 

 นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร ใน
ฐำนะตัวแทนของพนักงำน และได้น ำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
มำปรับปรุงให้เหมำะสม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงำนออกก ำลังกำย โดยจัดให้มีพื้นที่ออก
ก ำลังกำยและติดตั้งเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง กิจกรรมแอโรบิค และโยคะให้กับพนักงำน พร้อมกับ
ปรับปรุงโรงอำหำรตำมที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร 
 
 

   
 
 
 
 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   
 เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตอนำคตให้กับพนักงำน  บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2536 ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
เปิดโอกำสให้พนกังำนเป็นสมำชิกและน ำส่งเงินสะสมตำมควำมสมัครใจในอัตรำ 3% - 15% และบริษัทฯ 
จะจ่ำยเงินสมทบจ ำนวน 3% ของเงินเดือนพนักงำนเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 ในปี 2561 มีพนักงำนที่เป็นสมำชิก รวม 1,986 คน จำกพนักงำนที่มีสิทธิ์สมัครกองทุนส ำรอง 
เลี้ยงชีพ  2,706 คน คิดเป็น 73.39% และมียอดน ำส่งเงินสมทบในส่วนของบริษัทฯ เข้ำกองทุนส ำรอง 
เลี้ยงชีพเป็นเงิน 14,113,360 บำท นอกจำกนี้ยังได้เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์ “โครงกำรบริษัทเกษียณสุข” 
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (SEC) อีกด้วย 
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จ านวนพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

อายุงาน ชาย หญิง รวม 
         > 20 ปี 70 524 594 
     10 - 20 ปี 85 314 399 
       3 - 10 ปี 119 399 518 
4 เดือน - 3 ปี 94 381 475 

รวม 368 1,618 1,986 

1.6 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 ในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมดิจิทัล บริษัทฯ มีพนักงำนหลำกหลำยเจนเนอเรชั่นซึ่งมี
พฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิต ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรท ำงำนแตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรจะท ำให้พนักงำนแต่ละ 
เจนเนอเรชั่นท ำงำนด้วยกันภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรเดียวกัน จ ำเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตำมค่ำนิยม W A C O A L พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย 
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง และน ำค่ำนิยมดังกล่ำวสอดแทรกไปในกำรท ำงำน
ร่วมกับทีมงำน 
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บริษัทฯ มีเป้ำหมำยมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยมีกำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ และ
ส่งเสริมให้พนักงำนใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนต่ำงๆ อยู่เสมอ ภำยใต้สโลแกน “อย่า
หยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ อันบรรเจิดของคุณ” 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรประเมินองค์กรนวัตกรรมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และส่งเสริมระบบ Kaizen & Suggestion ภำยในองค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนประจ ำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดช่องทำงเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของพนักงำนในหลำย
ช่องทำง เช่น กระดำนสนทนำในระบบ Intranet กลอ่งรับควำมคิดเห็น E-mail ของผู้บริหำรและฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล โดยจะน ำข้อเสนอแนะที่ได้รับมำด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม  

 
 

ผลงาน Kaizen  

ปี 2551 - 2561 

Kaizen 1,159 ผลงาน

Suggestion 63 ผลงาน 

ลดตน้ทนุได้ 

2,097,805 บาท 

 

ผลงาน Kaizen ประจ าปี 2561 

67 ผลงาน 

ลดตน้ทนุได้ 
 

77,748 บาท 
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ช่องทาง 
จ านวนข้อเสนอแนะ/

ความคิดเห็น 
จ านวนเร่ือง 

ท่ีน าไปแก้ไข 

1. กระดำนสนทนำในระบบ Intranet 33 5 
2. กล่องรับควำมคิดเห็น 12 3 
3. E-mail ถึงผู้บริหำร 2 2 

รวม 47 10 

1.7 ความผูกพันองค์กรและ ความพึงพอใจของพนักงาน 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 ไทยวำโก้มีควำมมุ่งมั่นให้พนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข เปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สอง  
บริษัทฯ จึงได้มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำงๆ  ตำมแนวคิด Happy 8 สร้ำงควำมสุขในที่
ท ำงำน  จัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  เช่น จัดให้มีกำรนวดผ่อนคลำยโดยผู้พิกำรทำงสำยตำ  กำรจัดสถำนที่
ออกก ำลังกำย กิจกรรมแอโรบิค และโยคะ รวมทั้งอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต
ของพนักงำน เช่น หลักสูตร “บริหำรชีวิต พิชิตหนี้” หลักสูตร “กำรเตรียมพร้อมก่อนเกษียณอำยุกำรท ำงำน”   
หลักสูตร “ท ำงำนด้วยควำมสดใส เพรำะไฟยังแรง”  หลกัสูตร “กำรเตรียมพร้อมก่อนเป็นคุณแม่” เพื่อสร้ำง
ควำมผูกพันในกำรท ำงำน  
 
 
  
 
 
 
 
 

  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน  เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำองค์กร และน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงด้ำนต่ำงๆ และสร้ำงควำมพึงพอใจที่
เพิ่มขึ้นให้กับพนักงำน  รวมทั้งยังใช้เป็นหน่ึงในตัวชี้วัดผลควำมส ำเร็จขององค์กรในแต่ละปี   

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจพนักงำนจ ำนวน 1,795 คน จำกพนักงำน
ทั้งหมด 2,624 คน คิดเป็น 68.41% ของพนักงำนทั้งหมด โดยให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยด้ำนลักษณะงำน สภำพ
กำรท ำงำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำนและทีมงำน  เงินเดือนและสวัสดิกำร  

กิจกรรมนวดผ่อนคลาย หลักสูตรบริหารชีวิตพิชิตหนี้ 
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ควำมมั่นคงในกำรท ำงำนกับบริษัทฯ กำรบริหำรองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำ 
พนักงานมีความพึงพอใจโดยรวม 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับสูง อย่ำงไรก็
ตำมปัจจัยที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ เงินเดือนและสวัสดิกำร ซึ่งบริษัทฯ จะน ำไปจัดท ำแผนกำรปรับปรุง
พัฒนำต่อไป 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 การปฏิบัติด้านแรงงาน  การเคารพสิทธิมนุษยชน  และการส่งเสริมความแตกต่างหลากหลาย 

      (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 5.9 รำยงำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน  เร่ือง “ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรก ำกับดูแลกิจกำร” ภำยใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”)   
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ข้อมูลบุคลากร ปี 2557 - 2561 

 

ข้อมูล หน่วย 2561 2560 2559 2558 2557 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จ านวนแรงงานทั้งหมด คน 2,706 2,612 2,646 2,642 2,540 
517 2,189 514 2,098 523 2,123 501 2,141 464 2,076 

จ าแนกตามระดับ 
- ผู้บริหำรระดับสูง 

คน 

8 5 7 5 6 5 8 6 8 6 
- ผู้บริหำรระดับกลำง 12 20 12 17 14 18 10 16 10 14 
- ผู้บริหำร 67 145 66 120 60 123 64 114 65 116 
- พนักงำนรำยเดือน 397 986 391 924 398 914 376 922 336 892 
- พนักงำนรำยวัน 33 1,033 38 1,032 45 1,063 43 1,083 45 1,048 
จ าแนกตามอายุตัว 
- อำยุ   18-25 ปี คน 284 292 315 308 259 
 ร้อยละ 10.50 11.18 11.90 11.66 10.20 
- อำยุ > 25-35 ปี คน 675 619 663 698 703 
 ร้อยละ 24.94 23.70 25.06 26.42 27.67 
- อำยุ > 35-45 ปี คน 882 909 934 956 947 
 ร้อยละ 32.59 34.80 35.30 36.18 37.28 
- อำยุ > 45-55 ปี คน 733 659 610 563 525 
 ร้อยละ 27.09 25.23 23.05 21.31 20.67 
- อำยุ > 55 ป ี คน 132 133 124 117 106 
 ร้อยละ 4.88 5.09 4.69 4.43 4.17 
จ าแนกตามอายุตัว (พนักงานรายเดือน) 

- อำยุ   18-25 ปี คน 133 146 144 153 130 
ร้อยละ 8.10 9.47 9.36 10.10 8.98 

- อำยุ > 25-35 ปี คน 427 372 394 396 382 
ร้อยละ 26.02 24.12 25.62 26.14 26.38 

- อำยุ > 35-45 ปี คน 464 445 447 443 439 
ร้อยละ 28.28 28.86 29.06 29.24 30.32 

- อำยุ > 45-55 ปี คน 485 448 430 408 391 
ร้อยละ 29.62 29.05 27.96 26.93 27.00 

- อำยุ > 55 ปี คน 131 131 123 115 105 
ร้อยละ 7.98 8.05 8.00 7.59 7.25 

จ าแนกตามอายุงาน (พนักงานรายเดือน) 

