
3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
    รายงานความยั่งยืน
      เกีย่วกบัการรายงานฉบบันี้
     บรษิทั  ไทยวาโก้  จ�ากดั (มหาชน) จดัท�ารายงานความยัง่ยืนในปีนีเ้ป็นปีที ่5 โดยเปลีย่นช่ือมาจากรายงานการพฒันาความ
ยัง่ยืน เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืท่ีสร้างคณุค่าให้กบัสังคมและสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิธรุกิจ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรายงานผลกระทบในทกุมติทิัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม ภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของ
บรษัิทฯ

      แนวทางการจดัท�ารายงาน
       รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2564 จัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting Initiatives 
(GRI) ฉบับ GRI Standards ซึ่งเป็นแนวทางการจัดท�ารายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ ในประเด็นทีม่สีาระส�าคญั กลยทุธ์และการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เชื่อมโยงผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

      ขอบเขตของรายงาน
       ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการด�าเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ด�าเนินการ
ในประเทศไทย แต่ไม่ได้รวมถงึบริษทัย่อยและบรษิทัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 
2564

      การสอบถามข้อมลู
      หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ
            คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
            บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) 
            132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
            โทร. 022893100 ต่อ 216, 490
            e-mail : sdcommittee@wacoal.co.th
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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ

        บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ
ดานความย่ังยืนใหสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดลอม พรอมสนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (UN SDGs)
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาอยางย่ังยืนรวมกับคูคา และ พันธมิตร
ทางธุรกิจอยางตอเน่ือง ดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหมท่ีเรียกวา
“BCG Model” ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอมๆ กัน เพ่ือให
เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยอยางเปนรูปธรรมและ
เติบโตไปดวยกัน

        ท้ังน้ี จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19
ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยาง
  หลีกเลี่ยงไมได นับเปนบทพิสูจนความแข็งแกรงขององคกร
     ในชวงเผชิญกับภาวะวิกฤตนี้ ความรวดเร็วในการปรับ
          กลยุทธการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน
               อยางสมดุลและการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
               อยางใกลชิด รวมถึงความรวมมือของพนักงาน
                 เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหสามารถฝาวิกฤตใน
                 ครั้งนี้ และไทยวาโกพรอมเรียนรูเพื่อกาว
                 ตอไป

        ผมขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ท้ังผูถือหุน
พันธมิตร คูคา ลูกคา ตลอดจนผูบริหาร และพนักงาน
ท่ีอยูเคียงขางไทยวาโกเสมอมา บริษัทฯ จะยังคงมุงม่ัน
ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน รับผิดชอบ
ตอสังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล และเปนองคกรที่ดีของสังคมตอไป

40



3.1   นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน

      นโยบายการจดัการด้านความย่ังยนื

 ไทยวาโก้มแีนวทางในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรม จรยิธรรม ยดึมัน่
ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้
ก�าหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ซึ่งอ้างอิงกับ
แนวทางการด�าเนนิการในระดบัสากล โดยวเิคราะห์ผลกระทบและสร้างคณุค่าให้เกดิ
ความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภายใต้หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่
การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจ�าหน่ายให้
กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

      กลยทุธ์ด้านความยัง่ยืน 3 Beauty

     Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ ผูห้ญงิ...สวยทีส่ดุจากข้างใน
(Beauty Inside)

      เป้าหมายการจดัการด้านความย่ังยนืระดับองค์กร 
    ไทยวาโก้ได้ก�าหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความ
ยัง่ยนืของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล พร้อมทัง้เชือ่มโยงผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืขององค์กร
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กลยุทธ์
ด้านความยั่งยืน 

รายได้จากสินค้าที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมในแต่ละปี

ผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบตามหลัก 
BCG Model 

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

คะแนนเฉลี่ยในการประเมินศักยภาพ
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของ
คู่ค้าที่ส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน 

คะแนนประเมินคู่ค้าที่ขายวัตถุดิบ

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน

ผลงานการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

ความพึงพอใจของพนักงานต่อ
องค์กรโดยรวม

ข้อร้องเรียนจากชุมชมโดยรอบ
บริษัทฯ

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการ
ท�างาน

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากพนักงานและคู่ค้าของ
บริษัทฯ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

การใช้พลังงาน

การใช้น�้า

การเพิ่มสัดส่วนของการน�าขยะ
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ�้าและใช้ใหม่

Beautiful Figures
(ด้านเศรษฐกจิ)

Beautiful Life

(ด้านสงัคม)

Beautiful Earth
(ด้านสิง่แวดล้อม)

> 5% ของยอดขาย
สินค้าส�าเร็จรูปใน

ประเทศ

> 35% ของมูลค่าสินค้า
ส�าเร็จรูปของบริษัทฯ

>  95%

>  90%

> 98%

10 ช่ัวโมง/คน

> 50 ผลงาน

> 4 คะแนน

ไม่มี

12 กิจกรรม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ลด 10% เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลปีฐาน (ปี 2564)

ลด > 6% ของปริมาณ
การใช้พลังงาน (kWh) 
เม่ือเทียบกับข้อมูล

ปีฐาน (ปี 2564)

ลด 6% เม่ือเทียบกับ
ข้อมูลปีฐาน (ปี 2564)

> 90%

 > 3% ของยอดขาย
สินค้าส�าเร็จรูปใน

ประเทศ

20% ของมูลค่าสินค้า
ส�าเร็จรูปของบริษัทฯ

94%

80%

98%

6 ชั่วโมง/คน

> 20 ผลงาน

> 3.8 คะแนน

ไม่มี

10 กิจกรรม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ลด 2% เมื่อเทียบกับ
ปี 2563

ลด 2% ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบ

กับปี 2563

ลด 2% เมื่อเทียบกับ
ปี 2563

> 70%

3.52% ของยอดขาย
สินค้าส�าเร็จรูปใน

ประเทศ

28% ของมูลค่าสินค้า
ส�าเร็จรูปของบริษัทฯ

95%

88%

99%

4 ช่ัวโมง/คน

50 ผลงาน

3.98 คะแนน

ไม่มี

11 กิจกรรม

ไม่มี

0.15 ราย ต่อ 1 ล้าน
ช่ัวโมงการท�างาน

ไม่มี

ลด 18.55% เม่ือเทียบ
กับปี 2563

เพิ่มขึ้น 23.73% ต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์ เมื่อ
เทียบกับปี 2563

ลด 20.83%
เม่ือเทียบกับปี 2563

99.56%

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2567

เป้าหมาย
ปี 2564

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2564
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กลยุทธ์
ด้านความยั่งยืน 

จ�านวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท
เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

จ�านวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท
เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น

ผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการ

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ “ดีเลิศ”

 ไม่มี

ไม่มี

ระดับ “ดีเลิศ”

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ “ดีเลิศ”

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2567

เป้าหมาย
ปี 2564

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2564

3.2  การจดัการผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่คุณค่าของธรุกจิ

3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกจิ

 การบริหารห่วงโซ่คณุค่าถือเป็นกลยทุธ์ส�าคญัทีจ่ะส่งผลส�าเรจ็ทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อทกุกระบวนการ
ของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

      • ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) : มุ่งเน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ 
  การผลติ
      • ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) : มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า

การจัดการทรพัยากร 
 ด้านวตัถุดบิ : มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีนวัตกรรม ปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยชุด
ชัน้ในวาโก้ผ่านการรบัรองผลติภณัฑ์ฉลากเขยีว และมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมด้านความปลอดภยัจากสแีละสารเคมอีนัตราย 
(มอก.2346:2550) ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ 
(Carbon Footprint Product) รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบทดแทนการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติร่วมกับคู่ค้า

 ด้านพลงังานไฟฟ้า : สร้างวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร ด�าเนินกิจการภายใต้มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานอย่าง
มส่ีวนร่วม ISO 50001 รกัษามาตรฐานตามหลกัเกณฑ์รางวลั Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ทีบ่รษิทัฯ 
ได้รับในปี 2555 อย่างต่อเนื่อง

 ด้านคูค้่า : บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยจัดท�านโยบาย และ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม เคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน  ปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมทั้งมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001

 ด้านพนกังาน : มุ่งเน้นการปฏบิตัต่ิอแรงงานด้วยความเป็นธรรม  เคารพสทิธมินษุยชน  ไม่เลอืกปฏบิตั ิดแูลด้านสวัสดกิาร
แรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�างานด้วยแนวคิด Wacoal Happy 8 ปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐาน WRAP 
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ค�านึงถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการท�างาน

Good Corporate 
Governance

(ด้านการก�ากบั
ดแูลกจิการ)
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กระบวนการผลติ
      บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานด้วยห้องปฏิบัติการ
ทดสอบท่ีรบัรอง ISO/IEC 17025 กระบวนการผลติภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 
14001 รวมถงึมกีารประเมนิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint of Organization) ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกในสถานประกอบการ มุง่สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมคาร์บอนต�า่ และมกีารประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมด้วยการประเมนิ
วฏัจักรชวีติผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) เพือ่เป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื รวมทัง้
บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ระดับที ่4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) จากกระทรวง
อตุสาหกรรม และได้รบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่สะท้อนให้เหน็
ว่าทกุคนในองค์กรด�าเนนิธุรกจิอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร  

การบรหิารคลงัสนิค้าและการขนส่ง 
      บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารภายในคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้จัดจ�าหน่ายในช่อง
ทางการขายที่เพิ่มข้ึน ดังน้ี

 1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการกระจายสินค้าในช่องทาง Online และ Offline โดยใช้เครื่อง Sorter ให้สามารถ 
  รองรับการขายในช่วงเวลาปกติ และช่วงจัดรายการพิเศษ เช่น 9.9, 11.11 เป็นต้น ท�าให้สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว 
  ทันตามที่ลูกค้าและผู้จัดจ�าหน่ายก�าหนด 

 2. พฒันาระบบงานจดัส่งสนิค้าในช่องทาง Online และ Offline ร่วมกบับรษิทัขนส่ง พร้อมทัง้คดัเลอืกบรษิทัขนส่งทีม่ต้ีนทุน
  ที่เหมาะสม และระยะเวลาส่งมอบรวดเร็วในการให้บริการในแต่ละช่องทาง รวมถึงการขยายการขายโดยใช้ Cash on  
  Delivery (COD) ได้กับทุกตราสินค้าของบริษัทฯ

 3. จัดหาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ภายในคลังสินค้าภายใต้มาตรฐานโรงงานสีเขียว โดยเลือกใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ทั้งหมด 
  รวมถึงการก�าหนดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ลดประเภทบรรจุภัณฑ์ให้ใช้รูปแบบเดียวกันในการจัดส่ง 

ผู้บริโภค
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจน พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า

การจัดการผลติภณัฑ์หลงัการขาย
 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมระบบการบริหารจัดการเศษซากผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในอย่างมีระบบ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยไทยวาโก้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีรายแรกของไทยที่รับบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้วในโครงการ Wacoal Bra Day มา
ก�าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักการ 3Rs ดังนี้

 1. Reduce (ลดการใช้) : น�าบราเก่าที่เสื่อมสภาพเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบปิด 
โดยร่วมมือกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ถือเป็นการลดขยะชุมชน ลดความต้องการหลุมฝังกลบ ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก)  
 2. Reuse (การใช้ซ�า้) : น�าบราเก่าสภาพดีที่ได้รับบริจาค มอบให้สตรีผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง     
 3. Recycle (การน�ากลับมาใช้ใหม่) : น�าเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะมาหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกจิ

 การมีส่วนร่วมกับผูมี้ส่วนได้เสยี

       บริษัทฯ ให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม
ทัง้ภายในและภายนอก โดยส่ือสารและรบัฟังความคดิเหน็ผ่านช่องทาง
ต่างๆ และน�าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาด�าเนินการ

44



ผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. ผู้ถือหุ้น
 นักลงทุน

2. ลูกค้า
 ผู้บริโภค

3. พนักงาน

4. คู่ค้า

5. ชุมชน

6. สังคม 
   

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• นักลงทุนสัมพันธ์
• Website / e-mail
• การเยี่ยมชมบริษัทฯ
• Opportunity Day

• การส�ารวจความพึงพอใจลูกค้า
• Website / e-mail และ Social Media 
• ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการ   
  แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  (Whistleblowing Channel)

• การสานเสวนากับพนักงาน
• ระบบ Intranet / Social Media
• การส�ารวจความพึงพอใจ
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการ
  แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
  (Whistleblowing Channel)

• การประชุม
• Website / e-mail / โทรศัพท์
• การร้องเรียนผ่านช่องทางการ  
  แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
  (Whistleblowing Channel)

• การสานเสวนากับชุมชน
• การประชุม / การเยี่ยมชมโรงงาน
• การร่วมกิจกรรม CSR ตามแผน

• Website / Social Media

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
• มีการเปิดเผยข้อมูล บริหารงานด้วย
  ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

• ความสวยงาม สวมใส่สบาย
• ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
• คุณภาพดีและราคาเหมาะสม
• การเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวก
• การส่ือสารข้อมูลสินค้าท่ีชัดเจน
• การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ

• ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม 
• คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย 
  ในการท�างาน
• ความก้าวหน้า ความม่ันคงในชีวิต
• การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างาน

• การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
  โปร่งใส 
• ความเข้มแข็งทางธุรกิจ เติบโตไป
  ด้วยกันอย่างย่ังยืน

• มีรายได้ มีงานท�า
• สุขภาพ ความปลอดภัยและ
  อาชีวอนามัย
• การสนับสนุนทรัพยากร
• การจัดกิจกรรมส�าหรับชุมชน

• การช่วยเหลือและดูแลสังคม 
• การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
 

• ปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• พัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
  นักลงทุน

• สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
  ใหม่ๆ
• ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
  ระดับสากล
• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
• พฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้า
• บูรณาการช่องทางการสื่อสารกับ
  ลูกค้าอย่างทั่วถึงและครบวงจร
• จัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่าง
  รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการให้ 
  เหมาะสม
• สร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร
• สร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย 
  Happy Workplace
• ก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
  อาชีพ
• ส่งเสริมให้มีการอบรม ดูงานทั้งใน
  และต่างประเทศ และพัฒนาความรู้
  อย่างต่อเนือ่ง

• มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
  ด�าเนินธุรกิจ
• ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• ร่วมมือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
  และระบบโลจิสติกส์

