ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

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

วิสยั ทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม

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

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย

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

ช่องทาง
การมีส่วนร่วม

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

ความคาดหวัง
• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
• มีการเปิดเผยข้อมูล
บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ลูกค้า
ผู้บริโภค

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

การดำ�เนินงาน
• การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• การพัฒนาช่องทางสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน

• ขยายการรับรองมาตรฐานสินค้าต่างๆ
• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
• การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

• ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการให้เหมาะสม
• สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
• สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy 8

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

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

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

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

การแข่งขันที่เป็นธรรม

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

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

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

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

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

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

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

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

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

วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรอง

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

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

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

ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์

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

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำ�งาน ด้วย Wacoal Happy 8

ไทยวาโก้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน จึงมุ่งหวังจะสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” โดยได้นำ�แนวคิด Happy 8
Workplace ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาปรับใช้ในเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ให้มีความสุขในที่ทำ�งาน ดังนี้
1. Happy Health (สุขภาพที่ดี) : บริษัทฯ มีแนวทางในการดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการป้องกัน รักษา และส่งเสริม
สุขภาพ ดังนี้
การป้องกันและรักษา
-- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
-- การตรวจเอกซเรย์เต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลูก
-- จัดโครงการ “วาโก้ รู้ทันมะเร็งเต้านม” โดยอบรมให้ความรู้ สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และหากพบความผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งพนักงานตรวจ Digital Mammogram อีกครั้ง
-- จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ และพยาบาลประจำ�
-- จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดภายในบริษัทฯ
การส่งเสริมสุขภาพ
-- จัดแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการออกกำ�ลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
-- ส่งเสริมให้มีการออกกำ�ลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เล่นโยคะ และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพใน
รายการต่างๆ
-- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และเผยแพร่ให้พนักงานได้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ
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2. Happy Heart (น�้ำใจงาม) : ส่งเสริมให้พนักงานให้รจู้ กั เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ รูจ้ กั แบ่งปัน มีความรัก ความห่วงใยเห็นอกเห็นใจกัน
โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาดังนี้
- จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” เป็นประจ�ำไตรมาสละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้งต่อปี)
- กิจกรรมรดน�้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์
3. Happy Soul (จิตใจสงบ)
- ส่งเสริมผูบ้ ริหาร พนักงาน ได้รว่ มกันท�ำบุญ ตักบาตรในวันส�ำคัญ
ต่างๆ
- เวียนเทียนในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
- จัดกิจกรรมปฏิบตั ธิ รรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) : เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการ
ท�ำงานบริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ สร้างบรรยากาศให้ทที่ �ำงานสนุกสนาน คลายเครียด
จากการท�ำงาน จัดกิจกรรมร้องเพลงในโอกาสวันส�ำคัญ เช่น วันแม่ วันครบรอบ
ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้น
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5. Happy Brain (ใฝ่เรียนรู้) : ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้อย่าง
สม�่ำเสมอ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตุน้ ให้พนักงานได้พฒ
ั นา
ปรับปรุงงานที่ท�ำอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2559
มีพนักงานส่งผลงาน KAIZEN & SUGGESTION จ�ำนวน 135
ผลงาน ประหยัดต้นทุนให้บริษัทฯ ได้ 178,000 บาท

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

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

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย

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

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

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

การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

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

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

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการ
บริหารจัดการคุณภาพการผลิตด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการผลิต มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

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

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

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

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

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

การวัดความพึงพอใจลูกค้า

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

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

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

การจัดการผลิตภัณฑ์สู่องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2559

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

ผลการประเมิน
				
				
				
				

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

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

5,171.47
500.14
4,671.33
131.89

ton
ton
ton
ton

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

ลดโลกร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน

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

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

การบริหารจัดการพลังงาน

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

ผลจากการบริหารจัดการพลังงาน ปี 2559

ประหยัดพลังงานได้ 407,559.50 KWh.

ประหยัดเงินได้ 1,630,236.90 บาท

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 453.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
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7. การพัฒนาสังคมและชุมชน

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

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

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

กิจกรรม “Wacoal Pink lady service”

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

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

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

กิจกรรม Road Show “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside 2559”

ผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมมือกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม
โรดโชว์ “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ทั่วประเทศให้ผู้หญิงไทยเข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครือ่ งแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ พร้อมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจการดูแลสุขภาพตนเองและใส่ใจ
สุขภาพเต้านมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม และเชิญชวนลูกค้ามาร่วมท�ำบุญเป็นส่วนหนึง่ ของผูใ้ ห้ ส่งต่อความห่วงใย
แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ พร้อมด้วยกิจกรรมตกแต่งหมวกส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยการคีโมโดยกลุ่มจิตอาสา เพื่อมอบ
ให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ด้อยโอกาสต่อไป
บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

กิจกรรม Balancing Bra Donation

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

กิจกรรม “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”

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

โครงการ “Wacoal Bra Day ปี 5”

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

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

โครงการ “Wacoal We Care By Atthayooth”

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

โครงการ “บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น”

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

โครงการ “สร้างรั้วสมุนไพร”

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

การส่งเสริมการศึกษา

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

การป้องกันปัญหายาเสพติด

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

กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

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

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

ปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นสาธารณกุศล ทั้งด้านการแพทย์
สาธารณสุข ด้านการศึกษาและกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ด้านพัฒนาชุมชน เช่น
•
•
•
•
•

บริจาคเงินแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้กับสถานีต�ำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
สนับสนุนการจัดโครงการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพล คนรักพ่อ
สนับสนุนการจัดสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศานาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า

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

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

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

รางวัล EPIF 2016 บริษัทดีเด่นด้านการด�ำเนินธุรกิจผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงาน “อุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ 2016 หรือ Eco-Products
International Fair 2016 (EPIF 2016)” โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

รางวั ล สถานประกอบกิ จ การต้ น แบบดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงานระดั บ ประเทศ
(ระดับเพชร) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

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

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

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

รางวัลประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดีเด่น ในโครงการประกวด
THAILAND ENERGY AWARD 2016 จัดโดยกระทรวงพลังงาน

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท วาโก้ล�ำพูน จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานติดต่อกัน
5 ปี (ปี 2555 - 2559) จากกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน

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

บริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)