- อำยุงำน 0-5 ปี คน 603 548 557 555 481 
ร้อยละ 36.75 35.54 36.22 36.63 33.22 

- อำยุงำน >5-10 ปี คน 202 168 135 136 142 
ร้อยละ 12.31 10.89 8.78 8.98 9.81 

- อำยุงำน >10-15 ปี คน 153 166 159 141 139 
ร้อยละ 9.32 10.77 10.34 9.31 9.60 

- อำยุงำน >15-20 ปี คน 138 117 118 142 161 
ร้อยละ 8.41 7.59 7.67 9.37 11.12 

- อำยุงำน >20 ป ี คน 544 543 569 541 524 
ร้อยละ 33.21 35.21 37.00 35.71 36.19 
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ข้อมูล หน่วย 2561 2560 2559 2558 2557 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

การจ้างงาน (พนักงานรายเดือน) 
จ ำนวนพนักงำนใหม่ (รำยเดือน) คน 117 97 114 121 102 
อัตรำกำรจ้ำงงำนใหม่ (รำยเดือน) ร้อยละ 7.13 6.29 7.41 7.99 7.04 
การลาออก (พนักงานรายเดือน) 
จ ำนวนกำรลำออก (รำยเดือน) คน 112 115 92 98 164 
อัตรำกำรลำออก (รำยเดือน) ร้อยละ 6.83 7.46 5.98 6.47 11.33 
จ าแนกตามอายุตัว (พนักงานรายวัน) 

- อำยุ   18-25 ปี คน 151 146 171 155 129 
ร้อยละ 14.17 13.64 15.43 13.75 11.80 

- อำยุ > 25-35 ปี คน 248 247 269 302 321 
ร้อยละ 23.26 23.08 24.28 26.80 29.37 

- อำยุ > 35-45 ปี คน 418 464 487 513 508 
ร้อยละ 39.21 43.36 43.95 45.52 46.48 

- อำยุ > 45-55 ปี คน 248 211 180 155 134 
ร้อยละ 23.26 19.72 16.25 13.75 12.26 

- อำยุ > 55 ปี คน 1 2 1 2 1 
ร้อยละ 0.09 0.19 0.09 0.18 0.09 

จ าแนกตามอายุงาน (พนักงานรายวัน) 

- อำยุงำน 0-5 ป ี คน 507 488 533 542 466 
ร้อยละ 47.56 45.61 48.10 48.09 42.63 

- อำยุงำน >5-10 ปี คน 129 142 118 103 129 
ร้อยละ 12.10 13.27 10.65 9.14 11.80 

- อำยุงำน >10-15 ปี คน 89 94 85 96 107 
ร้อยละ 8.35 8.79 7.67 8.52 9.79 

- อำยุงำน >15-20 ปี คน 88 101 124 146 165 
ร้อยละ 8.26 9.44 11.19 12.95 15.10 

- อำยุงำน >20 ปี คน 253 245 248 240 226 
ร้อยละ 23.73 22.90 22.38 21.30 20.68 

การจ้างงาน (พนักงานรายวัน) 
จ ำนวนพนักงำนใหม่ (รำยวัน) คน 180 162 189 232 208 
อัตรำกำรจ้ำงงำนใหม่ (รำยวัน) ร้อยละ 16.89 15.14 17.06 20.59 19.03 
การลาออก (พนักงานรายวัน) 
จ ำนวนกำรลำออก (รำยวัน) คน 319 286 336 320 326 
อัตรำกำรลำออก (รำยวัน) ร้อยละ 29.92 26.73 30.32 28.39 29.83 
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2. การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม 
 ด้วยไทยวำโก้ตระหนักถึงบทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นภำคส่วน
ส ำคัญในกำรสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและควำมสุขให้แก่สังคมและชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกัน 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
จำกแนวคิด “ผู้หญิง....สวยท่ีสุดจากข้างใน (Beauty 

Inside)” จึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำ และสร้ำงควำมสมดุลให้กับ
ผู้หญิงทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ (Body & Mind)  เพรำะสุขภำพ
กำย ใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง จะส่งผลต่อควำมสุขในกำรด ำเนิน
ชีวิต  ไทยวำโก้จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมสุขภำพ  กำร
ป้องกันตนเองจำกมะเร็งเต้ำนม กำรดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมให้
กลับมำมีควำมมั่นใจในกำรด ำเนินชีวิตอีกคร้ัง  สร้ำงโอกำสใน
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ โดยด ำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้ง
ในระดับสังคมและชุมชน 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 ไทยวำโก้ได้ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในทุกภำคส่วน 
และเกิดพลังกำรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานปี 2560 
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 บริษัทฯ ยังใช้ศักยภำพขององค์กรในกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท ำแพทเทิร์น กำรตัดเย็บ และ
สรีระ มำพัฒนำนวัตกรรมและด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตสังคมและชุมชน โดยร่วมมือ
กับองค์กร สถำบันหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานปี 2561 

 
  

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำร “วำโก้โบว์ชมพู....สู้มะเร็งเต้ำนม” มำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 โดย
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

1.  Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves Your Life ปีท่ี 9 
ร่วมมือกับสถำบันมะเร็งแห่งชำติ โรงพยำบำลมะเร็งภูมิภำค กรมกำรแพทย์ เครือโรงพยำบำล

กรุงเทพ และสถำนพยำบำลชั้นน ำที่ร่วมโครงกำร 28 แห่งทั่วประเทศ รณรงค์ให้ผู้หญิงเข้ำรับกำรตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้ำนมด้วยเคร่ืองแมมโมแกรมและอัลตรำซำวนด์ รวมทั้งสอนเทคนิคกำรตรวจเต้ำนมด้วยตัวเอง 
ซึ่งหำกมีกำรตรวจอย่ำงสม่ ำเสมอ และค้นพบได้อย่ำงรวดเร็วก็จะมีโอกำสรักษำหำยได้มำกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู....สู้มะเร็งเต้านม” 

จ านวนผู้หญิงท่ีเข้าร่วม 
โครงการ ปี 2553 – 2561  

 946 คน 
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2.  Balancing Bra Donation ปีท่ี 10 
มอบชุดชั้นใน Balancing Bra พร้อมเต้ำนมเทียม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไทยวำโก้พัฒนำขึ้นเพื่อผู้หญิง

ที่ได้รับกำรผ่ำตัดเต้ำนมให้กลับมำมีควำมมั่นใจในกำรด ำเนินชีวิตอีกคร้ัง โดยเชิญชวนลูกค้ำร่วมเป็นผู้ให้
และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขำดทุนทรัพย์ โดยลูกค้ำหรือประชำชนทั่วไปที่ได้รับกำรผ่ำตัดเต้ำนมสำมำรถแจ้ง
ควำมจ ำนงมำที่บริษัทฯ ได้โดยตรง และบริษัทฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทำงไปรษณีย์โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย  
รวมทั้งบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรมอบผ่ำนองค์กรกำรกุศลและหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด 
โรงพยำบำลภำครัฐและเอกชน รวมทั้งห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนค้ำทั่วประเทศ 

 
 
 
  
 
 

 

 

3.  การวิจัยงานคัดกรองมะเร็งเต้านมจากเลือด 
 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับสถำบันมะเร็ง

แห่งชำติ เพื่อด ำเนินโครงกำร “วิจัยพัฒนาวิธีคัดกรองมะเร็ง
เต้านมแบบใหม่ ด้วยการตรวจสารบ่งชี้ในเลือด”  ซึ่งผลจำก
โครงกำรนี้จะท ำให้คนไทยสำมำรถเข้ำถึงบริกำรคัดกรอง
มะเร็งเต้ำนมได้มำกขึ้น และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจไม่สูง  
ปัจจุบันงำนวิจัยอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ซึ่งหำกประสบ
ควำมส ำเร็จจะถือเป็นนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ                                                                         

 