• โครงการเสริมรายได้ เพิ่มทักษะ 
  พัฒนาชุมชน
• โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัย
  มะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน
• โครงการ Wacoal Spirit
• เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
  ร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ

• ด�าเนินงาน CSR อย่างต่อเนื่อง
  และยั่งยืน
• โครงการ วาโก้ โบว์ชมพูสู้มะเร็ง
  เต้านม

วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด�าเนินงาน
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ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การด�าเนินงาน

7. สิ่งแวดล้อม

8. ภาครัฐ 
   และองค์กร
   การกุศล

• Website / Social Media
• การส�ารวจและประเมินผลกระทบ
  ด้านสิ่งแวดล้อม

• รายงาน / จดหมาย 
• การเข้าร่วมประชุม / กิจกรรม 

• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
  คุณค่า
• การลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย
• มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
  สิ่งแวดล้อม
• การสนับสนุนเงินและร่วมกิจกรรม

• ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
  และป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
• ปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

• บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
  ระบบ ISO 14001,Carbon
  Footprint 
• การใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ
  สิ่งแวดล้อม
• Wacoal ECO Factory

• โครงการ Wacoal Braday

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั
  ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่าง
  ถูกต้องโปร่งใส
• ความร่วมมือในด้าน CSR

 การประเมนิประเดน็ทีส่�าคญัด้านความยัง่ยืน      
 ไทยวาโก้มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธรุกจิโดยสร้างมลูค่าทางธรุกจิควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจน 
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ด�าเนิน
กระบวนการประเมินที่ส�าคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้

      1. การระบปุระเดน็ (Identification) และขอบเขตการรายงาน

 บริษัทฯ พิจารณาจากทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนและการ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตลอดทั้งปี เช่น การส�ารวจรับฟังความคิดเห็น การสานเสวนา การประชุมร่วมกัน การ
สมัภาษณ์ การรบัข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น รวมทัง้ได้พจิารณาถงึปัจจยัในการก�าหนดขอบเขตของแต่ละประเดน็ทีส่�าคญั 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประเด็นที่ส�าคัญ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการย้ายหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน” จากเดิมอยู่ใน
มิติด้านการก�ากับดูแลกิจการ มาอยู่มิติด้านสังคม เพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

      2. การจัดล�าดบัความส�าคญั (Prioritization)  
  บริษัทฯ น�าประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกมาประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญ โดยพิจารณาจากสองมิติ คือ โอกาสและ
ผลกระทบที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และความส�าคัญและผลกระทบต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

     3. การตรวจสอบ
         คณะท�างานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดล�าดับความส�าคัญ

      4. การทบทวนและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
      บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อน�ามาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดท�า
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนในปีต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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      ผลการประเมนิประเด็นทีส่�าคญัด้านความยัง่ยนื

3.3  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติเิศรษฐกจิ

      1. ผลประกอบการทีด่แีละมัน่คง
        รายได้

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,472.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.26% ประกอบ
ด้วยยอดขายในประเทศ 73% ขายต่างประเทศ 27% โดยสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็นชุดชั้นในสตรี 94% ชุดเด็ก 
4% และชุดชั้นนอกสตรี 2% และมีขาดทุนสุทธิ 141.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.82% 

        รายจ่าย
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานในปี 2564 ลดลง 40.02 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายดูแลสังคม โรงเรียน ชุมชน ประมาณ 1.71 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน จ�านวน 948.62 
ล้านบาท ในด้านของการช�าระภาษีให้แก่รัฐบาลเป็นจ�านวนเงิน 0.72 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 60 ล้านบาท ให้ผล
ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
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         ฐานะทางการเงนิ

  บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมเท่ากบั 6,449.34 ล้านบาท เป็นสนิทรพัย์หมนุเวยีน 2,203.97 ล้านบาท สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 
4,245.37 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,407.67 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 6.19 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น 0.19 เท่า จากอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีสภาพคล่องสูง และมีภาระหนี้สินในอัตราที่ต�่าแสดงถึงความ
มัน่คงของบรษิทัฯ นอกจากนีบ้ริษทัฯ ได้มกีารจ่ายเงนิปันผลอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2517 ติดต่อกนัเป็นเวลา 48 ปี ซึง่มผีลตอบแทน
จากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

      2. ผลติภณัฑ์และนวตักรรม

          ความมุง่มัน่และเป้าหมาย

           ไทยวาโก้จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

          แนวทางการบรหิารจดัการ

          บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้าและ
ผลกระทบต่อสขุภาพ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ให้เหมาะกบัสรีระของสตรไีทย มคีณุภาพ 
มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

           นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม บริหาร
จัดการนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือท�าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ในองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 ผลการด�าเนนิงานปี 2564

          1. การวิจัยและพัฒนา
            Wacoal ยึดถือปณิธานอย่างจริงจังตลอดมา คือ ความงามแห่งเรือนร่างของผู้หญิงประกอบไปด้วยสองส่วนเสมอ 
คือ ร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Wacoal จึงไม่เน้นเพียงที่ความสวยงามของรูปทรงเท่านั้น หากยังต้องสบาย
เมือ่สวมใส่และช่วยให้เกดิสขุภาพทีดี่ตามมาอกีด้วย ดงัค�ากล่าวทีว่่า “ความงดงามจากภายใน ส่งผลต่อความงดงามภายนอก” 
จงึก่อให้เกดิโครงการส�ารวจวจิยัขนาดสดัส่วนสรรีะเดก็หญงิและสตรไีทยทัว่ประเทศ เพือ่น�าฐานข้อมลูมาท�าการศกึษาและวเิคราะห์
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต่อสรีระ และตอบสนองความต้องการของผู้หญิงอย่างแท้จริง

             นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ 
ได้มีการพัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการตัดเย็บ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีรายได้จากสินค้าที่มีการ
พัฒนานวัตกรรมประมาณ 79 ล้านบาท คิดเป็น 3.52% ของยอดขายสินค้าส�าเร็จรูปในประเทศ

ในปี 2564 บริษัทฯ ทบทวนนโยบาย
ด้านภาษี เพื่อให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านภาษีอย่างเป็นระบบ

และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

สวยงาม สวมสบาย ใส่ใจสุขภาพ
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           2. การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์
             บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัย 
ได้รับความเชือ่มัน่และความไว้วางใจจากลกูค้า โดยการบริหารจัดการคณุภาพการผลติด้วยมาตรฐานสากลในทกุกระบวนการผลิต 
ดังนี้             
             2.1 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ 
จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001
  2.2 ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
ภายใต้มาตรฐานการทดสอบ JIS (Japanese International Standard) และWacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทดสอบ
ความคงรูปทรงต่อการซักล้าง มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของ
สินค้าทั่วไป

  2.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยจากสีและสาร
เคมีอันตรายมอก.2346-2550 โดยชุดชั้นในวาโก้เป็นรายแรกและรายเดียวในปัจจุบันที่ได้รับการรับรอง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

              3.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้
รับการรบัรองผลิตภณัฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ครอบคลมุทกุผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในสตรเีป็นรายแรกของ
ประเทศไทย

              3.2 ผลิตภัณฑ์ชุดยูนิฟอร์ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Race’ ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ ์
เสือ้ผ้าลดโลกร้อนคูลโหมด (CoolMode) และเสือ้ผ้าเบอร์ 5 “เสือ้ทีใ่ส่สบายและไม่ต้องรดี” ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

              3.3 ผลติภณัฑ์ชุดชัน้ในสตรีภายใต้เครือ่งหมายการค้า WACOAL ผ่านการประเมนิคาร์บอน
ฟตุพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ (Carbon Footprint Product) ตัง้แต่ปี 2554 ซึง่แสดงถึงความมุง่ม่ันของบริษทัฯ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

 3.4  ผลิตภัณฑ์ชุดเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT Green “Cotton 
Organic” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ข้ันตอนการปลูก
ฝ้ายท่ีปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง มีกระบวนการย้อมและพิมพ์ลายผ้าท่ีปราศจากสารเคมี
อันตราย และกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังใช้
เส้นใย Regenerated fiber ที่แปรรูปจากธรรมชาติ เช่น Bamboo fiber, Jutecell fiber 
          3.5  Wacoal Motion Wear ผลิตภณัฑ์ชดุชัน้ในส�าหรับออกก�าลังกาย เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมจ�านวน 5 รุ่น ผลิตด้วยผ้า Regenerated Polyamide Fiber ซึ่งเป็นเส้นใยที่แปรรูปมา
จากเศษแห-อวนในทะเล ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการผลิตปิโตรเคมิคอล แต่ยังคงมี
คณุภาพสนิค้าทีด่เีหมอืนเดมิ โดยผูบ้รโิภคทีใ่ช้สนิค้ามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางทะเล
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            3.6 ผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในของไทยวาโก้ในรุน่ทีเ่ป็นฟองน�า้เต้าป๊ัม (Mold Cup) ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมส่ีวนผสมของน�า้มันปาล์ม
10% ทดแทนการใช้น�า้มนัดบิจากปิโตรเลยีม (B10) ซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ช้แล้วหมดไป ท�าให้มส่ีวนช่วยลดการใช้ทรพัยากร 
ธรรมชาติ 

           3.7 นวัตกรรม Travel Bra บราม้วนได้ บริษัทฯ ได้พฒันาแผ่นยางพาราธรรมชาตมิาใช้แทนโครงโลหะในการผลติ 
ชุดชั้นในสตรี เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศและลดการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมทั้งยังช่วยลดปริมาณ
การใช้โลหะทีไ่ม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาต ิโดยใช้แผ่นยางพาราธรรมชาตทีิส่ามารถย่อยสลายได้และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
ซึง่นบัต้ังแต่ปี 2560 - 2564 บรษิทัฯ ลดการสัง่ซือ้โครงโลหะได้จ�านวน 902,910 คู ่และใช้ยางพาราธรรมชาตมิาเป็นวตัถดุบิทดแทน
จ�านวน 15.08 ตัน

  4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามหลัก BCG Model ได้แก่ ด้าน Bio Economy 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ผ้าท่ีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือแปรรูปมาจากวัสดุธรรมชาติ 
ด้าน Circular Economy ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และด้าน Green Economy ซึ่งเป็นการ
พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตตามหลัก “Green Product” 
and “Green Process” เพื่อให้เกิดการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน  โดยในปี 2564 ไทยวาโก้น�าวัตถุดิบตามหลัก BCG 
Model มาผลิตเป็นสินค้าคิดเป็น 28% ของมูลค่าสินค้าส�าเร็จรูปของบริษัทฯ

          5. ลงทุนด้านการส�ารวจสดัส่วนและวจิยัสตรไีทยและการวิจยัและพฒันาวัตถุดิบ จ�านวน 5.64 ล้านบาทในปี 2564

 3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

   ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
  ไทยวาโก้เชื่อว่าการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจ รวมถึงท�าให้
เกดิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบรษัิทฯ กบัลกูค้า โดยตัง้เป้าหมาย “เพิม่ความพึงพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอสนิค้าและบรกิารของบรษัิทฯ”

   แนวทางการบริหารจัดการ
   บริษทัฯ ให้ความส�าคญักบัการสร้างความเชือ่มัน่แก่ลกูค้าในเรือ่งคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนเสรมิสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง มแีผนกลกูค้าสมัพนัธ์ทีล่กูค้าสามารถปรกึษาด้านสรรีะ หรอืขอข้อมลูและค�าแนะน�า
เก่ียวกบัสนิค้า รวมทัง้ส่งความคดิเหน็หรอืข้อร้องเรยีนเกีย่วกับสนิค้าและบรกิาร โดยบรษิทัฯ จะรวบรวมน�าความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลที่ส�าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความรู้ 
ความเชี่ยวชาญของพนักงานขาย เพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ลูกค้า

  ผลการด�าเนินงานปี 2564

 1. งานวิจัยลูกค้า
           บรษิทัฯ มุง่มัน่ศกึษา ส�ารวจพฤตกิรรมและความต้องการของลกูค้า เพือ่สนบัสนนุการพฒันาสนิค้าและการคดิค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยท�าการส�ารวจวิจัยลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี และน�า
ผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามค�าแนะน�า 

             ภาพรวมในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการท�าส�ารวจวิจัยทั้งสิ้น 19 งานวิจัย พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าตามค�าแนะน�าของลูกค้าจนเกิดเป็นสินค้าใหม่ที่โดดเด่น ดังนี้

เคาน์เตอร์ Wacoal ทั่วประเทศ
ในปี 2564 จ�านวน 572  ร้านค้า

Wacoal Shop ทั่วประเทศ
ในปี 2564 รวม 81 ร้าน
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              สนิค้ากลุม่ Wacoal Missy : Natural Fit 
               ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของเสื้อชั้นในที่ผู้หญิงต้องการ ผนวกกับการวิจัยสรีระหน้าอกของ
สตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตยกทรงให้เข้ากับสรีระของสตรีที่มีความหลากหลาย ให้สามารถใส่สบายเป็นธรรมชาติ ไม่กดเต้า
ทรง พร้อมทั้งท�าให้หน้าอกอิ่มชิด ในขณะที่ด้านข้างกระชับและด้านหลังเรียบเนียน ไม่เป็นปล้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้น�านวัตกรรมดัง
กล่าวที่คิดค้นขึ้นไปยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองผลงานและป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

           2. การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  
           บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและองค์กร 
(CRM) อาทิ 

              2.1 การอบรมพนกังานขายและบคุลากรภายนอกในหัวข้อ “ความรูพ้ืน้ฐานสรรีะกบัชดุชัน้ใน”
                บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานขาย โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานด้าน
สรรีะกับชุดชัน้ใน ความรูพ้ืน้ฐานด้านวตัถดุบิทีใ่ช้ในผลิตภณัฑ์ ความรูเ้พือ่ก้าวสูก่ารเป็นนกัขายมอือาชพี เพือ่ให้สามารถให้บรกิาร
ค�าแนะน�าข้อมูลการเลือกชุดชั้นในให้เหมาะกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ  

              2.2 การสือ่สารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลกูค้า
                 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์และ Call Center เพื่อรับและติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้า พร้อมทั้ง
สื่อสารและประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ  โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารกับลูกค้า ดังนี้
   1. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  
                    โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด 
   2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าเข้า 
                     ถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
   3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
    4.  ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารใช้งานผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นประโยชน์
     สูงสุดต่อลูกค้า