4.  ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน 
 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงโอกำสให้ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ตั้งของบริษัท
ย่อยในพื้นที่จังหวัดต่ำงๆ ได้รับควำมรู้ในกำรป้องกันตนเองจำกมะเร็งเต้ำนม โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชำญมำ
ให้ควำมรู้ และทีมพยำบำลมำสอนวิธีกำรตรวจคล ำเต้ำนมด้วยตนเอง อีกทั้งเมื่อพบควำมผิดปกติ บริษัทฯ จะ
ดูแลส่งไปตรวจแมมโมแกรมด้วยเคร่ืองดิจิทัลอย่ำงละเอียดอีกครั้ง 
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5.  กิจกรรม “หมวกสวย...ใจสวย” 
 บริษัทฯ ได้เชิญชวนลูกค้ำ ผู้สนใจ องค์กรต่ำงๆ 
เข้ำร่วมกิจกรรม “หมวกสวย...ใจสวย” ร่วมกันประดิษฐ์
และตกแต่งหมวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่ำงกำรท ำเคมี
บ ำบัด ซึ่งอำจส่งผลให้ผมหลุดร่วง โดยบริษัทฯ ได้จัดหำผ้ำ
ที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม ไม่ระคำยผิว และปรำศจำกสำรพิษ
ตกค้ำงมำเป็นวัตถุดิบในกำรท ำ พร้อมทั้งว่ำจ้ำงสตรีใน
บ้ำนพักฉุกเฉิน ของสมำคมส่งเสริมสถำนภำพสตรีฯ เป็นผู้
ตัดเย็บ กิจกรรมนี้ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกทุกภำค
ส่วน นอกจำกร่วมกันประดิษฐ์ตกแต่งหมวกแล้ว ยังเปิด
โอกำสให้ผู้ประดิษฐ์หมวกได้เขียนข้อควำมส่งมอบก ำลังใจ
ไปยังผู้ป่วยที่ได้รับหมวกอีกด้วย 
 
 
 

บริษัทฯ ได้มอบวัตถุดิบที่เหลือจำกกำรผลิตที่มีสภำพดีให้แก่กลุ่มสตรีบ้ำนพักฉุกเฉิน สมำคม
ส่งเสริมสถำนภำพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ  
เพื่อน ำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ ของช ำร่วยต่ำงๆ จ ำหน่ำยเป็นรำยได้ให้แก่สตรีในบ้ำนพักฉุกเฉิน โดยร่วมกับ
สถำบันบุนกะแฟชั่น ส่งวิทยำกรไปช่วยสอนด้ำนกำรออกแบบและกำรตัดเย็บ 

 

 
 
 

 

โครงการ “บราสร้างอาชีพ....แก่กลุ่มสตรีบ้านพักฉุกเฉิน ปีท่ี  7 
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  บริษัทฯ ได้ใช้ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร  
และเติมเต็มควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำทุกกลุ่ม เป็นนวัตกรรม
กำรบริกำรสังคมที่สำมำรถให้ลูกค้ำทั่วไปที่ต้องกำรกำร
ดูแลเป็นพิเศษหรือเสื้อผ้ำทำงกำรแพทย์ ซึ่งช่วยในกำร
บรรเทำอำกำรที่ได้รับจำกแผลผ่ำตัดต่ำงๆ โดยลูกค้ำ
สำมำรถสั่งตัดเฉพำะ  เพื่อให้พอเหมำะกับรูปร่ำงของ
ตนเองโดยครอบคลุมถึง 7 บริกำร  คือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไทยวำโก้ได้ใช้ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัยสรีระสตรีและเด็กที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
38 ปี มำถ่ำยทอดและเผยแพร่ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษำทั่วประเทศ ซึ่งเป็นวัยที่สรีระ ร่ำงกำย 
อำรมณ์ รวมทั้งฮอร์โมนต่ำงๆ ก ำลังเปลี่ยนแปลงจำกวัยเด็กสู่วัยรุ่น  เพื่อให้เด็กได้รู้จักและเข้ำใจกำร
เปลี่ยนแปลง รู้จักสังเกตตนเอง  รวมถึงกำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรคบเพื่อน ควำมรัก
ในวัยเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีภำวะทำงอำรมณ์ที่ดี ถูกต้อง และเติบโตเป็นเยำวชนที่ดีของประเทศ
ต่อไป  
 
 

ยอดขายป ี2558 - 2561 =  101.81 ลบ.  

 นวัตกรรมการบริการสังคม Wacoal Body Clinic 
 

  โครงการสาธิตและบรรยายความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น 



  
 

                                                                                               บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                          
 

                  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561                                                                                                                หน้า    246 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อม โดยบริหำรจัดกำรด้วยควำมเอำใจ
ใส่ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่
กระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กำรออกแบบ กระบวนกำรผลิต กำร
จัดส่งสินค้ ำ  กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ 
จนกระทั่งกำรจัดกำรกับชุดชั้นในที่เสื่อมสภำพอย่ำง
ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้
ด ำเนินโครงกำร Wacoal  Braday อย่ำงต่อเนื่องมำเป็น
ปีที่ 7 

 
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ลูกค้ำ และประชำชนทั่วไปน ำชุดชั้นในเก่ำที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์

มำบริจำค โดยได้จัดต้ังกล่องรับบริจำคไว้ในบริเวณเคำน์เตอร์ผลิตภัณฑ์วำโก้ในห้ำงสรรพสินค้ำทุกแห่ง  

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ขอควำมร่วมมือไปยัง
หน่วยงำน องค์กร และบริษัทต่ำงๆ เพื่อขอใช้พื้นที่ในกำร
ตั้งกล่องรับบริจำคซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก
องค์กรต่ำงๆ  เช่น ส ำนักงำนเขตของกรุงเทพมหำนคร  
ทั้ง 52  เขต  บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท  
ไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น ำชุดชั้นในที่ได้รับบริจำคไป
แปลงสภำพเป็นเชื้อเพลิงทดแทนกำรใช้ถ่ำนหิน ซึ่งเผำในระบบปิดที่อุณหภูมิ 1,800 องศำเซลเซียส เพื่อใช้
ในกระบวนกำรผลิตปูนซีเมนต์ ท ำให้ลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง ลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม และลด

 โครงการ Wacoal  Braday ปี 7 
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ภำวะโลกร้อนที่เกิดจำกปริมำณขยะชุมชน รวมทั้งน ำเศษโครงดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมำ
หลอมรวมเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย  

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนถือเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่สุดในกำรประกอบกำรทุกอำชีพ ไทยวำโก้จึงให้
ควำมส ำคัญและได้ก ำหนดเป้ำหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน คือ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจำกกำร
ท ำงำนและอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำนเกิน 3 วัน ภำยใน 1,000 วันท ำงำน หรือคิดเป็น 21.65 ล้ำนชั่วโมงกำร
ท ำงำน 

แนวทางการบริหารจัดการ 

ไทยวำโก้ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนกำรผลิต กำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง และกำรจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันกำรเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จำกกำรท ำงำน รวมถึงกำรตรวจประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้เป็นตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ดูแลสุขภำพพนักงำนด้วยกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีทั้งกำรตรวจสุขภำพทั่วไป ตรวจ
สุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงด้ำนอำชีวอนำมัย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อเป็นตัวแทนดูแลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของพนักงำนภำยใน
บริษัทฯ ได้อย่ำงทั่วถึง   

ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน

ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนท์ ค่าเฉล่ีย บรา 1 ตัว = 100 กรัมเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 152 ต้น 
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 นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดท ำแผนฉุกเฉินจ ำนวน 5 แผน ซึ่งครอบคลุมเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจจะ
เกิดขึ้นภำยในบริษัทฯ คือ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  แผนฉุกเฉินกรณีกำรหกรั่วไหลของสำรเคมี แผน
ฉุกเฉินกรณีหำกเกิดกำรชุมนุมประท้วงและก่อจรำจล แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภัยคุกคำมกำรก่อกำร
ร้ำย และแผนรองรับกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมพร้อมรับกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภำพ 

ผลการด าเนินงานปี 2561 

จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรำงวัล “โครงการประกวดสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับประเทศ” ต่อเนื่อง
เป็นปีท่ี 4 

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีพนักงำนได้รับบำดเจ็บและเจ็บป่วยจนถึงขั้นหยุดงำนเกิน 3 วัน ดังนั้นอัตรำ
กำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงำนถึงขั้นหยุดงำนเกิน 3 วัน คิดเป็น 0.00% ของพนักงำนทั้งหมด ซึ่ง
ลดลงจำกปี 2560 ที่มีจ ำนวน 1 รำย รวมถึงมีจ ำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดทั้งปี 2561 จ ำนวน 
 43 คน คิดเป็น 1.59% ของพนักงำนทั้งหมด  โดยบริษัทฯ ได้วิเครำะห์หำสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
หำมำตรกำรป้องกันและปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

นอกจำกนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบเหตุกำรณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจนท ำให้เกิดกำรหยุดชะงักของธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนและเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินภำยในองค์กร ดังนี้ 