จ�านวนพนักงานขายที่ได้รับ
การอบรมความรู้

ในปี 2564  จ�านวน 149 คน
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              2.3 การบริการหลังการขาย 
                ในปี 2564 มีผู้มาใช้บริการหลังการขายในการแก้ไขสินค้า เช่น การแก้ไขขนาดล�าตัว การปรับสายบ่า
การปรับตะขอ เป็นต้น จ�านวน 1,592 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 35% และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ�านวนการให้บริการที่ลดลง
เนื่องจากบริษัทฯ ได้น�าข้อมูลการบริการหลังการขายมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากข้ึน เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 

              2.4  การวัดความพึงพอใจลูกค้า
                 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ดัชนีชี้วัด
ความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดไว้เป็น % ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และหาก
มีข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทางบริษัทฯ จะน�ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการท�างานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปี 2564 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 95% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

           3. มาตรการสร้างความมั่นใจ “ร้านวาโก้ปลอดภัย ซื้อชุดชั้นในหมดห่วง”

       จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลให้
รัฐบาลต้องด�าเนินมาตรการ  Lockdown และมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโรคอย่าง
เข้มงวด Wacoal จึงก�าหนดมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

           4. การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

              ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
     ไทยวาโก้ตระหนักถึงความส�าคัญของคู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยตั้งมั่นที่จะท�าธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดถือข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้า หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท�าให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับคู่ค้าเพื่อ
เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและลดต้นทุนการผลิต

              แนวทางการบริหารจัดการ
              บริษัทฯ มีแนวทางด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าดังนี้
              1. ก�าหนดนโยบายการคดัเลอืกคูค้่าโดยค�านงึถึงการด�าเนนิธรุกจิตามกฎหมาย ปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยั 
และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยมกีารปฏบัิตต่ิอคูค้่าบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั

            2. ให้ความส�าคญักับการจดัซือ้วตัถุดบิทีม่คุีณภาพ มมีาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจสิง่แวดล้อม โดยมกีารประเมนิ
คณุภาพผูข้ายวตัถดิุบก่อนการจดัซือ้ด้วยหลักการ “Green Purchase” และการทดสอบคณุภาพวตัถดุบิก่อนสัง่ซือ้ภายใต้ระบบบรหิาร
คณุภาพ ISO 9001
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 3. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบ Wacoal ECO System ในด้าน ECO Procurement ทั้งใน
เรื่อง Green Procurement, Green Materials และ Green Supply Chain
 4. มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เกีย่วกบันโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั และระเบียบปฏิบัตท่ีิเกีย่วข้องของบรษัิทฯ รวมถึงการงดรับของขวญัและการเลีย้งรบัรอง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใดให้คู่ค้ารับทราบ  ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน
 5. แจ้งคู่ค้าทุกรายให้รับทราบมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) และให้
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี WRAP เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในระดับสากล เช่น การไม่ใช้
แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจท�างาน การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
 6. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 7.  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการ
 8. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการ
ลว่งหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 9. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

              ผลการด�าเนนิงานปี 2564
              บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าด้วยสัมพันธภาพที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. คิดค้นและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ร่วมกับคู่ค้าจนน�ามาสร้างเป็นสินค้าก่อให้เกิดรายได้ 25.16 ล้านบาท
 2. ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบลดลง 
5.63 ล้านบาท
 3. ซือ้วตัถดุบิจากคูค้่าในประเทศไทยเป็นมลูค่า 445.96 ล้านบาท คดิเป็น 54% ของมลูค่าการซือ้วตัถดุบิทัง้หมด
ของบรษิทัฯ ซ่ึงเป็นการจัดซือ้วตัถดุบิกบัคูค้่าทีไ่ด้รบัการรับรอง ISO 14001 คิดเป็น 3% ของมลูค่าการสัง่ซือ้วัตถดุบิภายในประเทศ
 4. จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ควบคูไ่ปกบัการตรวจประเมนิคูค้่า โดยเฉพาะผูผ้ลติวตัถดุบิหลกั 16 ราย เป็นประจ�า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตรวจต�าหนิ 
และการตรวจสอบคณุภาพทางเคมแีละฟิสกิส์ เพือ่ให้สอดคล้องและมัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยั พร้อมทัง้ใส่ใจ 
สิง่แวดล้อม ทัง้น้ีในปี 2564 ประเทศไทยอยูใ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) บริษทัฯ จงึเปลีย่น
รปูแบบการประเมนิเป็นการเปรียบเทยีบมอื หรอืทดสอบความช�านาญด้วยชิน้งานตัวอย่างท่ีบรษัิทฯ ก�าหนด
 5. ประเมินศักยภาพในการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนที่ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล
กิจการ (Environmental, Social, and Governance (ESG)) ของคู่ค้าที่ส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มจากการแบ่งประเภทของ
การจัดซื้อจัดจ้าง ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้าตามความส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
ประเมินความยั่งยืนกับคู่ค้า Critical Tier-1 - Tier-3 ซึ่งมีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างรวมกันคิดเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีหัวข้อในการประเมิน 6 ด้าน คือ ด้านองค์กรและจริยธรรมทางธุรกิจ ด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน 
และสวัสดิการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน ด้านคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
               ผลการประเมินในปี 2564 คู่ค้าทุกรายผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 88.03%
 6.ประเมินคู่ค้าที่ขายวัตถุดิบภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ใน 3 หัวข้อ คือ 
                 - การส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลาที่ก�าหนดไว้
                 - การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนด (Quality Control : QC)
                 - การทดสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025                                                 
                 โดยในปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 หัวข้อ คิดเป็น 98.90%
 

53



3.4.1 นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานสงัคม

 ความมุง่มัน่และเป้าหมาย
 ไทยวาโก้มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืนนั้น คือ ความสุขในการแบ่งปัน และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่า และสร้างความสมดุลในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน เรามิได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาปัจจัยใน
องค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาปัจจัยภายนอกองค์กร สังคม และชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

 แนวทางการบรหิารจดัการ
 ไทยวาโก้ได้ด�าเนินการโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกภาคส่วน และเกิดพลังการขับ
เคลื่อนไปพร้อมกัน

3.4  การจดัการความยัง่ยนืในมติสิงัคม

นโยบายด้านสงัคม
           “ไทยวาโก้มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนด
อื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

5. การบรหิารทรพัยากรบคุคล

 ความมุ่งมัน่และเป้าหมาย          
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยส�าคัญที่เพิ่มอัตราเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรในทุกด้าน ดังนั้น 
ความพร้อมของบุคลากรในการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การ Reskill , Upskill ในทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานยุคใหม่ ตลอดจน
การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานอย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 
 เพือ่การเติบโตอย่างยัง่ยนืท่ามกลางการเปลีย่นแปลง บรษัิทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้านการบรหิารทรพัยากร
บุคคลใน 3 ด้าน ได้แก่
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 ผลการด�าเนนิงานปี 2564
 1. การวางแผนก�าลงัคนและการสรรหา

  การปรบัโครงสร้างองค์กร
  บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวโน้มการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ คล่องตัว ยืดหยุ่นสูง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการทบทวนฝ่ายงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ 
พร้อมทั้งจัดสรรก�าลังคนให้สมดุลกับปริมาณงาน 

   ปี 2564 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพิ่มหน่วยงาน Digital Innovation และฝ่าย Healthcare & Wellness เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่
           
  การวางแผนก�าลงัคนให้เพยีงพอและสมดลุกบัปรมิาณงาน
  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และบรหิารศกัยภาพของพนกังานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการวางแผน
ก�าลังคนในแต่ละวิชาชีพ โดยเฉพาะต�าแหน่งงานท่ีมีความส�าคัญ (Critical Position) ให้เพียงพอและสมดุลกับปริมาณงาน 
โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคลากรภายในบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้พนักงานมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การเรียนรู ้
งานใหม่และการเพิ่มทักษะใหม่ๆ (Re-Skill, Up-Skill) ให้กับพนักงาน        

  การสรรหาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ มคีวามรู ้ทกัษะ คณุลกัษณะ ทีส่อดคล้องกบังาน
 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ต�าแหน่งงานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ซึง่จะท�าให้สามารถเข้าถงึบคุลากรทีม่คีวามรู ้ทกัษะ
และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับงาน เช่น Facebook, Website 
สมคัรงานต่างๆ, Line และอืน่ๆ  รวมทัง้ ได้พฒันากระบวนการ 
และเครื่องมือในการสรรหาคัดเลือกให้กระชับ รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โดยการกรอกใบสมัคร ผ่าน  Website การให้ผู้
สมัครส่งคลิปแนะน�าตนเอง  รวมทั้งทดสอบความสามารถและ
สัมภาษณ์ทาง Online

ปี 2564 มีการสรรหาพนักงานใหม่ ดังนี้
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        รปูแบบการจ้างงานทีห่ลากหลาย สอดคล้องกบัการท�างานยุคใหม่

         จากสภาพแวดล้อมทางธรุกจิท่ีเปลีย่นแปลงไป  พนกังานต้องการความยดืหยุ่นในการท�างานมากขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ 
มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบสนองลักษณะงานที่มีความพิเศษ แตกต่างออกไป จึงมีนโยบาย
ในการจ้างงานที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับการท�างานยุคใหม่

      2. การฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน

 พนกังานเป็นหัวใจส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิให้บรรลเุป้าหมาย ตลอดจนการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขัน และ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

        นโยบายการพฒันาบคุลากร

        “การพัฒนาบุคลากร เป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจระยะยาว  โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติต่องานและการด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เพียงพอ ภายใต้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย
และบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี”

ปี 2564 บริษัท มีรูปแบบการจ้างงาน ดังนี้

วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรมพนกังานแต่ละระดบั

ระดบับรหิาร

มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ระดบัจดัการ

เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะในการ
บรหิารงานและทรพัยากรให้บรรลเุป้า
หมาย สอดคล้องกับนโยบายองค์กร 
รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท�างานเป็นทีมที่ดี

ระดบัปฏบิตักิาร

เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเชีย่วชาญ
ตามสายอาชพี การตระหนกัถงึความ
ต้องการของลูกค้า โดยเน้นการฝึก
อบรมภายใน และ On the Job Training 
ตามต�าแหน่งงาน
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       การพฒันาผูน้�าและผูส้บืทอดในต�าแหน่งส�าคญั

        เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน และความต่อเนื่องในการ
บริหารองค์กร บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผู้น�า
และผู้สืบทอดในต�าแหน่งส�าคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบรหิาร ผูบ้งัคบับญัชาระดบัฝ่าย และผูบั้งคบับัญชา
ระดับแผนก ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ และรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยมีคณะกรรมการวางแผน
สืบทอดต�าแหน่ง ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล จัดให้มีการวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ ก�าหนดความรู้ ทักษะที่จ�าเป็น ด�าเนินการ
สรรหาคัดเลือก จัดท�าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล และ
ประเมินความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่ง            

        ปี 2564 หลักสูตรที่ได้ด�าเนินการ มีดังนี้

        1. หลักสูตรด้าน Digital Skill ได้แก่ หลักสูตร Big 
Data Analytics Restful web services with spring boot 
and JPA Digital Trends 2022, หลักสูตร Digital for 
Occupation Training Program “DO COURSE” ร่วมกับ
สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ ่นวาเซดะ Waseda 
Education Thailand 

       2. หลักสูตรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic)
เพือ่ประโยชน์จาก Big Data ให้สามารถออกแบบ พฒันาสนิค้า 
และก�าหนดช่องทางจัดจ�าหน่าย ได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า

       การ Reskill, Upskill ทักษะที่สอดคล้องกับการท�างานยุคใหม่

       บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีพัฒนาบุคลากร โดยลดสัดส่วนการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)และเพิ่มการ
ฝึกอบรมในรูปแบบ Online มากขึ้น จัดการเรียน การสอนผ่าน Facebook กลุ่มปิด และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภายใน หลักสูตร
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ข้อก�าหนด และมาตรฐานต่างๆ ในรูปแบบวีดีโอ เพื่อประกอบการอบรม On the Job Training 

       นอกจากนี้ ยังได้จัดหาและคัดเลือกหลักสูตรจากสถาบันการฝึกอบรมภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น Skill lane, 
Thai Mooc, Chula Mooc ก�าหนดเป็นหลกัสูตรพืน้ฐาน และหลกัสตูรเสรมิส�าหรบัผู้บงัคบับัญชา รวมทัง้พนกังานแต่ละระดบั 
รวมทั้ง พัฒนา Platform e-learning / อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ Online ที่มีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
รู้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) ของพนักงาน

     3. หลักสูตรด้าน Design Thinking เพื่อส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน
     4. หลักสูตรเทคนิคการขายผ่านช่องทาง Online ให้กับ
พนักงานขาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้เพิ่มทักษะ
เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลในการขาย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
สร้างยอดขายในช่องทางอื่น นอกเหนือจากการขายหน้า
เคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้า ทั้งในช่วงที่มีค�าสั่งปิดห้างสรรพ
สินค้า และเมื่อกลับมาเปิดการขายปกติจนถึงปัจจุบัน
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ในปี 2564 มีการจัดการอบรมดังนี้ 

       การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชพี
       บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งนโยบาย และระเบียบการเลื่อนต�าแหน่งที่ชัดเจน ซึ่งก�าหนด
ให้มีการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง โดยสื่อสารให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าท�างาน  รวมทั้งจัดให้มีการ
สรรหาพนักงานภายในทดแทนต�าแหน่งต่างๆ เพือ่เปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมปีระสบการณ์ หรือ ศกึษาต่อ ส�าเรจ็การศกึษาในระดบั
ที่สูงขึ้น ได้ท�างานในต�าแหน่งงานที่เหมาะสมกับทักษะ ความสามารถ  

       นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงาน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถ รวมทั้งสามารถ
โอนย้าย หมุนเวียนงานไปในกลุ่มงานเดียวกัน และต่างกลุ่มงาน

        ในปี 2564 มีการปรับสภาพการจ้าง โอนย้าย และหมุนเวียนงาน ดังนี้
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       การส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรมภายในองค์กร
       บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การคิดค้นพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกันเป็นทีม ท้ังด้านผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาระบบและกระบวนการท�างาน การพัฒนาประสิทธภิาพการ
ผลิต โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ รวมทั้งการรวมเครือข่ายกับคู่ค้า 
การน�าข้อมูลวิจัยตลาด วิจัยลูกค้า วิจัยสรีระ ไปใช้ในการพัฒนา เปิด
โอกาสให้เสนอความคิดและผลักดันไปสู่การปฏิบัติหรือการขายจริง 
ทัง้นีไ้ด้จดัตัง้คณะกรรมการส่งเสริมนวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์
ภายในองค์กรให้มีหน้าที่ด�าเนินการและขับเคลื่อนตามแผนที่ก�าหนด

      นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานมี Mindset และ Life Skill ที่ถูกต้องท่ามกลางภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ผ่านการอบรม
หลกัสูตร เอาชนะวิกฤตด้วยพลงัคดิบวก รวมท้ังแนวคดิ Growth Mindset เพือ่ให้พนกังานสามารถบรหิารจดัการตนเองในภาวะ
วิกฤตทั้งในด้านการท�างานและชีวิตครอบครัว  

 การจดัการความรูข้ององค์กร

       ในปี 2564 มีผลงานนวัตกรรมและผลงานการพัฒนาปรับปรุงงานที่โดดเด่นและน�าไปใช้ได้จริง ดังนี้

 ความรู้ซึ่งเป็นความสามารถหลักของธุรกิจ มีความส�าคัญต่อ 
การเตบิโตและพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ได้จัดให้มกีระบวนการ
รวบรวม วิเคราะห์องค์ความรู้ที่ส�าคัญ ทบทวน Job Description และ
วธิปีฏบิตังิาน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการน�าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ จัดท�าคู่มือการท�างาน  และสร้าง Web Page 
“Noknook” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้จากทุกหน่วยงาน 
รวมทัง้ความรู ้ข่าวสารเกีย่วกบัธรุกจิ นวตักรรม การตลาด การขายต่างๆ 
เพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงาน 

 3. การรกัษาพนกังาน
       การผลติสนิค้าทีด่แีละมคุีณภาพมาจากพนกังานท่ีมคุีณภาพ มคีวามรูแ้ละทกัษะการท�างาน รวมทัง้มคีวามรกัความผูกพนั
ต่อองค์กร ซึง่การจะสามารถรักษาพนกังานให้อยูก่บัองค์กรได้นัน้ พนกังานจะต้องได้รบัประสบการณ์ทีด่ ีดงันัน้บรษัิทฯ จึงให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ดังนี้
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        1. การบรหิารค่าตอบแทน สวสัดกิารและสทิธิประโยชน์อืน่ๆ
           บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ ค่าครองชพี และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน โดยพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน  ความรู้ ความสามารถ และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
           - กองทุนประกันสังคม              - การลาพักผ่อนประจ�าปี
           - กองทุนเงินทดแทน      - การลาคลอดบุตร
           - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ              - การลารับราชการทหาร
           - สหกรณ์ออมทรัพย์      - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
           - ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย     - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา เสียชีวิต
           - ทุนการศึกษาบุตร   - เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ
           - สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ราคาพิเศษ  - สวัสดิการสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคาร

           ปี 2564 ซึ่งธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงานโดย
ความช่วยเหลอืเพิม่เตมิโดยท�าประกนัภัยโควดิ-19 ให้กบัพนักงาน นอกจากนีย้งัช่วยด�าเนนิการให้พนกังานได้รบัสทิธปิระโยชน์จาก
มาตรการช่วยเหลอืต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น มาตรการลดหย่อนภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการช่วยเหลอืกรณีว่างงานเน่ืองจาก
เหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามความประสงค์ของพนักงาน มาตรการความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ ธนาคาร และสถาบนัต่างๆ อย่างครบถ้วนและรวดเรว็ เช่น ส�านกังานประกนัสงัคม กองทุนส�ารองเลีย้งชพี ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น 

        2. การให้ความส�าคญักบัสขุภาพ และสขุอนามัย ปลอดภัยจากไวรสัโควิด-19 
           การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีการด�าเนินชีวิต และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติด
เชือ้ของพนกังาน บรษิทัฯ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักับสขุภาพ สขุอนามยั ความปลอดภัยจากไวรัสโควดิ-19 ของพนักงานและ
ครอบครัว จึงได้ด�าเนินการออกมาตรการป้องกันต่างๆ และปฏิบัติ ติดตาม ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดจริงจัง ดังนี้
 2.1 จัดตั้งคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ
ความปลอดภัยของพนักงาน ป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อภายในบริษัทฯ
 2.2 ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเอง จ�านวนผู้ติดเชื้อ สถานการณ์ประจ�าวัน 
มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันต่างๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบทุกวันผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ
 2.3 จัดให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว 
มากกว่า 90%  
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 2.4 ด�าเนินการสุม่ตรวจพนกังานด้วยชดุตรวจ ATK สปัดาห์ละคร้ัง แบ่งเป็นพนักงานกลุ่มปกติ และพนักงานกลุม่เสีย่ง 
จ�านวน 200 - 300 คน/ครัง้ หรอืประมาณ 10 - 15% ของพนักงาน โดยให้พยาบาลวชิาชพีมาช่วยด�าเนินการเพือ่ผลการตรวจทีแ่ม่นย�า 
สือ่สารโดยเผยแพร่ข้อมูลไทม์ไลน์ของผูต้ดิเชือ้ในพืน้ทีต่่างๆ ให้พนกังานทราบ รวมทัง้คดักรอง ขึน้ทะเบยีน ตดิตามพนกังานทีห่ยดุงาน 
เนือ่งจากป่วยมีอาการคล้ายไข้หวดั เจ็บคอ เป็นต้น หากพบว่ามีความเสีย่งก็จะมมีาตราการให้กักตนเองเพ่ือดอูาการหรือพบแพทย์เพ่ือ
ตรวจหาเชือ้ โดยบรษัิทฯมไิด้ถือเป็นวนัลา พร้อมท้ังออกค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชือ้ ทัง้น้ีเพือ่ให้เกิดความเชือ่มัน่ในความปลอดภยัทัง้
พนกังานและบริษทัฯ   
 2.5 จดัให้มกีารวดัอุณหภมูก่ิอนเข้าท�างาน จัดเจลแอลกอฮอล์ในพ้ืนทีต่่างๆ ก�าหนดมาตรการเว้นระยะห่างในทกุกิจกรรม
ภายในบรษิทัฯ เช่น ลฟิท์ การฝึกอบรม การนัง่รับประทานอาหารในโรงอาหาร พืน้ท่ีน่ังท�างาน จดัให้มกีารท�าความสะอาดฆ่าเชือ้โรค
ในพืน้ท่ีต่างๆ ภายในบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุสัปดาห์
    2.6 จดัให้มมีาตรการตรวจสอบและป้องกันความเส่ียงของบุคคลภายนอกทีเ่ข้ามาติดต่อกับบริษทัฯ โดยประชาสัมพนัธ์ให้
ใช้ช่องทางอืน่ในการตดิต่อแทนการเดินทางมาทีบ่ริษทัฯ หากหลีกเลีย่งไม่ได้ต้องผ่านมาตรการในการคดักรอง เช่น วดัอณุหภมิู การอยู่
เฉพาะในพืน้ท่ีท่ีก�าหนด และใช้ระยะเวลาในพ้ืนทีอ่ย่างจ�ากัด
 2.7 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ และเฝ้าระวังต่างๆ 
อีกทั้งยังได้อ�านวยความสะดวกเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ของประกันสังคม ในเขตพื้นที่ 11 เป็น
ระยะเวลา 17 วัน 

        3. การ Work from Home และการยดืหยุ่นเวลาการท�างาน
   เพือ่รกัษาระยะห่างทางสงัคม ซึง่ช่วยลดความเส่ียงต่อการสมัผัสเชือ้ไวรสัโควิด-19 ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหามลพษิ
ทางอากาศจากฝุน่ละออง (PM 2.5) และควนัพษิท่ีเกิดจากการจราจรทีต่ดิขดัในช่วงเวลาเร่งด่วนซ่ึงเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมส�าคญัอกี
ประการหนึง่ของประเทศ บรษิทัฯ จงึได้มนีโยบายให้พนักงานท�างานจากบ้าน (Work from Home) โดยจดัระบบการมอบหมาย 
ติดตาม รายงานผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยี Software อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ รวมท้ังระบบการสือ่สารระหว่างทมีงานให้
มปีระสทิธภิาพ เป็นการเปลีย่นรปูแบบการท�างานจากเดมิ ไปสูก่ารมุง่เน้นทีเ่ป้าหมายและผลส�าเรจ็ในการท�างาน อนัเป็นการส่งเสรมิ
ความเชือ่มัน่ ความไว้วางใจต่อกนั และฝึกให้พนกังานมภีาวะผู้น�าในตนเองมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังปรับเวลาการท�างานให้มคีวาม
ยดืหยุน่ โดยให้พนกังานเลือกเวลาเข้างานตามความเหมาะสม

        4. การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมการท�างาน
          บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งความสุข จึงให้ความส�าคัญกับการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีการท�างาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการท�างานและส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Co-Working Space) โดยยังคงให้ความส�าคัญกับมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ลดความแออัด 

     นอกจากนีย้งัจดัให้มพีืน้ทีส่�าหรบัออกก�าลงักาย และบริเวณพกัผ่อนหย่อนใจ
ของพนกังาน ตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้พนกังานอย่างเพยีงพอ เหมาะสม 

 นอกเหนือจากมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันข้างต้น บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับกลุ่มเสี่ยง
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม การบริจาคโลหิต รวมทั้งจัดแพทย์ พยาบาล และยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการดูแล
พนักงานตามปกติ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 
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        5. การสือ่สารภายในองค์กร
   การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสร้างความเข้าใจ และสร้างความรัก สามัคคี การมีเป้าหมาย
เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่องค์กรต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต  

            5.1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูง กับ ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ และพนักงาน รวมทั้งคณะ
กรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น โดยผ่านการประชุมประจ�าเดือน ประจ�าไตรมาส 
เพื่อรับทราบทิศทาง เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด�าเนินการต่างๆ ร่วมกัน
            5.2 จัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับพนักงาน เช่น บทความ Executive Talk, 
Intranet บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ตูร้บัฟังความคดิเหน็ โทรศัพท์ อเีมล์  จดหมาย การเดินรณรงค์กจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ Facebook 
และ Group Line “HR Jaidee” ประชาสมัพันธ์ข่าวสารความเคลือ่นไหวของบรษัิทฯ และสวสัดกิารต่างๆ ท�าให้พนกังานรบัทราบ
ข้อมูล และสามารถถาม-ตอบค�าถามได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะมีพื้นที่การท�างานอยู่ภายในหรือจังหวัดต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
และน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ และสร้างความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นให้กับพนักงาน รวมทั้งใช้เป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดผลความส�าเร็จขององค์กร

        6. การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการและการท�างานเป็นทมี

 ในปี 2564 บริษทัฯ ได้ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจ
พนักงานจ�านวน 1,977 คน จากพนักงานทั้งหมด 2,807 คน 
คดิเป็น 70.43% ของพนกังานทัง้หมด โดยให้ความส�าคญักบัปัจจยั
ด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน 
ความก้าวหน้าในการท�างาน ผูบ้งัคบับัญชา เพือ่นร่วมงานและทีมงาน
เงินเดือนและสวัสดิการ ความม่ันคงในการท�างานกับบริษัทฯ 
การบรหิารองค์กร และวฒันธรรมองค์กร จากผลการส�ารวจพบว่า
พนกังานมคีวามพงึพอใจโดยรวม 3.98 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
5 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2561

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมาจาก
การเลือกตัง้ และแต่งต้ังตวัแทนของบริษทัฯ และพนกังานมาช่วย
ในการขับเคลื่อนนโยบาย บริหารจัดการ ตลอดจนเสนอความคิด
เห็นในการด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
เช่น คณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะท�างานด้านต่อต้าน
การคอร์รัปชัน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะ
กรรมการส่งเสรมิบรหิารจดัการนวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์ 
คณะกรรมการ 5ส เป็นต้น
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      6. การบรหิารความสมัพนัธ์กบัชมุชนและรบัผิดชอบต่อสังคม 
 ความมุง่มัน่และเป้าหมาย 
 ด้วยตระหนกัถึงบทบาทการมส่ีวนร่วมในการดแูลสงัคมและชมุชน ซึง่เป็นภาคส่วนส�าคญัในการสนบัสนนุธรุกจิให้เตบิโต
อย่างยั่งยืน ไทยวาโก้จึงมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสุขให้แก่สังคมและชุมชนให้เติบโตไป
พร้อมกัน 

 แนวทางการบรหิารจดัการ
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
ส่งเสริมองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีส่วนร่วมท�างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับสังคม ชุมชน เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาและ
ขยายการท�าความดีให้กว้างขวางออกไปยังทุกภาคส่วนในสังคม

 ผลการด�าเนนิงานปี 2564     
         โครงการ Wacoal Pink Ribbon : วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเรง็เต้านม      
 บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจชุดชั้นในสตรี ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพของ 
ผู้หญงิ เพือ่ให้ผูห้ญงิไทยปลอดภยัจากโรคมะเรง็เต้านม จึงได้ด�าเนินการโครงการ วาโก้โบว์ชมพ ูสูม้ะเร็งเต้านม มาตัง้แต่ปี 2543 
โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

         1. Balancing Bra Donation ปีที ่13

     บริษัทฯ ได้คิดค้นวิจัยนวัตกรรมชุดชั้นใน Balancing Bra ที่
มีถุงซับในส�าหรับใส่เต้านมเทียม และคิดค้นวัสดุส�าหรับท�าเต้านมเทียมที่มี
ขนาดและน�้าหนักทดแทนเต้านมจริง ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มและสามารถ
เคลือ่นไหวสรรีะได้อย่างสมดุลเตมิเตม็เป็นธรรมชาต ิเพ่ือผู้หญงิทีไ่ด้รบัการ
ผ่าตัดเต้านมกลับมามีความมั่นใจในการด�าเนินชีวิตอีกครั้ง และเพื่อเปิด
โอกาสให้ผูห้ญงิทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ได้เข้าถงึนวัตกรรมนี ้จงึได้มกีารบริจาค
ให้กับองค์การ และหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

         2. กจิกรรม Women Fight Breast Cancer

    บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับโรงพยาบาลนวเวช จัดกิจกรรม Women 
Fight Breast Cancer ภายใต้โครงการ วาโก้โบว์ชมพ ูสูม้ะเรง็เต้านม รณรงค์
ให้ผู้หญิงไทยตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง
แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์
ต้านภยัมะเรง็เต้านมสากล โดยมอบสทิธพิเิศษส�าหรบัลกูค้าทีเ่ป็นสมาชกิบตัร 
His & Her ได้รบัส่วนลดตรวจคดักรองมะเรง็เต้านม 3D Mammogram และ 
Ultrasound

         3. กจิกรรม Pink Power รวมพลังสีชมพู
  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม TBCC Breast Cancer 
Awareness Month 2021 “Pink Power รวมพลังสีชมพู” ซึ่งจัด
โดยชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประทศไทย (Thailand Breast 
Cancer Community : TBCC) และภาคีเครือข่าย สมาคมโรค
เต้านมแห่งประเทศไทย (TBS) รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายมะเร็งท่ัว
ประเทศ (TBCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงตระหนัก

ถึงสุขภาพเต้านมตนเองตลอดเดือนตุลาคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าฟังเสวนาและร่วมพูดคุย ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
โรคมะเรง็เต้านมโดยตรงกับแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสาขา บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ในกจิกรรมให้ค�าปรกึษาแนะน�า
ในการเลือกบราที่เหมาะสมเพื่อเสริมบุคลิกภาพหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
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  บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการพฒันาธรุกจิและพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าแล้ว บรษิทัฯ 
ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ประโยชน์อย่างย่ังยืนของสงัคมโดยรวม ผ่านโครงการ 
“Wacoal We Care” ซึ่งด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2564 มีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

  บริษัทฯ ร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่วิถีสุข
ภาวะปกติใหม่ หรือชุมชนพูนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้แก่สตรีและเด็กยากไร้ หมู่บ้าน
ชายแดนไทย-พม่า รวม 10 หมู่บ้าน อาทิ หมู่บ้านป่าเด็ง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี หมู่บ้านเบอลูโค่ อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก หมู่บ้านห้วยมะโหนก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หมู่บ้าน
พระพร อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และหมู่บ้านบางกลอย อ.แก่ง
กระจาน จ.ตาก เป็นต้น โดยได้มอบผลิตภัณฑ์เสื้อชั้นในวาโก้
ส�าหรับเด็กหญิงและสตรี จ�านวน 2,838 ช้ิน และชุดเด็กเล็ก 
1,659 ชิ้น รวมมูลค่า 750,000 บาท รวมถึงอุปกรณ์เครื่อง
เขียนและอื่นๆ เพ่ือมอบให้กับผู้หญิงยากไร้ จ�านวน 992 คน 
และเด็กจ�านวน 639 คน

 บริษทัฯ มอบอปุกรณ์การแพทย์ อาท ิเครือ่งวัดออกซเิจน 
ปลายนิว้ ถงุมอืทางการแพทย์ หน้ากากอนามยั และวาโก้ถงุปันสขุ 
เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม และโรงพยาบาล
เจรญิกรงุประชารกัษ์ สนบัสนนุการปฏิบัตหิน้าท่ีของบคุลากร
ทางการแพทย์ในการดแูลผูป่้วยโรคโควดิ-19 และมอบผลติภณัฑ์
ชุดชั้นในวาโก้ให้กับประชาชนในชุมชนบางคอแหลม ที่ได้รับผล 
กระทบจากโควิด-19 รวมมูลค่า 627,000 บาท

  บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด 
มลูนธิโิรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร ในพระอปุถัมภ์สมเดจ็
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
และเครือสหพัฒน์ มอบ “ถุงวาโก้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือ และ
ส่งก�าลงัใจให้ผูป้ระสบอทุกภยั จ.พระนครศรอียธุยา โดยมอบแก่
ผู้ใหญ่บ้านหญิง 4 หมู่บ้านใน ต.วัดตะกู ต.ทางช้าง เพื่อแจกจ่ายให ้
ผูป้ระสบภยัรวม 200หลังคาเรือน ณ  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา 
รวมมูลค่า 150,000 บาท

 นอกจากน้ีบรษิทัฯ ได้บรจิาคชดุชัน้ในใหม่และผลติภณัฑ์อืน่ๆ ให้แก่ผู้ยากไร้รวมถงึทณัฑสถานหญงิทัว่ประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ Wacoal We Care
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  นวตักรรมการบรกิารเพือ่สงัคม

  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอช่วยในการทรงตัวส�าหรับผู้
สงูวยัทีม่อีาการกล้ามเนือ้อ่อนแรง กบัภาควชิาวทิยาการสิง่ทอ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
โครงการวิจัยนี้เป็นการน�าความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอของภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และความรู้และความเชี่ยวชาญทาง
ด้านสรีระวิทยาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส่ิงทอช่วยเหลือในการด�ารงชีวิต 
(Assisted Textile Product Innovation) เพื่อเป็นอุปกรณ์

  โครงการ Wacoal Fair สนิค้าดเีพือ่ทุกคน

  เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ ลดรายจ่าย และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ใช้สินค้าของบริษัทฯ 
จึงจัดให้มีงานขายสินค้าในราคาพิเศษที่ท�าการบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและลูกค้าที่อยู่ในชุมชนโดยรอบและลูกค้าทั่วไปที่สนใจได้
เข้าถึงสินค้าที่ดี มีคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ในราคาสุดพิเศษลดสูงสุด ท้ังน้ีบริษัทได้จัดอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี 
เดือนละครั้ง

ช่วยในการทรงตัวให้กับผู้สูงวัยที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวเพื่อทดแทนความบกพร่องทาง
ร่างกาย และช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการเคลือ่นไหวของผูส้งูวยั ท�าให้มพีฒันาการทางร่างกายดข้ึีนและสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้มากที่สุด รวมทั้งสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
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      7. ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

          “พนักงานในองค์กรเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน สถานที่ท�างานเปรียบดังบ้านหลังที่สอง ไทยวาโก้จึงมุ่งจัดการ
ดูแลอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และมีความสุขในบ้านหลังที่สอง” 

         ความมุง่มัน่และเป้าหมาย
         ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการประกอบการทุกอาชีพ ไทยวาโก้จึงให้ความส�าคัญและได้ตั้งเป้า
หมายความปลอดภัยในการท�างาน คือ ไม่มีอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิตจากการท�างานและอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (Lost Time 
Injury Frequency Rate : LTIFR) เกิน 3 วัน ภายใน 1,000 วันท�างาน หรือคิดเป็น 23.29 ล้านชั่วโมง 

 แนวทางการบรหิารจดัการ
 ไทยวาโก้ให้ความส�าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงครอบคลุม
ทุกกระบวนการผลิต การจัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท�างาน รวมถึงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการท�างานตาม
ปัจจยัเสีย่งเพือ่ให้เป็นตามทีก่ฎหมายก�าหนด ดแูลสขุภาพพนักงานด้วยการตรวจสขุภาพประจ�าปีท้ังการตรวจสขุภาพท่ัวไป  ตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน เพื่อเป็นตัวแทนดูแลความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานภายในบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนฉุกเฉินจ�านวน 5 แผน ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ 
คือ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  แผนฉุกเฉินกรณีการหกรั่วไหลของสารเคมี แผนฉุกเฉินกรณีหากเกิดการชุมนุมประท้วงและ
ก่อจลาจล แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภัยคุกคามการก่อการร้าย และแผนรองรับกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมพร้อม
รับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

         ผลการด�าเนนิงานปี 2564
         จากการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการประกวดสถานประกอบกจิการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ” ต่อเน่ืองเป็นปีที ่7”

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีพนักงานได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจนถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน จ�านวน 1 ราย ดังนั้นอัตราการ
บาดเจ็บและเจ็บป่วยของพนักงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) เกิน 3 วัน คิดเป็น 0.04% ของพนักงานทั้งหมด หรือ 0.15 รายต่อ 
1 ล้านชัว่โมงการท�างาน ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2563 และปี 2562 ทีไ่ม่มพีนกังานได้รบับาดเจบ็และเจบ็ป่วยจนถงึข้ันหยดุงาน (LTIFR) 
เกิน 3 วัน  รวมถึงมีจ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด (Total Recordable Injury Rate : TRIR) ตลอดทั้งปี 2564 จ�านวน 43 
คน คิดเป็น 1.56% ของพนักงานทั้งหมด หรือ 1.30 รายต่อพนักงาน 100 คนต่อปี ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยมีพนักงานที่เสียชีวิตจาก
การด�าเนินงาน (Fatality) แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งหามาตรการป้องกันหรือ
ท�าการปรับปรุงการท�างานให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอยู่สม�่าเสมอ 

 นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจนท�าให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ
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  บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานและ
เตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินภายในองค์กร ดังนี้

         1. ด้านการฝึกอบรม
 ในปี 2564  บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนงานการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับ
เพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” หลักสูตร “การท�างาน
กบัสารเคมีและการโต้ตอบกรณสีารเคมหีกร่ัวไหล” แต่เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้

         2. การตรวจวเิคราะห์สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการท�างาน (ประเทศไทย) จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้ทราบถึงแหล่ง
ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ปริมาณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพการท�างานที่ปลอดภัย เป็นข้อมูล
พื้นฐานส�าหรับเฝ้าระวังโรค หรือการเจ็บป่วยจากการท�างาน ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบการรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคจาการท�างานของทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ

         3. การตรวจสอบอปุกรณ์ด้านความปลอดภัย
 บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบระบบอปุกรณ์ในการป้องกนัภยัต่างๆ เป็นประจ�าทกุเดอืน เช่น ตรวจสอบถงัดบัเพลงิ สายส่ง
น�้าดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ส�ารวจปรับปรุงทางเดินหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

         4. การส่งเสรมิความปลอดภยัในการท�างาน
 บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment – Quality Day) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อรณรงค์ให้
พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยในองค์กร รวมทั้งการรณรงค์ให้พนักงานขับขี่อย่างปลอดภัย เมาไม่ขับ 
ในเทศกาลสงกรานต์หรอืในช่วงปีใหม่ แต่เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้บรษิทัฯ
ไม่สามารถด�าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปี 2564 ได้

         5. โครงการป้องกนัปัญหาสิง่เสพตดิ
 บรษัิทฯ จดัให้สถานท่ีท�างานเป็นสถานท่ีปลอดจากสิง่มนึเมา ยาเสพตดิ หรอืสารเสพตดิอ่ืนๆ ซึง่จะบัน่ทอนสมรรถภาพ
ในการท�างานของพนักงาน และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน

 บรษิทัฯ ร่วมกบัส�านกังานเขตบางคอแหลมจดัสุม่ตรวจสารเสพตดิพนักงานของบริษทัฯ เป็นประจ�าทุกปี เพือ่ป้องกนั
ปัญหาสิ่งเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

      8. สทิธมินษุยชน

         ความมุง่มัน่และเป้าหมาย
  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ นอกจากสิทธิเสรีภาพในทางปัจเจกบุคคลแล้วยัง
รวมไปถงึสทิธเิสรีภาพในการอยูร่่วมกันในสงัคมอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม เคารพในคณุค่า ศกัดิศ์ร ีและความแตกต่างของมนษุย์ 
  ไทยวาโก้ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลทั่วไปอันก่อให้เกิดเป็นความหลากหลายและอิสรภาพทั้งด้านความ
คิด การกระท�า ค�าพูด และการสื่อสาร อีกทั้งยังรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ
อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังมีสิทธิใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

         แนวทางการบรหิารจดัการ
  บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ก�าหนด
ไว้ในมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) โดยสนับสนุนการให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้
พนกังานตระหนกัถงึหลกัสทิธมินษุยชน เพือ่น�าไปเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบิตังิาน ไม่จ�ากดัอสิรภาพ หรอืความแตกต่างทางความคดิ
เพศ เช้ือชาต ิศาสนา การเมอืงหรือเรือ่งอ่ืนใด รวมทัง้จดัให้มีช่องทางการสือ่สารเพือ่ให้พนกังาน หรอืผูท้ีเ่ชือ่ว่าสทิธขิองตนถกูละเมดิ 
หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยค�าร้องเรียนนั้นจะต้องได้รับการเอาใจใส่และด�าเนินการ
อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
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         ผลการด�าเนนิงานปี 2564
 1. ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
 2. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานในการเจรจาและให้
ข้อเสนอแนะในเรือ่งต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
 3. ค�านึงถึงการไมเ่ลือกปฏบิัตแิละให้โอกาสเท่าเทยีมกนัในการจา้งงาน ไมเ่ลอืกปฏบิัตใินด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
โดยเฉพาะผู้พิการ ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานท�า ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการจ�านวน 30 คน 
 4. มีการคัดกรองและตรวจสอบคู่ค้าและผู้รับเหมา (Subcontractor) ว่าด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิ
มนษุยชนต่อพนักงานและลกูจ้างของคูค้่าและผูร้บัเหมา (Subcontractor) โดยได้ก�าหนดประเด็นการเคารพต่อหลกัสิทธมินษุยชน
ไว้ในนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม หนงัสือแสดงความมุง่มัน่ด้านมาตรฐาน WRAP และในระเบยีบการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่ได้เผย
แพร่ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้กับคู่ค้าและผู้รับเหมา (Subcontractor) ทราบ
 5. จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัสทิธมินษุยชนให้กบัผูบ้รหิารและพนักงาน เพ่ือให้เข้าใจถึงนโยบายและข้อปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 
รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
 6. ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากพนักงานและคู่ค้า

จ�านวนพนักงานแยกตามภูมิภาค จ�านวนพนักงานแยกตามศาสนา

สัดส่วนพนักงานหญิง
ต่อพนักงานทั้งหมด

การจ้างงานคนพิการ
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3.5  การจดัการความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดล้อม 

3.5.1 นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานสิง่แวดล้อม

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม
 “ไทยวาโก้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนั้นในการด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึง
ต้องปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานที่ได้จัดท�าขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ต้ังแต่การปฏิบัติตามแนว
นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การคัดเลอืกวตัถุดิบท่ีได้มาตรฐาน การออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติร
ต่อส่ิงแวดล้อม กระบวนการผลติทีม่คุีณภาพ การจัดการสนิค้าคงคลงัท่ีมปีระสทิธภิาพ การให้ข้อมลูทีถู่กต้องแก่ผูบ้รโิภค 
ตลอดจนการทิ้งท�าลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