1. ด้านการฝึกอบรม  

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 13 หลักสูตร เช่น หลักสูตร “กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยภำยในองค์กร” 
หลักสูตร “กำรดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “ปฐมพยำบำลเบื้องต้น” เป็นต้น โดยมี
พนักงำนเข้ำร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 566 คน หรือคิดเป็น 20.92% ของพนักงำนทั้งหมด 
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ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดกำรฝึกอบรมและฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินประจ ำปี 2561 จ ำนวน 
11 หลักสูตร โดยมีพนักงำนเข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น 540 คน หรือคิดเป็น 19.96% ของพนักงำน 

2. การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม สมำคมส่งเสริม
ควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำน (ประเทศไทย) จัดให้มีกำรตรวจวิเครำะห์และตรวจสอบ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อให้ทรำบถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ ปริมำณของมลพิษในบริษัทฯ และ
ควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับเฝ้ำระวังโรค 
หรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน  ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบกำรรำยงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคจำก
กำรท ำงำนของทุกหน่วยงำนภำยในบริษัทฯ 

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 

         บรษิัทฯ มีกำรตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในกำรป้องกันภัยต่ำงๆ เป็นประจ ำทุกเดือน เช่น 
ตรวจสอบถังดับเพลิง สำยส่งน้ ำดับเพลิง ระบบสัญญำณเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส ำรวจปรับปรุงทำงเดิน
หนีไฟให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

4. การส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน 
บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment - Quality Day) เป็นประจ ำทุกปี 

เพื่อรณรงค์ให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมปลอดภัยในองค์กร และในเทศกำลสงกรำนต์
รณรงค์ให้พนักงำนขับขี่อย่ำงปลอดภัย เมำไม่ขับ 

5. โครงการป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด 
บริษัทฯ จัดให้สถำนที่ท ำงำนเป็นสถำนที่ปลอดจำกสิ่งมึนเมำ ยำเสพติด หรือสำรเสพติดอ่ืนๆ ซึ่ง

จะบั่นทอนสมรรถภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน และส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนของพนักงำน  

บริษัทฯ ร่วมกับส ำนักงำนเขตบำงคอแหลมจัดสุ่มตรวจสำรเสพติดพนักงำนของบริษัทฯ เป็น
ประจ ำทุกปี ปีละ 2 คร้ัง เพื่อป้องกันปัญหำสิ่งเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในสถำนประกอบกำร โดยในปี 2561 
บริษัทฯ สุ่มตรวจพนักงำนแล้วไม่พบว่ำมีสำรเสพติดในร่ำงกำย 
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ไทยวำโก้ให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพ มำตรฐำนควำมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตทั้งองค์กรภำยใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนั้นในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของบริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตำมระบบและมำตรฐำนที่ได้จัดท ำขึ้น เพื่อให้สำมำรถบรรลุผลตำม
วัตถุประสงค์ ตั้งแต่กำรปฏิบัติตำมแนวนโยบำย Green Procurement, Materials Design กำรคัดเลือกวัตถุดิบ
ที่ได้มำตรฐำน กระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลังที่มีประสิทธิภำพ กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ผู้บริโภค ตลอดจนกำรทิ้งท ำลำยที่ถูกวิธี ไมก่ระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก) 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
ไทยวำโก้ได้ศึกษำถึงแหล่งที่มำของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กร และ

ก ำหนดมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำพรวม โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
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กิจกรรมขององค์กรไม่ต่ ากว่า 2%ในแต่ละปี โดยใช้มำตรกำรของโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ในกำรลดกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจกสูงสุดคือ  86% ของกิจกรรมทั้งหมด 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ จึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกิจกรรม  ซึ่งส่งผลกระทบ
ทำงตรงและทำงอ้อมกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจำกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและเชื้อเพลิง ท ำให้เกิดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยำกำศ บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญที่จะต้องมีส่วนช่วยบรรเทำปัญหำ
ภำวะโลกร้อนผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกิจกรรมภำยในขององค์กร เพื่อลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก จึงมีกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร เพื่อวิเครำะห์ถึงแหล่งกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกจำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร และหำแนวทำงลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิวัติเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคอุตสำหกรรมได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำพรวมระดับประเทศลดลง 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินปริมำณคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร หรือปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร เช่น กำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิง กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรจัดกำรของเสีย 
และกำรขนส่ง ในรูปตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ โดยพิจำรณำจำก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้ 

Scope I : กำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท์ทำงตรง (Direct Emissions) จำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรโดยตรง 
เช่น กำรเผำไหม้ของเคร่ืองจักร กำรใช้พำหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้ำของเอง) กำรใช้สำรเคมีในกำร
บ ำบัดน้ ำเสีย กำรร่ัวซึม/ร่ัวไหล จำกกระบวนกำรหรือกิจกรรม เป็นต้น 

Scope II : กำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท์ทำงอ้อมจำกกำรใช้พลังงำน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ 
กำรซื้อพลังงำนมำใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน พลังงำนไอน้ ำ เป็นต้น 

Scope III : กำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท์ทำงอ้อมด้ำนอ่ืนๆ เช่น กำรเดินทำงของพนักงำนด้วยพำหนะที่
ไม่ใช่ขององค์กร กำรเดินทำงไปสัมมนำนอกสถำนที่ กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 

 

 

Scope 1 emission: Direct emissions from 
activities controlled by us.  

Scope 3 emission: Indirect emissions from 
activities controlled by us.  

Scope 2 emission: Indirect emissions associate 
with our consumption of purchased energy.  

13% 

1% 

86% 
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ผลการด าเนินงานปี 2561 
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2561 
บริษัทฯ ประเมินปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กร เช่น กำรเผำไหม้เชื้อเพลิง กำร

ใช้ไฟฟ้ำ กำรจัดกำรของเสีย และกำรขนส่ง โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2561 โดยมีผล
กำรประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมินป ี2561 
Total Greenhouse Gas Emission :    4,937.00  Ton Co2eq./year  
(Scope 1&2) 
Direct GHG Emissions :       645.00 Ton Co2eq./year 
Energy Indirect GHG Emissions :     4,292.00 Ton Co2eq./year 
Other Indirect GHG Emissions :          54.00 Ton Co2eq./year 

 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2561 ผลกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร คือ 4,937 Ton CO2eq. /ปี  เมื่อเปรียบเทียบ

กับผลกำรประเมินในปี 2560 พบว่ำลดลง 76 Ton Co2eq. จำกมำตรกำรต่ำงๆ ของโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน 
และกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทั้งบริษัทฯ 

 การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จำกกิจกรรม Wacoal Bra Day ภำยใต้แนวคิด “Zero Waste หรือ ขยะ = ศูนย์”  ก็คือ กำรก ำจัดขยะ

ให้มีปริมำณน้อยที่สุดจนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม กำรใช้วัตถุดิบที่สำมำรถน ำกลับมำแปร
รูปใช้ใหม่ให้มำกที่สุด  รวมถึงกำรลดปริมำณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด โดย Wacoal ได้น ำบรำ
เสื่อมสภำพที่ไม่ใช้แล้วน ำเข้ำสู่กระบวนกำรย่อยสลำย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนกำรใช้ถ่ำนหินใน
กระบวนกำรเผำในระบบปิดที่อุณหภูมิ 1,800 องศำเซลเซียส เพื่อใช้ในกำรผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดมลภำวะ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ และลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจกลงถึง 19.46 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ำ สำมำรถชดเชยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กรได้  

 

4,937  
Ton Co2eq. 

ปีฐานข้อมูล 

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี 2561 

Ton Co2eq. 

Ton Co2eq. 

Ton Co2eq. 
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ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กร คือ   4,937.00  Ton Co2eq. 
ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้จำกกิจกรรมวำโก้บรำเดย์ คือ      19.46  Ton Co2eq. 
ดังนั้น ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กร คือ 4,917.54 Ton Co2eq. 
 