      ความมุง่มัน่และเป้าหมาย
      บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เพื่อ
ให้การบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมมปีระสทิธภิาพครอบคลมุทกุด้าน ทัง้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การบรหิารจดัการพลงังาน 
การบริหารจัดการน�้า และการบริหารจัดการของเสีย รวมถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ ด้านสิ่ง
แวดล้อมในระดับประเทศ และระดับสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

      แนวทางการบรหิารจดัการ
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      บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการรับรองระบบบริหารการจัดการต่างๆ ทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การจัดส่ง 
การใช้งานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเลิกใช้หรือหมดอายุการใช้งาน  ดังนี้
      ISO 9001  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการผลิต และการออกแบบ
      ISO/IEC 17025 ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
      ISO 14001  ระบบบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      ISO 50001 ระบบบริหารจัดการพลังงาน

      ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตปลอดภัยจากสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน (Green Product & Green Process) และ
บริษัทฯ มุ่งสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ยกระดับสู่ Green Industry ระดับ 5  เครือข่ายสีเขียว Green Supply Chain  
หรือ Green Network ภายในปี 2573

      บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีประเด็นการละเมิดกฏหมายหรือข้อก�าหนดทางด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการทุกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย

    9.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (ก๊าซเรอืนกระจก) 

      ความมุง่มัน่และเป้าหมาย
      ไทยวาโก้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างสม�่าเสมอทุกปี เพ่ือติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมตาม 
ชมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีอ่งค์กรก�าหนด โดยมเีป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกจิกรรมขององค์กร
ไม่ต�่ากว่า 2% ในแต่ละปี โดยใช้มาตรการของโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้
เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงสุดคือ 80% ของกิจกรรมทั้งหมด

      แนวทางการบรหิารจดัการ
      บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความส�าคัญกับการป้องกันและ
แก้ไขมลพษิทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิกจิกรรมขององค์กรทีส่่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกบัการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิท�าให้เกดิ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศลดลง น�าไปสู่การปฏิวัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมระดับประเทศลดลง

      ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลด
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยการประเมินจากการปล่อยและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรอืนกระจก 
ใน 3 ด้าน ดังนี้
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      1. ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต�่า โดยพิจารณา
จาก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้
      Scope I : การค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การ
เผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการบ�าบัดน�้าเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล 
จากกระบวนการหรือกิจกรรม เป็นต้น
      Scope II : การค�านวณคาร์บอนฟตุพร้ินท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การซื้อพลังงาน
มาใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน�้า เป็นต้น
      Scope III : การค�านวณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ทางอ้อมด้านอ่ืนๆ เช่น การเดนิทางของพนกังานด้วยพาหนะทีไ่ม่ใช่ขององค์กร 
การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น

      2. ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product :CFP) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า 
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
      3. ด้านการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจก  
      ผลการด�าเนนิงานปี 2564

      1. ด้านคาร์บอนฟตุพร้ินท์องค์กร  (Carbon Footprint for Organization : CFO) 
       บริษัทฯ ประเมินการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กรมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 
2556 และได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ซึ่งในปี 2564 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ได้ถึง 19 % เมื่อเทียบกับปี 2563  

ผลการประเมนิปี 2564
Total Greenhouse Gas Emission : 3,759 TonCO

2
e/year 

(Scope 1&2)
Direct GHG Emissions : 445 TonCO

2
e/year

Energy Indirect GHG Emissions : 3,314 TonCO
2
e/year

Other Indirect GHG Emissions : 74 TonCO
2
e/year

        โดยในปีปัจจุบันปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรของไทยวาโก้โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 
ได้ผ่านการทวนสอบโดย บริษัท อีซีอีอี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ทวนสอบการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

      2. ด้านคาร์บอนฟตุพร้ินท์ผลติภณัฑ์  (Carbon Footprint of Product : CFP)  
 คาร์บอนฟตุพริน้ผลติภณัฑ์ คอื ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากผลติภณัฑ์แต่ละหน่วยตลอดวฎัจกัรชวีติของ
ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสีย รวมถึงการขนส่ง
ที่เกี่ยวข้อง โดยค�านวณออกมาในรูปของ กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (gCO

2
e) หรือกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

(KgCO
2
e) หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (TonCO

2
e)
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    บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�่า โดยในปี 2564 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า WACOAL ผ่านการทวนสอบการประเมิน CFP 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จ�านวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน WB3B53 = 1.20 
KgCO

2
e ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในออกก�าลังกาย WR1482 = 1.30 KgCO

2
e และผลิตภัณฑ์กางเกงชั้นใน WU4999  = 415 gCO

2
e

      3.  ด้านการปกป้อง และฟ้ืนฟรูะบบนเิวศและความหลากหลายทางชวีภาพ  
  บริษัทฯ มีนโยบายในการปกป้อง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยผ่านโครงการต่างๆ เช่น 

      โครงการ Wacoal Braday : บราเก่า เราขอ ปีที ่10 

       บรษัิทฯ ในฐานะผูน้�าผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในสตรีทีดู่แลใส่ใจทัง้ผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อมได้ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการ
ผลติภณัฑ์ชดุชัน้ใน (บรา) ทีไ่ม่ใช้แล้วน�ากลับมาใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างบรูณาการ และถอืเป็นผูผ้ลติรายแรกของกลุม่ผลติภณัฑ์
ชุดชั้นในของประเทศไทยที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพอย่างมีระบบและก�าจัดอย่างถูกวิธี โดยใช้แนวคิด  
“Zero Waste” ขยะ = ศูนย์ ตามหลักการ 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

     บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปน�าชุดชั้นในเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์มาบริจาค และยัง
ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพื่อขอใช้พื้นที่
ในการตั้งกล่องรับบริจาค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรต่างๆ

     ในปี 2564 ได้รับบราบริจาคกว่าหน่ึงแสนตัว โดยมีเป้าหมาย
ในการรณรงค์ให้มีการบริจาคบราที่เสื่อมสภาพเพื่อน�ามาท�าลายด้วย
ระบบปิด ให้ได้ปีละไม่ต�่ากว่า 100,000 ชิ้น โดยร่วมกับบริษัท ทีพีไอ
โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) น�าบราที่ได้รับบริจาคไปแปรเปลี่ยน
เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในระบบปิด ซึ่งได้ค่าพลังงานความร้อนประมาณ 16,000 KJ/Kg. 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนการฝังกลบได้ประมาณ 
20 TonCO

2
e และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้

เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้า (พลังงานไฟฟ้าจากขยะ) 
ได้ประมาณ 65 TonCO

2
e รวมทั้งหมด 85 Ton CO

2
e มีผลท�าให้

ช่วยลดขยะชุมชน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือพลังงานจากฟอสซิล 
ต่างๆ ลดผลกระทบการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) หรือ ลดโลกร้อน (Global Warming) 
       นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ตั้งแต่
ปี 2555-2564 วาโก้ได้มีส่วนช่วยก�าจัด บราเสื่อมสภาพไปแล้ว
จ�านวน 619,000 ตัว รวมน�้าหนัก 61,900 กิโลกรัม หรือลดขยะ
ชุมชนไปได้กว่า 62 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบและจากการใช้ทดแทนพลังงานถ่านหินได้กว่า 402 TonCO

2
e เท่าการปลูกต้นไม้ถึง

กว่า 33,529 ต้น ซึ่งนับเป็นโครงการท่ีมีการบริหารจัดการชุดชั้นในที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจร ได้ประโยชน์อย่างรอบด้าน
ทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
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      โครงการ PET Bottles for a Better Tomorrow : ขวดใสเพือ่โลกสวย

     โครงการ “ขวดใสเพื่อโลกสวย” เป็นอีกกิจกรรมที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลดขยะชุมชนด้วยการ
คัดแยกขวดพลาสติก (PET) เพื่อน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) น�า
ขวดพลาสติกมารไีซเคลิและแปรรูปเป็นเส้นด้ายคุณภาพสงู ซึง่สามารถน�ามาออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ภายใน
แนวคิด Eco Bra โดยชุดชั้นใน 1 ตัว ใช้เส้นใยที่รีไซเคิลจากขวด PET ประมาณ 3 ขวด โดยมีเป้าหมายแปรรูปขวดพลาสติก
เดือนละ 1 ตันหรือเทียบเท่าขวดน�้าดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จ�านวนกว่า 45,000 ขวด ต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แทนการฝังกลบได้ประมาณ 20 - 25 Ton CO

2
e/ปี

      โครงการ Wacoal Go Green : วาโก้หวัใจสีเขยีว

       การด�าเนินงานทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญและมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการลดใช้พลงังาน ลดสาเหตขุองปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษทัฯ จงึร่วมกบัองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ซึง่
เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปลูกและดูแลรักษาป่า เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกภายใต้กิจกรรม “Wacoal Go Green” วาโก้หัวใจสีเขียว ปลูกต้นกล้าให้เป็นผืนป่า โดย
เป้าหมายปี 2559 - 2567 ปลูกต้นไม้สะสมรวมจ�านวน 3,000 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ประมาณ 30 - 50 
TonCO

2
e/ปี รวมถงึเป็นการสนบัสนนุชาวบ้านในชมุชนรอบพ้ืนทีไ่ด้ใช้ประโยชน์จากป่า และมรีายได้จากการช่วยดูแลป่าในชมุชน 
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ปลูกป่า (ปี)

จ�านวนไร่
จ�านวนต้น/ปี

จ�านวนต้นสะสม 
ดูดซับ KgCO

2
/ปี

1 ต้น = 12 KgCO
2

TonCO
2
e
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      10. การบรหิารจัดการพลงังาน

   ความมุ่งมัน่และเป้าหมาย

  จากข้อจ�ากัดของแหล่งพลังงานภายในประเทศ และการพึ่งพิงแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่น�าเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้
เป็นแหล่งพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้านั้น ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานเกิดความผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

  ไทยวาโก้ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมาย
ในปี 2564 คือ ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Specific Energy Consumption (SEC)) ลง 2% เมื่อเทียบ
กบัปี 2563 หรอืควบคมุดัชนีการใช้พลังงานให้มค่ีาน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3.593 เมกะจลูต่อชิน้ (ผลติภัณฑ์) ซึง่บรษิทัฯ ก�าหนด
ให้เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กร

   แนวทางการบรหิารจดัการ

   1. การด�าเนนิงานภายใต้ข้อก�าหนด กฎหมาย และมาตรฐานระดบัสากล
      ไทยวาโก้มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจการผลิตชุดชั้นในที่มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกเหนือไปจากการต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะ
ท�างานระบบบรหิารจดัการพลงังาน ISO 50001 เพ่ือด�าเนนิงานตามนโยบายด้านการอนรุกัษ์พลงังาน โดยการก�าหนดเป้าหมาย 
วางแผนงาน ด�าเนนิงานตามแผน และเฝ้าตรวจวดัวเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน ตามแนวทางข้อก�าหนดของระบบการจดัการพลังงาน
ในระดบัสากล ISO 50001 ซึง่บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานดงักล่าวจาก บรษัิท บโูร เวอรทิสั เซอทฟิิเคชัน่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เป็นหลักปฏิบัติที่ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี

   2. เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง
      ไทยวาโก้ด�าเนนิงานและกจิกรรมด้านการอนรุกัษ์พลงังานอย่างต่อเน่ืองด้วยมาตรการการควบคมุ มาตรการการส่ง
เสรมิ และมาตรการการสนับสนนุ เพือ่ให้มปีระสิทธภิาพการใช้พลงังานทีส่งูขึน้ โดยให้ความส�าคญักบัโครงการอนุรกัษ์พลังงานที่
มกีารลงทนุและทัง้ทีไ่ม่มีการลงทุน ควบคูก่บัการศกึษาเทคโนโลยีด้านการประหยดัพลงังาน และน�าเทคโนโลยเีหล่านัน้มาประยกุต์
ใช้งานให้เกดิประโยชน์กบับรษิทัฯ

   3. ปลกูจติส�านกึด้านการอนรุกัษ์พลงังานแก่พนกังานในองค์กร
     บริษัทฯ ฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2564 ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “จิตส�านึกการ
อนุรักษ์พลังงาน” เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีในด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

76



   4. เพิม่ขดีความสามารถของบุคลากรในด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
       ไทยวาโก้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะ
และองค์ความรู้ทีดี่ในงานเฉพาะทาง สามารถปฏบิตังิานได้อย่างเชีย่วชาญและทนัต่อสถานการณ์และสามารถน�ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน โดยประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ

   5. การปฏบิตังิานเชงิป้องกัน
      บริษัทฯ มีการก�าหนดแผนงานเพื่อด�าเนินการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์หลักที่มีการใช้พลังงานสูง เช่น 
เคร่ืองจักรในงาน Utility โดยเน้นเรื่องการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้
เครื่องจักรอุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน รักษาสภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองใน
มาตรการควบคุมประสิทธิภาพหรือค่าสมรรถนะของเครื่องจักรท่ีมีนัยส�าคัญ ก�าหนดให้เครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดถูก
เลือกใช้งานก่อน ส่งผลให้สามารถควบคุมการท�างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน สามารถลดการสูญเสียด้านพลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้

      ผลการด�าเนนิงานปี 2564

      บริษัทฯ ใช้พลังงานทุติยภูมิ (Secondary  Source) ในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นพลังงานทางอ้อม (Indirect 
Energy) จากการไฟฟ้านครหลวง โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 6,629,000 kWh. เม่ือเทียบ
กับปริมาณการใช้พลังงานปี 2563 ท่ีมีค่าเท่ากับ 6,941,000 kWh พบว่ามีการใช้พลังงานลดลง 4.50% แต่หากพิจารณาจาก
ค่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Specific Energy Consumption (SEC)) ที่บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นตัวชี้
วัดสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กร ในปี 2564 มีค่าเท่ากับ 4.536 เมกกะจูลต่อชิ้น (ผลิตภัณฑ์) พบว่าสูงกว่าเป้าหมาย
ด้านพลังงานท่ีตั้งไว้ 23.73% เนื่องจากปัจจัยด้านผลผลิตที่ลดลง ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ ต้องปรับแผนเรื่องการลดเวลาใน
การผลิตให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      ส�าหรับมาตรการอนรุกัษ์พลงังานทีด่�าเนนิการในปี 2564 เป็นมาตรการท่ีด�าเนนิการปรบัปรงุประสทิธภิาพการ
ใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง โดยด�าเนินโครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED (T8) แทนหลอด Fluorescent (T5) พื้นที่อาคาร
ผลิตและอาคารคลังสินค้า