 

 
 
 
 

 
 

2. การใช้พลังงาน 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 จำกข้อจ ำกัดของแหล่งพลังงำนภำยในประเทศ และกำรพึ่งพิงแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่น ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงำนหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำนั้น ส่งผลให้ต้นทุนด้ำนพลังงำนเกิดควำมผัน
ผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  
 ไทยวำโก้ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสดุ เพื่อใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มำกที่สุด และยังสำมำรถลดต้นทุน
ด้ำนพลังงำนของบริษัทฯ โดยมีเป้ำหมำยในปี 2561 คือ ลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
(Specific Energy Consumption (SEC)) ไม่ต่ ำกว่ำ 2% เมื่อเทียบกับปี 2560  อีกทั้งยังเปน็กำรด ำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี (EPDP 2015) พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2579 ของประเทศ โดยมีเป้ำหมำย
ลดกำรใช้พลังงำนลง 30% ภำยในปี 2579 

แนวทางการบริหารจัดการ 
1.  การด าเนินงานภายใต้ข้อก าหนด กฎหมาย และมาตรฐานระดับสากล 

 ไทยวำโก้มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจกำรผลิตชุดชั้นในที่มีกำรใช้พลังงำนในกระบวนกำร
ผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกเหนือไปจำกกำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและ 
กฎหมำยแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมแนวทำงข้อก ำหนดของระบบกำรจัด
กำรพลังงำนในระดับสำกล ISO 50001:2011 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดังกล่ำวจำก บริษัท บูโร 
เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนที่
มีประสิทธิภำพที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี 

 

19.46  Ton Co2eq. 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดก๊าซเรือนกระจก 

4,917.54 Ton Co2eq. 

Ton Co2eq. 

4,937 Ton Co2eq. 
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ไทยวำโก้ด ำเนินงำนและกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงต่อเนื่องด้วยมำตรกำรกำร
ควบคุม มำตรกำรกำรส่งเสริม และมำตรกำรกำรสนับสนุน เพื่อให้มีประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนที่สูงขึ้น 
โดยใหค้วำมส ำคัญกับโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนที่มีกำรลงทุนและทั้งที่ไม่มีกำรลงทุน ควบคู่กับกำรศึกษำ
เทคโนโลยีด้ำนกำรประหยัดพลังงำน และน ำเทคโนโลยีเหล่ำนั้นมำประยุกต์ใช้งำนให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัทฯ 

3. ปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานในองค์กร 

  บริษัทฯ ฝึกอบรมพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีกำรอบรมในหลักสูตร 
“จิตส ำนึกกำรอนุรักษ์พลังงำน” เพื่อส่งเสริมและสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมตระหนักในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
ให้แก่พนักงำน อีกทั้งยังด ำเนินกิจกรรมที่เป็นกำรสร้ำงและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน เช่น กิจกรรม SHE-Q DAY 2018 กิจกรรมโครงกำรประเมินสถำนภำพเบื้องต้นด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนในองค์กรใน 6 มิติ คือ กำรประเมินด้ำนนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน กำรประเมินด้ำนกำร
จัดกำรองค์กร กำรประเมินด้ำนกำรกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจ กำรประเมินด้ำนระบบข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
พลังงำน กำรประเมินด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรประเมินด้ำนกำรลงทุนด้ำนพลังงำน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรเปิดรับข้อเสนอแนะด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนในองค์กรของพนักงำนทุกคน 
โดยมีพนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวทั้งสิ้น 1,490 คน หรือคิดเป็น 55% ของพนักงำนทั้งหมด 

การอบรมและกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 
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ประหยัดพลังงำนได้ 33,079 KWh. 

               4.  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

 ไทยวำโก้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อให้
พนักงำนมีทักษะและองค์ควำมรู้ที่ดีในงำนเฉพำะทำง สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเชี่ยวชำญและทันต่อ
สถำนกำรณ์ของยุค 4.0 โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงำนที่เป็นคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนไป
ฝึกอบรมภำยนอกองค์กร เช่น หลักสูตร “ระบบปรับอำกำศ CHILLER 4.0” หลักสูตร “ระบบปรับอำกำศ 
VRV, VRF” ซึ่งระบบ VRF เป็นเทคโนโลยีปรับอำกำศที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนได้สูงเมื่อเทียบกับระบบ
ปรับอำกำศแบบเก่ำ 
               5.  การปฏิบัติงานเชิงป้องกัน 

 บริษัทฯ มีกำรก ำหนดแผนงำนเพื่อด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร อุปกรณ์หลักที่มีกำรใช้
พลังงำนสูง เช่น เคร่ืองจักรในงำน Utility โดยเน้นเร่ืองกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร อุปกรณ์ในเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) เพื่อให้เคร่ืองจักรอุปกรณ์มีควำมพร้อมใช้งำน รักษำสภำพ ป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำย รวมทั้งได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในมำตรกำรควบคุมประสิทธิภำพหรือค่ำสมรรถนะของ
เคร่ืองจักรที่มีนัยส ำคัญ ก ำหนดให้เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภำพสูงสุดถูกเลือกใช้งำนก่อน ส่งผลให้สำมำรถ
ควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน 
สำมำรถลดกำรสูญเสียด้ำนพลังงำนและลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทฯ ใช้พลังงำนทุติยภูมิ (Secondary  Source) ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งเป็นพลังงำนทำงอ้อม 
(Indirect Energy) จำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 7,373,000 kWh.  
ซึ่งกำรใช้พลังงำนโดยรวมเมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 1.25%  เน่ืองจำกบริษัทฯ มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 1.71% 
จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในปี 2561 ท ำให้บริษัทฯ ใช้ไฟฟ้ำลดลง 0.46% 
ในขณะที่ตั้งเป้ำหมำยลดกำรใช้พลังงำนไม่ต่ ำกว่ำ 2% ของดัชนีกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยผลผลิต  
 ส ำหรับมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่ด ำเนินกำรในปี 2561 มีทั้งหมด 8 มำตรกำร ได้แก่ มำตรกำรใน
ระบบปรับอำกำศ 5 มำตรกำร เช่น โครงกำรเปลี่ยนเคร่ืองปรับอำกำศ Split type โครงกำรใช้สีสะท้อนควำม
ร้อนเซรำมิคโค้ตติ้งหลังคำ มำตรกำรในระบบอำกำศอัด 2 มำตรกำร เช่น โครงกำรปรับปรุงท่อส่งลม (ลดลม
ร่ัว)  และมำตรกำรในระบบหม้อแปลงไฟฟ้ำ 1 มำตรกำร คือ โครงกำรเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ำและลดขนำด
หม้อแปลงไฟฟ้ำ  

 สรุปผลจากการบริหารจัดการพลังงานในปี 2561 
 

 
 
 

 ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 19.25 ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ 

ประหยัดเงินได้ 135,955 บำท/ปี 
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การจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจก 

ข้อมูลพลังงานและก๊าซเรือนกระจก หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ทั้งองค์กร กิโลวัตต์-ชั่วโมง 8,036,000 7,281,647 7,373,000 
ดัชนีประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน เมกะจูลต่อชิ้น 2.683 2.618 2.602 
กำรลดกำรใช้พลังงำน กิโลวัตต์-ชั่วโมง 229,004 182,937 33,079 
ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ตันคำร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่ำ 
4,677.7 4,238.6 4,291.8 

ปริมำณกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก 

ตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ 

133.3 106.5 19.25 

 

3. การบริหารจัดการน้ า 

3.1 การบริหารจัดการน้ าใช้ 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
น้ ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำที่ต้องอนุรักษ์และใช้ให้เกิดคุณค่ำสูงสุด บริษัทฯ จึงใส่ใจและให้

ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำภำยในองค์กร ซึ่งเป็นน้ ำประปำที่ใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคของ
พนักงำน โดยได้ก าหนดเป้าหมาย “ลดการใช้น้ าลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2560” รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทิ้ง
สู่แหล่งภำยนอกบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้น้ ำทิ้งมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กฎหมำย
ก ำหนด 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

 ดัชนีชี้วัดกำรใช้พลังงำน (เมกะจูล/ชิ้น) 

ค่าดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
(Energy Intensity)  สัดส่วนการใช้พลังงานปี 2561 
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แนวทางการบริหารจัดการ 
 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนน้ ำอย่ำงเป็นระบบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยรณรงค์เพื่อสร้ำง
จิตส ำนึกแก่พนักงำนในกำรใช้น้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกำรปรับปรุงห้องน้ ำและห้องสุขำให้ใช้น้ ำอย่ำง
เหมำะสม รวมทั้งปรับปรุงถังส ำรองน้ ำให้รองรับน้ ำในปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมำณกำรใช้น้ ำประปำ 87,110 ลูกบำศก์เมตร โดยมีกำรใช้น้ ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

107.25 ลิตร/คน/วัน เพิ่มขึ้น 3.80% เมื่อเทียบกับกำรใช้น้ ำในปี 2560  เน่ืองจำกกิจกรรมที่มีกำรใช้น้ ำสูงสุด 
เป็นกำรใช้น้ ำในระบบท ำควำมเย็นเพื่อระบำยควำมร้อนในพื้นที่ท ำงำน โดยใช้ในปริมำณ 46,098 ลูกบำศก์
เมตร คิดเป็นสัดส่วน 52.92%  รองลงมำเป็นกำรใช้น้ ำเพื่ออุปโภคบริโภคในปริมำณ 38,660 ลูกบำศก์เมตร 
คิดเป็นสัดส่วน  44.38%  โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

3.2 การบริหารจัดการน้ าท้ิง 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
ไทยวำโก้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนล้อมรอบ จึงตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรปล่อยน้ ำทิ้งที่เกิดจำก

กระบวนกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ  โดยก่อนที่จะปล่อยน้ ำทิ้งลงสู่คูคลองสำธำรณะนั้น  น้ ำจะต้อง
ได้รับกำรบ ำบัดให้มีค่ำน้ ำทิ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่

กิจกรรมการใช้น้ าปี 2561 ปริมาณ (ลบ.ม.) สัดส่วน (%) 

1. น้ ำหล่อเย็น / ท ำควำมเย็น 46,098 52.92 

2. น้ ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค 38,660 44.38 
3. น้ ำใช้ในหม้อไอน้ ำ 871 1.00 

4. อื่นๆ และน้ ำสูญเสีย 1,481 1.70 
รวม 87,110 100.00 
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บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยตั้งเป้ำหมำย “ต้องไม่เกิดข้อร้องเรียนในเร่ืองการปล่อยน้ าท้ิงจาก
ชุมชนโดยรอบ” 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 บริษัทฯ ใช้วิธีกำรบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอก โดยเร่ิมจำกกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร
ตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้งและติดตำมกำรท ำงำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ติดตั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสีย รวมทั้งติดตำมและ
ประเมินผลกำรท ำงำนของระบบดังกล่ำวเพื่อน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
   จำกกำรบริหำรจัดกำรน ำทิ้งอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิงในปี 2561 มี
เกณฑ์ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด  โดยปริมำณน้ ำทิ้งปี 2561 มีปริมำณทั้งสิ้น  37,091 ลูกบำศก์เมตร ซึ่ง
ปริมำณน้ ำทิ้งส่วนใหญ่จะเกิดจำกน้ ำทิ้งในห้องน้ ำในปริมำณ 28,398 ลูกบำศก์เมตร คิดเป็น  76.56%  
รองลงมำเป็นน้ ำจำกกำรท ำควำมสะอำดซักล้ำง 6,342 ลูกบำศก์เมตร  คิดเป็น 17.10%   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มี
กำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้งอย่ำงสม่ ำเสมอตำมแผนที่ก ำหนดไว้  โดยมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียภำยในบริษัทฯ 
จ ำนวน 4 จุด ที่หน้ำอำคำร 1 หน้ำอำคำร 6 ข้ำงอำคำร 3 และหลังอำคำร 3 นอกจำกนี้ได้ด ำเนินกำรตรวจวัด
คุณภำพน้ ำทิ้ง  (ค่ำปริมำณออกซิเจนที่ละลำยน้ ำ (DO) และค่ำควำมเป็นกรด - ด่ำง (pH)) ด้วยเคร่ืองมือที่ผ่ำน
กำรสอบเทียบจำกภำยนอก และมีกำรเก็บตัวอย่ำงไปตรวจวิเครำะห์โดยบริษัทที่ได้รับอนุญำตและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำรถูกต้องตำมกฎหมำย  จึงไม่เกิดข้อร้องเรียนเร่ืองการปล่อยน้ าท้ิงจากชุมชนโดยรอบ 

รายละเอียด หน่วย ปี 2561 เกณฑต์าม
กฎหมาย จุดท่ี 1 

หน้าอาคาร 1 
จุดท่ี 2 

หน้าอาคาร 6 
จุดท่ี 3 

ข้างอาคาร 3 
จุดท่ี 4 

หลังอาคาร 3 
1. ค่ำควำมเปน็กรด – ด่ำง  pH 7.1 7.6 6.9 7.4 5.5 - 9.0 
2. ปริมำณออกซิเจนที่สำรเคมีใชใ้น
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน้ ำ 
(COD)  

mg/l 25 73 44 56 ≤ 120 

3. ค่ำสีในน้ ำทิ้ง (COL)  ADMI 49 67 49 43 < 300 
4. ค่ำไนโตรเจนอนิทรีย์และ
แอมโมเนียไนโตรเจน (TKN)  

mg/l 25.95 51.15 12.65 39.49 ≤ 100 

5. ค่ำของแข็งละลำยน้ ำ (TDS)  mg/l 496 372 484 284 ≤ 3,000 
6. ไขและน้ ำมัน (Oil & Grease)  mg/l < 2 < 2 < 2 < 2 ≤ 5 
7. ค่ำของแข็งแขวนลอย (SS)  mg/l 6 18 4 10 ≤ 50 
8. ปริมำณออกซิเจนทีจุ่ลินทรีย์ใช้ใน
กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน้ ำ 
(BOD)  

mg/l 6.8 17.0 4.4 7.7 ≤ 20 

9. อุณหภูมิของน้ ำ  °C 30.8 31.2 31.5 30.9 ≤ 40 
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4. การบริหารจัดการขยะ 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
ไทยวำโก้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งได้ก ำหนดให้

มีกำรจัดกำรขยะภำยในโรงงำนอย่ำงมีระบบ ซึ่งได้แก่ กำรคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปออกจำกขยะ
อุตสำหกรรมเพื่อสะดวกต่อกำรน ำไปก ำจัด และใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ โดยได้ตั้งเป้าหมายในปี 2561  
เพิ่มสัดส่วนการน าขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า 50%    

แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัทฯ ได้น ำแนวทำงกำรจัดกำรขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) มำ

ประยุกต์ใช้  
 Reduce :  ใช้เทคโนโลยี Computer Grading ในกำรวำงต ำแหน่งกระดำษแบบ ลงบนผ้ำโดย

ให้มีเศษผ้ำเหลือในกำรตัดให้น้อยที่สุด  
 Reuse :  น ำบรรจุภัณฑ์สภำพดี เช่น กล่องกระดำษ ถุงพลำสติกจำกคลังสินค้ำมำหมุนเวียนใช้

ซ้ ำ หรือกำรน ำกลับมำใช้ใหม่    
 Recycle: น ำเศษวัสดุที่ไม่ใช้งำนแล้วมำแปรรูปเพื่อน ำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น เศษ

ฟองน้ ำ เศษผ้ำ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
บริษัทฯ ได้คัดแยกขยะออกมำได้จ ำนวนทั้งสิ้น 863,425 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอย

ทั่วไป จ ำนวน 546,000 กิโลกรัม คิดเป็น 63.24% รองลงมำเป็นขยะอุตสำหกรรม จ ำนวน 314,409  กิโลกรัม 
คิดเป็น 36.41%  ซึ่งขยะอุตสำหกรรมดังกล่ำว ได้น ำหลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) มำใช้ในกำรน ำ
กลับมำใช้ซ้ ำ ใช้ใหม่ และกำรแปรรูป  จ านวนท้ังสิ้น 227,272 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนที่น าขยะ
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ้ า ใชใ้หม่ได้ 72.29%   ซึ่งได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

ปริมาณน้ าท้ิง ปี 2561 ปริมาณ (ลบ.ม.) สัดส่วน (%) 

1. น้ ำทิ้ง (ห้องน้ ำ) 28,398 76.56 

2. น้ ำท ำควำมสะอำดซักล้ำง 6,342 17.10 

3. น้ ำทิ้งจำกหม้อไอน้ ำ 870 2.35 

4. อื่นๆ และน้ ำสูญเสีย 1,481 3.99 

รวม 37,091 100.00 
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ประเภทของขยะ ปริมาณ (กก.) สัดส่วน (%) 

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป 546,000 63.24 

2. ขยะอุตสำหกรรม 314,409 36.41 

3. ขยะรีไซเคิล 942  0.11 

4. ขยะอันตรำย 2,074 0.24 

รวม 863,425 100.00 
 

         

ประเภทของขยะอุตสาหกรรม 
 

ปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ซ้ า  
และใช้ใหม่ (กก.) 