   สรปุผลจากการบรหิารจดัการพลงังานในปี 2564

ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์
พลังงานเท่ากับ 36,019.97 KWh./ปี

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 
148,762.48 บาท/ปี

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18.0 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ค่าดชันีประสทิธิภาพการใช้พลังงาน
( Energy Intensity ) 

 สดัส่วนการใช้พลงังานปี 2564

ปรมิาณการใช้พลังงาน (กโิลวัตต์-ช่ัวโมง)

ปรมิาณการใช้พลังงาน (เมกะจลู/ช้ิน)
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ข้อมูลพลังงานและก๊าซเรือนกระจก หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ท้ังองค์กร

ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงจากการด�าเนินมาตรการ

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กิโลวัตต์-ชั่วโมง

เมกะจูลต่อชิ้น

กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

6,941,000

3.666

95,498

3,469.81

  

55.6

6,629,000

4.536

36,019

3,313.84

  

18.0

7,475,000

2.842

107,787

4,351.2

62.7

      การจดัการพลงังานและก๊าซเรอืนกระจก

      11. การบรหิารจดัการน�า้

      11.1 การบรหิารจดัการน�า้ใช้

 ความมุ่งมัน่และเป้าหมาย

 บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้าภายในองค์กร ซึ่งเป็นน�้าประปาที่ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค
ของพนักงาน เพราะน�้าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ต้องอนุรักษ์และใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด ไทยวาโก้ ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว 
จึงได้มีการก�าหนดเป้าหมาย “ลดการใช้น�้าลง 2% โดยเทียบกับปี 2563” โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้น�้าเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

 แนวทางการบรหิารจดัการ

 บริษัทฯ มีการจัดการใช้น�้าอย่างเป็นระบบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพ
โดยใช้เทคนคิ 3Rs คือ การลด การใช้ซ�า้ การรไีซเคลิ (Reduce Reuse Recycle) และมกีาร รณรงค์เพือ่สร้างจติส�านึกแก่พนักงาน
ในการใช้น�้าให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการใช้น�้าเพื่ออุปโภคบริโภคภายในส�านักงานและโรงงาน ซึ่งการบริหาร
จัดการน�้าจะเน้น 2 ประเด็นหลัก คือ การลดการใช้น�้า และการบ�าบัดน�้าที่ใช้แล้ว 
           ผลการด�าเนนิงานปี 2564

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น�้าประปารวมทั้งหมด เท่ากับ 65,243 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
21% โดยการใช้น�้ามากที่สุด คือ การใช้น�้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปริมาณ 46,169 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70.76% รองลงมา
เป็นน�้าหล่อเย็นเพื่อท�าความเย็น การใช้น�้าอื่นๆ และน�้าที่สูญเสีย และน�้าใช้ในหม้อไอน�้า ตามล�าดับ

 ทั้งนี้ ปริมาณการใช้น�้าเฉลี่ยของปี 2563 เท่ากับ 72.69 ลิตร/คน/วัน และในปี 2564 พบว่ามีการใช้น�้าเฉลี่ย
เท่ากบั 73.75 ลติร/คน/วัน ซึง่มกีารใช้น�า้เฉล่ียเพิม่ขึน้ คดิเป็น 1.46% เนือ่งจากในปี 2564 บรษิทัฯ มสีดัส่วนจ�านวนพนกังาน 
Work from home น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2563 จึงส่งผลให้มีการใช้น�้าเพิ่มสูงขึ้นในการอุปโภคและบริโภค

น�า้ใช้เพือ่อปุโภค/บรโิภค น�า้หล่อเยน็/ท�าความเยน็ อืน่ๆ และน�า้สญูเสยี น�า้ใช้หม้อไอน�า้

ปร
มิา

ณ
กา

รใ
ช้น

�า้ 
(ล

บ.
ม.

)

ปรมิาณการใช้น�า้

78



      11.2 การบริหารจดัการน�า้ทิง้

          ความมุ่งมัน่และเป้าหมาย
             ไทยวาโก้ต้ังอยูใ่นพ้ืนทีท่ีม่ชีมุชนโดยรอบจงึมคีวามตระหนกัด้านผลกระทบจากการปล่อยน�า้ทิง้ทีเ่กดิจากกระบวนการ
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยก่อนที่จะปล่อยน�้าทิ้งลงสู่คูคลองสาธารณะ น�้าจะต้องได้รับการบ�าบัดให้มีค่าน�้าทิ้งที่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมาย 
ต้องไม่เกิดข้อร้องเรียนในเรื่องการปล่อยน�้าทิ้งจากชุมชนโดยรอบ

          แนวทางการบรหิารจดัการ
    บรษิทัฯ ได้มกีารตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้ทิง้ทัง้หมด 4 ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมกีารบ�ารงุรกัษาและตรวจสอบสภาพ
ของระบบบ�าบัดอย่างสม�่าเสมอ พร้อมทั้งมีการตรวจวัดค่าน�้าท้ิงโดยเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบ
ประสทิธภิาพในการท�างานของระบบบ�าบดั และมหีน่วยงานภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองเข้ามาด�าเนนิการตรวจวดัค่าน�า้ทิง้อย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพในการท�างานของระบบบ�าบัดเพื่อให้มั่นใจว่าน�้าทิ้งที่ปล่อยออกสู่แหล่งน�้าสาธารณะ
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดและไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้าง หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ผลการด�าเนนิงานปี 2564
   จากการบริหารจัดการน�้าทิ้งท�าให้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้งในปี 2564 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยปริมาณน�้าท้ิงท่ีเกิดข้ึนในปี 2564 มีปริมาณเท่ากับ 26,825 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน�้าทิ้งส่วนใหญ่จะเกิด
จากน�้าทิ้งในห้องน�้าในปริมาณ 20,119 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 75% รองลงมาเป็นน�้าจากการท�าความสะอาดซักล้างปริมาณ  
4,292 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 16% และน�้าท้ิงจากกิจกรรมอื่นๆ และน�้าสูญเสีย และน�้าทิ้งจากหม้อไอน�้า ตามล�าดับ

ปรมิาณน�า้ทิง้

น�า้ทิง้ (ห้องน�า้) น�า้หล่อเยน็/ท�าความเยน็ อืน่ๆ และน�า้สญูเสยี น�า้ใช้หม้อไอน�า้

ปร
มิา
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น
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ิง้ 
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)

ปรมิาณการใช้น�า้ (ลติร/คน/วัน)
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/วั
น
)

ปรมิาณการใช้น�า้ปี 2563

ปรมิาณการใช้น�า้ปี 2564

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

เดอืน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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รายละเอียด หน่วย เกณฑ์ตาม
กฎหมายจุดที่ 1

หน้า
อาคาร 1

จุดที่ 2
หน้า

อาคาร 6

จุดที่ 3
ข้าง

อาคาร 3

จุดที่ 4
หลัง

อาคาร 3

ปี 2564

1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง 

2. ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ใน 

   การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า (COD) 

3. ค่าสีในน�้าทิ้ง (COL) 

4. ค่าไนโตรเจนอินทรีย์และ

   แอมโมเนียไนโตรเจน (TKN) 

5. ค่าของแข็งละลายน�้า (TDS) 

6. ไขและน�้ามัน (Oil & Grease) 

7. ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) 

8. ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ใน

   การย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า (BOD) 

9. อุณหภูมิของน�้า 

      จากการตรวจวัดค่าน�้าทิ้งทั้งหมด 4 จุดภายในบริเวณบริษัทฯ พบว่าผลการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย

ก�าหนดทกุค่า ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อทัง้สิง่แวดล้อมและชมุชนรอบข้าง โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่พบข้อร้องเรยีนด้านสิง่แวดล้อม 

จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
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      ผลการตรวจวัดค่าน�า้ทิง้ปี 2564

      12. การจัดการของเสยี

  ความมุ่งมัน่และเป้าหมาย
         ไทยวาโก้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งได้ก�าหนดให้มีการจัดการขยะ
ภายในโรงงานอย่างมีระบบ ซึ่งได้มีการคัดแยกขยะโดยแบ่งออกเป็น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอุตสาหกรรม และขยะ
อนัตราย เพือ่ให้เกดิความสะดวกต่อการจดัการและน�าไปก�าจดัได้อย่างถกูต้องและเป็นการแยกขยะเพือ่น�ามาใช้ซ�า้หรอืรไีซเคลิ 
โดยได้ต้ังเป้าหมายในปี 2564 คือ การเพิ่มสัดส่วนของการน�าขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ�้าและใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า 70% 
  แนวทางการบรหิารจดัการ
         บริษัทฯ ได้น�าแนวทางการจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) มาประยุกต์ใช้ 
 • Reduce : ใช้เทคโนโลยี Computer Grading ในการวางต�าแหน่งกระดาษแบบลงบนผ้าโดยให้มีเศษผ้าเหลือใน 
    การตัดให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและเป็นการลดการเกิดปริมาณ 
    ขยะที่ไม่จ�าเป็น
 • Reuse : น�าบรรจุภณัฑ์ทีมี่สภาพดแีละยงัสามารถใช้งานได้ เช่น กล่องกระดาษ ถุงพลาสตกิ จากคลงัสนิค้า  
    และจากกระบวนการต่างๆ จากการผลิตมาหมนุเวียนใช้ซ�า้ หรือการน�ากลบัมาใช้ใหม่ 
 • Recycle : น�าเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วมารีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการจ�าหน่ายให้กับผู้รับซื้อที ่
    น�าขยะไปรไีซเคิล เช่น เศษฟองน�า้ เศษผ้า เป็นต้น

 ผลการด�าเนนิงานปี 2564
 บริษัทฯ ได้คัดแยกขยะออกมาได้จ�านวนทั้งสิ้น 867,671 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป จ�านวน 504,000 
กิโลกรัม คิดเป็น 72.33% รองลงมาเป็นขยะอุตสาหกรรมจ�านวน 191,224 กิโลกรัม คิดเป็น 27.44% ซึ่งขยะอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ได้น�าหลัก 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) มาใช้ในการน�ากลับมาใช้ซ�้า การใช้ใหม่ และการแปรรูป จ�านวน
ทั้งสิ้น 190,379 กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนที่น�าขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ�้า ใช้ใหม่ได้เท่ากับ 99.56% ซึ่งได้ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้
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      13. การด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นธรรม
          ความมุง่มัน่และเป้าหมาย
   บริษัทฯ ได้ก�าหนดพันธกิจที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเน่ืองเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังความเชื่อม่ันและความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ควบคู่ไปกับการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยง
การด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

      13.1 การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม 
   แนวทางการบรหิารจดัการ
    บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อการเติบโตร่วมกันในระยะยาว โดยด�าเนินการภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตลอดจนได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ
การรับเลี้ยงรับรองหรือการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ การรับหรือให้บริการต้อนรับให้อยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
เพ่ือป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า รวมท้ังไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูล
ด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบหรือน�าทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

          ผลการด�าเนนิงานปี 2564
   บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

      13.2 การเคารพสทิธใินทรพัย์สนิของผู้อืน่
           แนวทางการบรหิารจัดการ
    1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุน ตลอดจนมีการจัดท�านโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกประเภทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3.6  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติกิารก�ากบัดแูลกจิการ

ปรมิาณของขยะแต่ละประเภท

ขยะท่ัวไป ขยะอุตสาหกรรม ขยะรีไซเคลิ ขยะอันตราย

ปร
มิา

ณ
ขย

ะ 
(ก

โิล
กร

มั)

81



  2. คุม้ครองสิทธขิองผู้บริโภคโดยการผลิตและจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีวามปลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รกัษา
สญัญาและข้อตกลงในการขายสนิค้า ดแูลเอาใจใส่และตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนข้อร้องเรยีนของลกูค้า มนีโยบาย 
รับประกันความพอใจในสินค้าและสามารถเปลี่ยนสินค้าได้กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
และระบบ Call Center เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

  3. เคารพต่อศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์และสิทธขิองพนกังานทกุคน โดยไม่เลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ และอืน่ๆ 

  4. บรหิารงานเพือ่ให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนีท้ีด่ ีพร้อมทัง้ปฏบิตัติามสญัญา
หรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด

  5. เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น�าผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่
สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะเดียวกันได้ตรวจสอบ ดูแล รักษาผลงานซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัทฯ โดยด�าเนินการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมต่างๆ ไม่ยินยอมให้ถูกละเมิดหรือให้บุคคลอื่นน�าไปใช้โดย
มิได้รับอนุญาต 

           ผลการด�าเนนิงานปี 2564
           บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น

      13.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  แนวทางการบริหารจัดการ

  1. บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจดัให้มแีนวทางในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 
รวมถึงการสร้างจิตส�านึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�าเร็จ
ของงานด้วยวิธีการทุจริต

  2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร ต่อมาได้มกีารทบทวนและแก้ไขนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัเป็นประจ�าทกุปีเพือ่ให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

“บรษัิทฯ มีนโยบายปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัต่อต้านการคอร์รปัชนัของประเทศไทย
โดยก�าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ห้ามกระท�า หรอืยอมรบั หรือสนบัสนนุ

การคอร์รปัชนัทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึง่ครอบคลมุถึงทกุธรุกจิและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง”

  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อก�าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบ 
เหน็หรอืมหีลกัฐานว่ามีการคอร์รัปชนัเกิดข้ึนในบริษทัฯ และมกีลไกในการให้ความคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมกบัผูท้ีแ่จ้งเบาะแส
หรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระท�าผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกคาม หรือผู้ที่เพิกเฉยต่อการกระท�าผิด

  3. เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อ
ต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ด้วยความสมัครใจ 
และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 2

  4. จัดตั้งคณะท�างานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือด�าเนินการให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมีวัฒนธรรม
องค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
มีการรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานของคณะท�างานฯ ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นประจ�าทุกปี

   5. จดัให้มรีะบบการบริหารความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายในทีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึป้องกนั
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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      5.1 กระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการคอร์รปัชัน
           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท�าแผนด�าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น โดยท�าการประเมินแยกออกจากความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ มีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการด�าเนินการที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

      5.2 การก�ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการคอร์รัปชนั
        บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิความเพยีงพอระบบควบคุมภายในและการป้องกนัการทจุริต 
คอร์รัปชันในระบบงานส�าคัญ เช่น ระบบการขาย การจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชีและการช�าระเงิน เป็นต้น ตลอดจน
จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระท�าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องทุจริต
คอร์รปัชนั โดยมมีาตรการคุ้มครองผูร้้องเรยีนท่ีเป็นระบบและยุตธิรรม ตลอดจนมขีัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและก�าหนด
บทลงโทษท้ังทางวินัยและ/หรือกฎหมาย และในกรณีที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