1. กล่องกระดำษ 169,470 
2. เศษกระดำษ 42,615 
3. ถุงพลำสติก 7,445 
4. เศษฟองน้ ำและเศษผ้ำ 6,000 
5. น้ ำมันเสื่อมสภำพ 800 
6. อื่นๆ  942 

รวม 227,272 

 

 

 

 
 

1. การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 บริษัทฯ ได้ก ำหนดพันธกิจที่จะยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจซึ่งกัน
และกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร รวมถึงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงชัดเจน เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์  โดยเคำรพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
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การแข่งขันท่ีเป็นธรรม  

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจกับคู่ค้ำเพื่อกำรเติบโตร่วมกันในระยะยำว โดย
ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่เป็นธรรมตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และระบบบริหำรคุณภำพ 
ISO 9001:2015  ตลอดจนได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรรับเลี้ยงรับรองหรือกำรเลี้ยงรับรอง กำรรับหรือกำรให้
ของขวัญให้อยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทำงกำรค้ำ  รวมทั้งไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหำข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบหรือ 
น ำทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อ่ืนมำใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญำต 

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น 

แนวทางการบริหารจัดการ 
1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิด

โอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรมเท่ำเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลำง
ในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

2. คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รักษำสัญญำและข้อตกลงในกำรขำยสินค้ำ ดูแลเอำใจใส่และตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้ำ มีนโยบำยรับประกันควำมพอใจในสินค้ำและสำมำรถเปลี่ยนสินค้ำได้กรณี
พบปัญหำด้ำนคุณภำพ โดยจัดให้มีหน่วยงำนลูกค้ำสัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลลูกค้ำอย่ำง
ใกล้ชิด 

3. เคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และสิทธิของพนักงำนทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติ 
ศำสนำ เพศ และอื่นๆ  

4. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหนี้มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ที่ดี พร้อม
ทั้งปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด 

5. เคำรพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่น ำผลงำนของบุคคลอ่ืนมำใช้ประโยชน์โดยไม่ได้
รับอนุญำตและไม่สนับสนุนสินค้ำหรือกำรกระท ำที่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ในขณะเดียวกันได้
ตรวจสอบ ดูแล รักษำผลงำนซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ โดยด ำเนินกำรจดสิทธิบัตรผลงำน
นวัตกรรมต่ำงๆ ไม่ยินยอมให้ถูกละเมิดหรือให้บุคคลอ่ืนน ำไปใช้โดยมิได้รับอนุญำต  

ผลการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทำงในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่

จะส่งเสรมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงควำมส ำเร็จของงำนด้วยวิธีกำรทุจริต 

2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 ได้ก ำหนดนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ต่อมำได้มีกำรทบทวนและแก้ไขนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
เป็นประจ ำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง   

 
 
 
 
 
 

 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติระเบียบปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อ
ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีมำตรกำร
ในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐำนว่ำมีกำรคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัทฯ และมี
กลไกในกำรให้ควำมคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบำะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษ
ผู้กระท ำผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคำม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด 

3. เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยหุ้นส่วนต้ำนทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) 
ด้วยควำมสมัครใจ 

4. จัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อด ำเนินกำรให้บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะท ำงำนฯ 
ต่อคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลเป็นประจ ำทุกปี 

5. จัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
“บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย 
โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามกระท า หรือยอมรับ หรือสนับสนุน
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง” 
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 5.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน 

  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกปี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชันที่อำจเกิดขึ้น โดย
ท ำกำรประเมินแยกออกจำกควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืนๆ มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงทั้งโอกำส
เกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งมี
มำตรกำรในกำรควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

 5.2 การก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน 

  บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยในและ
กำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันในระบบงำนส ำคัญ เช่น ระบบกำรขำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบกำรบันทึก
บัญชีและกำรช ำระเงิน เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนในเร่ืองที่อำจท ำ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุม
ภำยในที่บกพร่อง หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ หรือเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ตลอดจนมีขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ก ำหนดบทลงโทษทั้งทำงวินัยและ/หรือกฎหมำย  และในกรณีที่สำมำรถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้ง
ผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 5.3 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มีดังนี้ 
 คณะท ำงำนด้ำนต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันสอบทำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในด้ำนกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำร

เป็นผู้ให้กำรสนับสนุน กำรให้และรับเลี้ยงรับรอง และกำรให้และรับของขวัญ ตลอดจนติดตำมกำรแจ้ง

เบำะแสทุจริตคอร์รัปชันผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมทั้งมีกำรรำยงำนผลจำกมำตรกำรป้องกันกำรคอร์รัปชันของ

บริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทตำมล ำดับ 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรติดตำมและทบทวนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน

คอร์รัปชันที่อำจเกิดขึ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรติดตำมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 

 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบอย่ำงเหมำะสม โดยมีส ำนักงำนตรวจสอบ

ภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีและรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งท ำหน้ำที่สอบทำนระบบควบคุมภำยใน ในกรณีที่ตรวจพบกำรทุจริต

คอร์รัปชัน ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทตำมล ำดับ   
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 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับกำรร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำข้อร้องเรียนมี

หลักฐำนหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน

หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ หรือมีกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กำรทุจริตคอร์รัปชัน กรรมกำรผู้จัดกำรจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล

เพื่อทรำบ และสรุปควำมเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรดังกล่ำวเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

รับทรำบต่อไป 

6. ก ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไปเป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจ ร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรปฏิเสธ
คอร์รัปชัน 

7. สื่อสำรและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ให้กับบุคคลภำยนอก และบุคลำกรของบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบอินทรำเน็ต 

จดหมำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 

8. จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทฯ กับกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน 
กำรให้และรับของขวัญ โทษทำงวินัย รำยละเอียดขั้นตอนและช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
กลไกในกำรให้ควำมคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบำะแส เป็นต้น พร้อมทั้งให้พนักงำนทุกคนจัดท ำ
แบบทดสอบวัดควำมรู้ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน   รวมถึงกำร
อบรมและท ำควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันกับพนักงำนใหม่ในกำรปฐมนิเทศ และผู้ที่ได้รับ
กำรเลื่อนต ำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชำในโครงกำรอบรม “Young Management Development Program” 

 นอกจำกนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยใน
ไปทัศนศึกษำดูงำนและฝึกอบรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น หลักสูตร กำรจัดเตรียม
กระดำษท ำกำรตำมแบบประเมิน CAC หลักสูตร Road to CAC certification process : Experience sharing 
เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ภำยในองค์กรต่อไป 

 9. ก ำหนดช่องทำงกำรสื่อสำร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน พร้อม
ทั้งมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำรคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษำ
เป็นควำมลับและเร่ืองที่ได้รับแจ้งเบำะแสจะน ำเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ 
และเป็นธรรม 
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ผลการด าเนินงานปี 2561 

 1. จัดอบรมแนวร่วมปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับผู้บังคับบัญชำระดับฝ่ำยและระดับแผนก 
ของบริษัทฯ เพื่อให้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดต่อให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งผู้ที่ได้รับกำร
เลื่อนต ำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชำและพนักงำนใหม่ทุกคนได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ
ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันและผ่ำนกำรทดสอบวัดควำมรู้ในเร่ืองดังกล่ำว 

  นอกจำกนี้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง คือ บริษัท วำโก้ศรีรำชำ 
จ ำกัด บริษัท วำโก้ล ำพูน จ ำกัด บริษัท วำโก้กบินทร์บุรี จ ำกัด และบริษัท ภัทยำกบินทร์บุรี จ ำกัด ได้เข้ำร่วม
อบรมควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและระเบียบปฏิบัติในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ                   

 
 2. จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม โดยพระรำชวิสุทธิประชำนำถ 
(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) “ชีวิตสุขได้...ด้วยใจใสสะอำด” รวมทั้งเข้ำร่วมกิจกรรมคนไทย...ตื่นรู้สู้โกง จัดโดย
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

 
 3. แจ้งคู่ค้ำจ ำนวน 298 รำย ให้งดกำรมอบของขวัญในทุกเทศกำลและในขณะเดียวกันได้
ประชำสัมพันธ์ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนรับทรำบและให้ควำมร่วมมือในกำรงดรับและให้
ของขวัญ 
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4. ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชันผ่ำนช่องทำงที่บริษัทฯ 
ก ำหนด ในขณะที่ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจ ำนวน 3 เร่ือง และทุกเร่ืองได้
ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2. สิทธิมนุษยชน 

ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ นอกจำกสิทธิเสรีภำพ
ในทำงปัจเจกบุคคลแล้วยังรวมไปถึงสิทธิเสรีภำพในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
เคำรพในคุณค่ำ ศักดิ์ศรี และควำมแตกต่ำงของมนุษย์ 

ไทยวำโก้มุ่งเน้นกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคม ด้วยกำรเคำรพในคุณค่ำ ศักดิ์ศรี สิทธิ
มนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั่วไปอันก่อให้เกิด
เป็นควำมหลำกหลำยและอิสรภำพทั้งด้ำนควำมคิด กำรกระท ำ ค ำพูด และกำรสื่อสำร อีกทั้งยังรวมไปถึง
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังมีสิทธิใช้ได้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี รวมทั้งได้ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) โดย
สนับสนุนกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และให้พนักงำนตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อน ำไปเป็นส่วน
หนึ่งของกำรปฏิบัติงำน ไม่จ ำกัดอิสรภำพ หรือควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ กำรเมือง
หรือเร่ืองอื่นใด รวมทั้งจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อให้พนักงำน หรือผู้ที่เชื่อว่ำสิทธิของตนถูกละเมิด 
หรือได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม สำมำรถร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยค ำร้องเรียนนั้นจะต้องได้รับกำร
เอำใจใส่และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม นอกจำกนี้บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกำรที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอีกด้วย 
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ผลการด าเนินงานปี 2561 

1. เปิดโอกำสให้พนักงำนได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงำน
ในกำรเจรจำและให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองต่ำงๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำยในองค์กร 

2. ค ำนึงถึงกำรไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกำสเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงงำน ไม่เลือกปฏิบัติในด้ำนเพศ 
เชื้อชำติ ศำสนำ โดยเฉพำะผู้พิกำร ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอำชีพผู้พิกำรให้มีงำนท ำ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ้ำง 
ผู้พิกำรท ำงำนจ ำนวน  27 คน  

3. มีกำรคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้ำและผู้รับเหมำ (Subcontractor) ว่ำด ำเนินกิจกำรอย่ำงเป็นธรรม
และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงำนและลูกจ้ำงของคู่ค้ำและผู้รับเหมำ (Subcontractor) โดยได้ก ำหนด
ประเด็นกำรเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม หนังสือแสดงควำมมุ่งมั่น
ด้ำนมำตรฐำน WRAP และในระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งได้เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และสื่อสำรให้กับคู่ค้ำ
และผู้รับเหมำ (Subcontractor) ทรำบ 

4. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพำทที่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

             จ านวนพนักงานแยกตามภูมิภาค                  จ านวนพนักงานแยกตามศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           การจ้างงานคนพิการ          การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ  
             และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

การได้ยิน 

27 คน  
ทางร่างกาย 
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รางวัลเกียรติยศ ปี 2561 

บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรรับรอง
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม 
(Innovative Organization) ประจ ำปี 2561 จำกส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ  (องค์กำรมหำชน)และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับผลกำรประเมินกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จำก
กำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ ำปี 2561 และ ยังได้รับกำรจัดอันดับบริษัทจดทะเบียน
ที่มีผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับ Top 
Quartile ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน)  รับรำงวัลอุตสำหกรรม
สีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ 4 ในงำนรับรำงวัล
อุตสำหกรรมสีเขียว และสัมมนำแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
Green Industry Forum ประจ ำปี 2561 จัดขึ้นโดย
กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญ
กับกำรประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และสำมำรถด ำเนินธุรกิจร่วมกับ
สังคมและชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยควำมร่วมมือของ
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนในกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อ ส่ิ งแวดล้ อม  จนกลำย เป็น ส่วนหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมองค์กร  
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บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรคัดเลือก
จำกทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงแรงงำน
ให้เป็นสถำนประกอบกำรดีเด่น ด้ำนกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน ประจ ำปี 2561 จำกพลต ำรวจเอก 
อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน  

บริษัท ไทยวำโก้  จ ำกัด  (มหำชน)  เข้ ำรับรำงวัล           
สถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่น ด้ำนควำมปลอดภัย     
อำ ชีวอนำมั ย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน          
ประจ ำปี พ.ศ. 2561  

บริษัท ไทยวำโก้ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมประกำศเจตนำรมณ์ 
ในโครงกำรบริษัทเกษียณสุข... โครงกำรสร้ำง “นำยจ้ำง” 
ให้เป็น “บริษัทเกษียณสุข” จำกกลุ่มนำยจ้ำงที่ห่วงใยและ
ใส่ใจพนักงำน เพื่อให้ลูกจ้ำง “เกษียณ HAPPY ” ด้วย 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
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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 1  
102-2 Activities, brands, products, 

and services 
10 - 19  

102-3 Location of headquarters 37  
102-4 Location of operations 26  
102-5 Ownership and legal form 43  
102-6 Markets served 1, 9, 19  
102-7 Scale of the organization 26 - 27, 215 - 216  
102-8 Information on employees and 

other workers 
239 - 240  

102-9 Supply chain 208 - 211  
102-10 Significant changes to the 

organization and its supply 
chain 

208 - 211 No significant changes during the 
report year. 

102-12 External initiatives 224, 266 - 267  
102-13 Membership of associations 262  

2. Strategy  
102-14 Statement from senior 

decision-maker 
207  

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities 

211 - 212  

3. Ethics and Integrity 
102-16 Values, principles, standards, 

and norms of behavior 
60, 85 - 86, 202 - 203  

102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics 

101 - 104, 260 - 264, 266  

4. Governance 
102-18 Governance structure 50, 61 - 77  
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Disclosure Page  Omission / Note 
102-21 Consulting stakeholders on 

economic, environmental, 
and social topics 

37, 102 - 103, 107  

102-22 Composition of the highest 
governance body and its 
committees 

46 - 50  

102-24 Nominating and selecting the 
highest governance body 

78 - 82  

102-25 Conflicts of interest 83 - 84, 91 - 92  
102-26 Role of highest governance body 

in setting purpose, values, and 
strategy 

63 - 65, 110 - 112  

102-27 Collective knowledge of highest 
governance body 

116 - 117, 161 - 176  

102-28 Evaluating the highest governance 
body’s performance 

113 - 115  

102-29 Identifying and managing 
economic, environmental, and 
social impacts 

29 - 32, 211 - 212   

102-30 Effectiveness of risk management 
processes  

29 - 32, 200 - 201  

102-35 Remuneration policies 52 - 55  
102-36 Process for determining 

remuneration  
52 - 55, 70 - 71  

102-37 Stakeholders’ involvement in 
remuneration  

52 - 53  

5. Stakeholder Engagement 
102-40 List of stakeholder groups 212 - 213  
102-42 Identifying and selecting 

stakeholders 
212  

102-43 Approach to stakeholder 
engagement 

212 - 213, 223, 237 – 238  

102-44 Key topics and concerns raised 212 - 213  
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Disclosure Page  Omission / Note 

6. Reporting Practice 
102-45 Entities included in the 

consolidated financial 
statements 

6 - 7, 38 - 39  

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries Defining report content and topic Boundaries Defining report content and topic Boundaries 

206, 213 - 214  

102-47 List of material topics 214  
102-48 Restatements of information 212 - 214 No restatement in 2018 
102-49 Changes in reporting 206, 214  
102-50 Reporting period 206  
102-51 Date of most recent report 206  
102-52 Reporting cycle 206  
102-53 
 

Contact point for questions 
regarding the report 

206  

GRI 103: Management Approach 
103-1 Explanation of the material topic 

and its Boundary 
215 - 216, 220, 223, 225, 
247, 250 - 251, 253, 256 - 
257, 259 - 260, 266 

 

103-2 The management approach and its 
components  

215 - 216, 220, 223 - 224, 
227, 231 - 234, 237, 247 -
248, 251, 253 - 255, 257 - 
259, 261 - 264, 266 

 

103-3 Evaluation of the management 
approach 

218 - 220, 222 - 224, 237 -
238, 251 - 253, 258 - 259 

 

Topic-specific Standards 
Disclosure Page  Omission / Note 

GRI 200: Economic 

GRI 201:  Economic Performance 
201-1 Direct economic value generated 

and distributed 
215 - 216  
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Disclosure Page  Omission / Note 

GRI 204:  Procurement Practices 
204-1 Proportion of spending on local 

suppliers 
224  

GRI 300: Environmental 

GRI 302:  Energy 
302-1 Energy consumption within the 

organization 
255 - 256  

302-4 Reduction of energy consumption 253 - 256  

GRI 303:  Water 
303-1 Water withdrawal by source 257  

GRI 305:  Emissions 
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 251 - 252  
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 

emissions 
251 - 252  

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG 
emissions 

251 - 252  

305-5 Reduction of GHG emissions 252 - 253, 256  

GRI 306:  Effluents and Waste 
306-2 Waste by type and disposal method 259 - 260  

GRI 400: Social 

GRI 401:  Employment 
401-1 New employee hires and 

employee turnover 
240  

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 

248  

GRI 404:  Training and Education 
404-1 Average hours of training per year 

per employee 
58, 229 - 230  
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Disclosure Page  Omission / Note 
404-2 Programs for upgrading employee 

skills and transition assistance 
programs 

228 - 232  

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 
405-1 Diversity of governance bodies 

and employees 
239 - 240  
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