    5.3 แนวทางในการตดิตามประเมนิผลการปฏบัิตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน มีดังนี้
     • คณะท�างานด้านต่อต้านการคอร์รปัชนัสอบทานและตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั
      ของบริษทัฯ ในด้านการช่วยเหลอืทางการเมือง การบรจิาคเพือ่การกศุลหรอืการรบับรจิาค การเป็นผูใ้ห้ 
      หรอืผูร้บัการสนบัสนนุ การรบัของขวญั การรบัเลีย้งรับรอง และการรบับรกิาร ต้อนรบั การให้ของขวญั 
      การเลี้ยงรับรอง และการให้บริการต้อนรับ และการจ้างพนักงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน 
      ตดิตามการแจ้งเบาะแสทจุริตคอร์รัปชนัผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้มกีารรายงานผลจากมาตรการป้องกนั 
      การคอร์รปัชนัของบรษัิทฯ ต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการธรรมาภบิาล คณะกรรมการตรวจสอบ 
      และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ 

     • คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมกีารตดิตามและทบทวนการประเมนิความเสีย่งด้านคอร์รปัชนัทีอ่าจ 
      เกดิขึน้ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้รายงานผลการติดตามการจดัการความเสีย่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั

     • บริษทัฯ จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมสี�านกังานตรวจสอบภายในด�าเนนิการตรวจสอบ
      ระบบการควบคมุภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 
      ตรวจสอบซึง่ท�าหน้าทีส่อบทานระบบควบคมุภายใน ในกรณทีีต่รวจพบการทจุรติคอร์รปัชนั ส�านักงาน 
      ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงาน 
      ต่อคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ  

     • ในกรณทีีบ่ริษทัฯ ได้รบัการร้องเรยีนและสบืสวนข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่าข้อร้องเรยีนมหีลกัฐานหรือมเีหตุ 
      อนัควรให้เชือ่ว่ามกีารกระท�าทีอ่าจส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะทางการเงนิหรอืผลการด�าเนนิงาน
      ของบรษิทัฯ หรอืมกีารกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ หรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน  
      กรรมการผูจ้ดัการจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภบิาลเพือ่ทราบ และ 
      สรุปความเหน็ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดงักล่าวเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบต่อไป

   6. ก�าหนดให้บรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมน�านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั และระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องของบรษิทัฯ
ไปเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน

   7. ส่ือสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องให้กับบุคคล
ภายนอก และบคุลากรของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์บริษทัฯ ระบบอนิทราเนต็ จดหมาย บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
เสียงตามสาย เป็นต้น

   8. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ กับ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และรับของขวัญ 
โทษทางวนิยั รายละเอยีดขัน้ตอนและช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน กลไกในการให้ความคุม้ครองและเป็นธรรม 
แก่ผูท่ี้แจ้งเบาะแส เป็นต้น พร้อมทัง้ให้พนกังานทุกคนจดัท�าแบบทดสอบวดัความรูใ้นการปฏบัิตติามนโยบายและแนวทางการ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั รวมถงึการอบรมและท�าความเข้าใจในเรือ่งการต่อต้านการคอร์รปัชนักบัพนกังานใหม่ในการปฐมนเิทศ
และผู้ที่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในโครงการอบรม “Young Management Development Program”
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    นอกจากนีไ้ด้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมภายในไปทศันศกึษาดงูาน 
และฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น หลักสูตร “Corruption Risk and Control Workshop (CRC)” 
หลักสตูร “บทบาทเลขานกุารบรษิทั ในการยกระดบั CG ด้าน  Anti-Corruption” หลกัสตูร “Road to Join CAC” หลกัสตูร 
“Road to Certify CAC” เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่อไป

   9. ก�าหนดช่องทางการสือ่สาร รบัข้อร้องเรยีน หรือแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติคอร์รปัชนั พร้อมท้ังมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับและเรื่องที่ได้
รับแจ้งเบาะแสจะน�าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม

 ผลการด�าเนนิงานปี 2564
     1. ทบทวนและแก้ไขนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแบบ
ประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รปัชนัฉบับใหม่ รวมท้ังปรบัปรงุคู่มอืการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั
เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

   2. จดัอบรมและให้ความรูเ้กีย่วกบันโยบายและระเบยีบปฏบิตัใินการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัในหลกัสตูร “แนวทาง
ปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน” “หลักสูตร “Smart @ work” ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจัดให ้
มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนในเรื่องดังกล่าวด้วย 

     3. สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้กับคู่ค้ารายใหม่ปี 2564 เพิ่มขึ้นจ�านวน 
63 ราย รวมทั้งแจ้งคู่ค้าจ�านวน 512 ราย ให้งดการมอบของขวัญในทุกเทศกาล ซึ่งได้ด�าเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 
ในขณะเดยีวกนัได้ประชาสมัพนัธ์ให้กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานรบัทราบและให้ความร่วมมอืในการงดรบัและให้
ของขวัญในช่วงเทศกาลและโอกาสต่างๆ

     4. บรษิทัฯ ไม่ได้รบัเรือ่งร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทุจริตคอร์รปัชันผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของ 
บริษัทฯ 
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      รางวลัเกยีรติยศ ปี 2564

บรษัิท ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน)
ได้รบัผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ
ในระดบั “ดเีลศิ” ตดิต่อกนัเป็นปีที ่7

บรษัิท ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน)
ได้รบัใบรบัรองคาร์บอนฟุตพริน้ท์ผลิตภณัฑ์

จ�านวน 3 ผลิตภัณฑ์

รางวลัสถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น
ด้านความปลอดภยั

บรษัิท ไทยวาโก้ จ�ากดั (มหาชน) ได้รับการรบัรอง
ECO FACTORY  / GREEN INDUSTRY ระดบั 4.0

      บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมิน
การก�ากบัดแูลกิจการในระดับ “ดีเลศิ” ติดต่อกันเป็นปีที ่7 จาก
การส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี 
2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)

       บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการ
ประเมนิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลติภณัฑ์ชุดช้ันในสตรี 
จ�านวน 3 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)

    บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง ECO 
FACTORY / GREEN INDUSTRY ระดบั 4.0 ในงาน GREEN 
INDUSTRY AWARD 2021 ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตปลอดภัยจากสารพษิ เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
สังคม และชุมชน (Green Product & Green Process)

     บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล สถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2564 ระดบัประเทศ 
(ระดับเพชร) ปีที่ 7
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“วาโก้” แบรนด์ชดุชัน้ในทีใ่ช้จรงิ ครองอันดบั1
ต่อเนือ่งปีที ่10 กบัรางวลั No.1 Brand Thailand

รางวลั JOY BEST SELLING STAR                 
ในงาน JD CENTRAL JOYFUL AWARDS 2021

รางวลั Best Operations Performance ต่อเนือ่งปีที ่3       
ในงาน Shopee Brand Conference 2021

Lazada Most Valuable 
Brand Campaign 

5.5 2021

Lazada 6.6 LazMall
Best Seller 2021

Best Operation 
Performance Lazada 
Top 9.9 Brand 2021
(Women’s Fashion)

      บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No.1 
Brand Thailand 2020-2021 หมวด Woman Underwear ต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 10 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นในสตรี และ
เป็นที ่1 ในใจผูห้ญงิไทยทุกช่วงวัย จากผลส�ารวจพฤตกิรรมการ
บริโภคสินค้าและการรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคทั่วประเทศ
โดยสถาบันวิจัยการตลาดชั้นน�า บริษัท Kadence International 
(Thailand) จากประเทศญี่ปุ่น และ Marketeer Research 

       บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล 
Best Operations Performance ร้านค้าออนไลน์หมวดสินค้า
แฟชั่นท่ีมีระบบปฏิบัติการดีเด่น เพิ่มประสิทธิภาพการส่ง
สนิค้าทีร่วดเรว็ ปลอดภยั การันตีจากความพงึพอใจของลกูค้า
ในอันดับสูงสุด โดยครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงาน 
Shopee Brand Conference 2021

     บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล JOY 
BEST SELLING STAR แบรนด์ทีม่ยีอดขายสงูสดุในหมวดหมู่
แฟชั่น ในงาน JD CENTRAL JOYFUL AWARDS 2021 

     บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Most 
Valuable Brand Campaign 5.5 2021, 6.6 Lazmall Best 
seller 2021 และ Top 9.9 Brand 2021 Women’s fashion 
ร้านค้าออนไลน์ Lazmall หมวดสินค้าแฟชั่น ที่มียอดขายติด
อันดับ Top 3 ในหมวดสินค้า Women’s Fashion บน
แพลตฟอร์มร้านค้า Lazada ในปี 2021
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รางวลันวตักรรมเครอืสหพฒัน์ ปี 2564
      บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจ�าปี 2564
      1.“วาโก้เดินหน้าผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีจับมือ
คนไทยผ่านวิกฤตโิควดิ-19” รางวลัดเีด่น อันดบั 1 ประเภท CSR

      2.“WACOAL SUPER BRA” และ “SLIPLESS DIVA” 
รางวัล ชมเชย ประเภท Product

       3.“Wacoal x Post thesis” รางวัลชมเชย ประเภท 
Sales & Marketing
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ดชันข้ีอมลูตามกรอบการรายงาน GRI Standards

Universal Standards

Disclosure Page Omission / Note

GRI 102: General Disclosures

1. Organizational Profile

   102-1    Name of the organization

   102-2   Activities, brands, products, and services

   102-3   Location of headquarters

   102-4   Location of operations

   102-5   Ownership and legal form

   102-6   Markets served

   102-7    Scale of the organization

   102-8   Information on employees and other

    workers

   102-9   Supply chain

   102-10  Significant changes to the organization

    and its supply chain

   102-12  External initiatives

   102-13  Membership of associations

2. Strategy 

   102-14  Statement from senior decision-maker                 

   102-15  Key impacts, risks, and opportunities

3. Ethics and Integrity

   102-16  Values, principles, standards, and   

           norms of behavior  

   102-17  Mechanisms for advice and concerns   

       about ethics  

4. Governance

   102-18  Governance structure  

   102-21  Consulting stakeholders on economic,   

           environmental, and social topics

   102-22  Composition of the highest 

    governance body and its committees       

   102-24  Nominating and selecting the highest   

           governance body  

   102-25  Conflicts of interest  

   102-26  Role of highest governance body   

            in setting purpose, values, and strategy

   102-27  Collective knowledge of highest

    governance body

   102-28  Evaluating the highest governance   

          body’s performance  

10

6 - 9, 16 - 24

14

26

33

10, 15

26 - 27, 47 - 48

63

43 - 44

43 - 44

11, 49, 52 - 53, 70, 120 - 122

82

40

35 - 38

82 - 84, 110,

127 - 128, 165 

81 - 84, 126, 156 - 158

130 - 142

14, 148, 157 - 158

130 - 142

110 - 113, 149 - 150

114 - 115, 118, 126, 155 - 156

133 - 134, 141 - 142

114, 150 - 151, 242 - 251

114, 151 - 152

No significant changes

during the report year.
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35 - 38, 163 - 164

35 - 38, 163 - 164

113, 143, 154 - 155

113, 138 - 139, 143 - 144,

154 - 155

113, 154

44 - 46

44

44 - 46, 52 - 53, 62

44 - 46

28, 30

39, 46 - 47

47

-

39, 46 - 47

39 

39

39

39

48, 50, 52, 54 - 55, 64, 

68 - 69, 71 - 72, 76, 

78 - 81

48, 50, 52 - 54, 64,       

68 - 69, 71 - 73, 76 - 84

47 - 53, 55 - 62, 64 - 70,

73 - 82, 84

Disclosure Page Omission / Note

No restatement in 2021

   102-29   Identifying anda managing economic,  

      environmental, and social impacts 

   102-30   Effectiveness of risk management     

      processes

   102-35   Remuneration policies 

   102-36   Process for determining remuneration 

   102-37    Stakeholders’ involvement in 

      remuneration

5. Stakeholder Engagement

   102-40    List of stakeholder groups 

   102-42    Identifying and selecting

      stakeholders

   102-43   Approach to stakeholder engagement

   102-44    Key topics and concerns raised

6. Reporting Practice

   102-45    Entities included in the consolidated  

      financial statements 

   102-46   Defining report content and topic     

      Boundaries  

   102-47    List of material topics 

   102-48    Restatements of information

   102-49    Changes in reporting 

   102-50   Reporting period  

   102-51    Date of most recent report 

   102-52   Reporting cycle  

   102-53    Contact point for questions regarding  

      the report  

GRI 103: Management Approach

   103-1      Explanation of the material topic  

      and its Boundary

  

   103-2    The management approach and its 

            components 

   103-3     Evaluation of the management  

      approach
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Topic-specific Standards

Disclosure Page Omission / Note

GRI 200:  Economic 
GRI 201: Economic Performance
   201-1   Direct economic value generated and 

     distributed

GRI 204:  Procurement Practices

   204-1    Proportion of spending on local               

     suppliers

GRI 300:  Environmental
GRI 302:  Energy

   302-1   Energy consumption within the

    organization  

   302-4   Reduction of energy consumption

GRI 303:  Water

   303-1   Water withdrawal by source 

GRI 305:  Emissions

   305-1   Direct (Scope 1) GHG emissions

   305-2   Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 

   305-3   Other indirect (Scope 3) GHG emissions 

   305-5   Reduction of GHG emissions 
GRI 306:  Effluents and Waste

   306-1   Water discharge by quality and

    destination  

   306-2   Waste by type and disposal method

GRI 400:  Social
GRI 401:   Employment

   401-1    New employee hires and employee

    turnover  

GRI 403:  Occupational Health and Safety

   403-2   Types of injury and rates of injury,

            occupational diseases, lost days,

    and absenteeism, and number of 

    work-related fatalities  

GRI 404:  Training and Education

   404-1   Average hours of training per year

    per employee  

   404-2   Programs for upgrading employee skills 

    and transition assistance programs
GRI 405:  Diversity and Equal Opportunity

   405-1   Diversity of governance bodies and employees

47 - 48

53

77 - 78

77 - 78

78

73

73

73

74 - 76, 78

79 - 80

80 - 81

63

68 - 69

58

56 - 58

63
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