
บริษัท ไทยวาโก้ จำ กัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)     

บริษัทฯ ได้นำ�หลักก�ร “พัฒนาอย่างย่ังยืน” (Sustainable Development) 

ม�เป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยวิเคร�ะห์ผลกระทบและ 

สร้�งคุณค่�ให้เกิดคว�มสมดุลใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  

ส่ิงแวดล้อม ภ�ยใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจ  

โดยบรูณ�ก�รใหเ้กดิคว�มเชือ่มโยงตลอดหว่งโซธุ่รกจิ ตัง้แตก่�รใชท้รัพย�กร 

ก�รผลิต ก�รจัดก�รคลังสินค้�และก�รขนส่ง ก�รจัดจำ�หน่�ยให้กบัผู้บริโภค 

และก�รจัดก�รผลิตภัณฑ์หลังก�รข�ย 

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ไทยว�โก้เป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่�งย่ังยืน ส่งเสริมก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม บนพ้ืนฐ�นก�รมีส่วนร่วม คว�มเช่ือม่ัน 

และคว�มไว้ว�งใจซ่ึงกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
 มุ่งม่ันผลิตสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ มีคว�มปลอดภัยต่อ 

ผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจ�ก

ก�รประกอบกิจก�รขององค์กรในด้�นต่�งๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม โดยยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้  

มีจริยธรรม เค�รพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดอ่ืนๆ หรือ 

แนวปฏิบัติส�กลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้�งร�กฐ�นคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคมอย่�งต่อเน่ืองและย่ังยืน

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภ�ยในและ 

ภ�ยนอกทุกกลุ่มผ่�นช่องท�งต่�งๆ และนำ�คว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียม�ดำ�เนินก�ร 

ดังน้ี 
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ผู้มีส่วน

ได้เสีย

ช่องทาง

การมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง การดำาเนินงาน  

1. ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน

2. ลูกค้� 

ผู้บริโภค

3. พนักง�น

4. คู่ค้�

5. ชุมชน

6. สังคม และ 

ส่ิงแวดล้อม

7. ภ�ครัฐ 

และองค์กร 

ก�รกุศล

• ก�รประชุมประจำ�ปี

• นักลงทุนสัมพันธ์

• Website / e-mail

• ก�รเยี่ยมชมบริษัทฯ 

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

ลูกค้�

• Website / e-mail และ 

Social Media 

• ลูกค้�สัมพันธ์ / Call Center

• ก�รส�นเสวน�กับ

พนักง�น

• ระบบ Intranet / Social 

Media

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ

• ก�รประชุม

• Website / e-mail / โทรศัพท์

• ก�รส�นเสวน�กับชุมชน

• ก�รประชุม / ก�รเยี่ยม

ชมโรงง�น

• ก�รร่วมกิจกรรม CSR 

ต�มแผน

• Website / Social Media

• ก�รสำ�รวจและประเมิน

ผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อม

• ร�ยง�น / จดหม�ย 

• ก�รเข้�ร่วมประชุม / 

กิจกรรม 

• ผลตอบแทนก�รลงทุนที่ดี

• มีก�รเปิดเผยข้อมูล  

บริห�รง�นด้วย 

คว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้

• คว�มปลอดภัยในก�รใช้

ผลิตภัณฑ์

• ร�ค�เหม�ะสมกับคุณภ�พ

• ก�รสื่อส�ร ข้อมูลสินค้�ที่

ชัดเจน 

• ก�รรบัและแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน

ต่�งๆ

• ค่�ตอบแทน สวัสดิก�รที่

เหม�ะสม 

• คุณภ�พชีวิตที่ดี

• คว�มก้�วหน้�  

คว�มมั่นคงในชีวิต

• ก�รพัฒน�คว�มรู้  

คว�มส�ม�รถ

• ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็น

ธรรม โปร่งใส 

• คว�มเข้มแข็งท�งธุรกิจ 

เติบโตไปด้วยกันอย่�งยั่งยืน

• ร�ยได้ มีง�นทำ�

• สุขภ�พ คว�มปลอดภัยและ

อ�ชีวอน�มัย

• ก�รสนับสนุนทรัพย�กร

• ก�รดำ�เนินง�น CSR อย่�ง

เปน็ระบบ ตอ่เนือ่งและยัง่ยนื

• ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ

อย่�งมีคุณค่�

• ก�รลดผลกระทบในด้�น 

สิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและ

กฎหม�ย

• ก�รสนับสนุนเงินและ 

ร่วมกิจกรรมต่�งๆ

• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

• ก�รพัฒน�ช่องท�งส่ือส�รกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน

• ขย�ยก�รรับรองม�ตรฐ�นสินค้�ต่�งๆ

• นวัตกรรมด้�นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

• ก�รจัดก�รข้อร้องเรียนจ�กลูกค้�อย่�งรวดเร็ว 

มีประสิทธิภ�พ

• ทบทวนค่�ตอบแทน สวัสดิก�รให้เหม�ะสม

• สร้�งคว�มรัก คว�มผูกพันในองค์กร

• สร้�งองค์กรแห่งคว�มสุขด้วย Happy 8

• ก�รทบทวน ปรับปรุง ระเบียบก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง

• ก�รต่อต้�นก�รทุจริต คอร์รัปช่ัน

• ก�รร่วมมือพัฒน�วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

• โครงก�รเสริมร�ยได้ เพ่ิมทักษะ พัฒน�ชุมชน

• โครงก�รว�โก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้�นม เพ่ือชุมชน

• โครงก�ร Wacoal Spirit 

• นำ�จุดแข็งและคว�มเช่ียวช�ญขององค์กรม� 

ช่วยเหลือสังคม และสอดคล้องกับธุรกิจ

• บริห�รจัดก�รส่ิงแวดล้อมอย่�งเป็นระบบ  

ISO 14001, Carbon Footprint 

• ก�รใช้วัสดุทดแทน

• ก�รประเมินคว�มเส่ียงท�งกฎหม�ย

• คว�มร่วมมือในด้�น CSR 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บรษิทัฯ ได้กำ�หนดพนัธกจิทีจ่ะยกระดบัขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัขององค์กรอย่�งต่อเนือ่งเพือ่ก�รเตบิโตอย่�งยัง่ยืนบนพืน้

ฐ�นของคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้คว�มเชือ่มัน่และคว�มไว้ว�งใจซึง่กันและกนัของผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ควบคูไ่ปกบัก�รกำ�หนดนโยบ�ย

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ และจรรย�บรรณกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�น

ของบรษิทัฯ ไว้เป็นล�ยลกัษณ์อกัษร ซึง่รวมถงึนโยบ�ยและแนวท�งปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่�งชดัเจน เพือ่ให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร 

และพนกัง�นทุกระดบั ยดึถือเป็นแนวปฏบิตั ิหลกีเลีย่งก�รดำ�เนนิก�รทีอ่�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยคำ�นงึถงึประโยชน์

สูงสุดและเค�รพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น 
 1. เค�รพในสทิธแิห่งคว�มเป็นเจ้�ของของผูถ้อืหุน้ ดแูล

ผลประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

อย่�งเป็นธรรมเท่�เทียมกัน เช่น ก�รเข้�ถึงข้อมูลส�รสนเทศผ่�น  

www.wacoal.co.th และร�ยง�นประจำ�ปี  ก�รเข้�ร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้ประจำ�ปีซึง่จดัในเดอืนเมษ�ยนของทกุปี เพือ่กำ�หนดทศิท�ง

ก�รดำ�เนินง�นและตัดสินใจเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

ต่อบรษิทัฯ โดยจดัให้มหีน่วยง�นนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นสือ่กล�งใน

ก�รให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

 2. ผลิตและจำ�หน่�ยสินค้� บริก�รที่ปลอดภัย เป็นมิตร

ต่อสิง่แวดล้อมภ�ยใต้ม�ตรฐ�นฉล�กเขยีว กำ�หนดร�ค�สนิค้�เป็น

ไปต�มต้นทุนสินค้�และส�ม�รถแข่งขันได้ รักษ�สัญญ�และข้อ

ตกลงในก�รข�ยสินค้� ดูแลเอ�ใจใส่ ตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร 

ตลอดจนข้อร้องเรียนของลูกค้� ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบ�ยรับประกันคว�มพอใจ ดำ�เนินก�รปรับแก้ไขสินค้�ให้ พร้อมทั้งส�ม�รถเปลี่ยนสินค้�

ได้กรณีพบปัญห�ด้�นคุณภ�พ โดยจัดให้มีหน่วยง�นลูกค้�สัมพันธ์ และระบบ Call Center เพื่อดูแลอย่�งใกล้ชิด

 3. เค�รพและไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� โดยจะไม่นำ�ผลง�นของบุคคลอ่ืนม�ใช้ประโยชน์ เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตหรือให้ 

ค่�ตอบแทนแก่เจ้�ของผลง�น ในขณะเดียวกันได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบ ดูแล รักษ�ผลง�น ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบริษัทฯ  

อย่�งสมำ�่เสมอ ไม่ยนิยอมให้ถกูละเมดิ หรอืให้บคุคลอืน่นำ�ไปใช้โดยมไิด้รบัอนญุ�ต นอกจ�กนียั้งได้ดำ�เนนิก�รจดสทิธบิตัรผลง�นนวตักรรม

ต่�งๆ รวมทัง้ส่งเสรมิให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร พนกัง�นใช้สนิค้� บรกิ�รทีม่ลีขิสทิธิถู์กต้อง ไม่สนบัสนนุสนิค้�หรือก�รกระทำ�ทีล่ะเมดิทรพัย์สนิ

ท�งปัญญ�

 4. บริห�รง�นเพื่อให้เจ้�หนี้มั่นใจในฐ�นะท�งก�รเงินและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ที่ดี ปฏิบัติต�มสัญญ�หรือเงื่อนไขต่�งๆ 

อย่�งเคร่งครัด

 5. ปฏิบัติต่อพนักง�นโดยเค�รพต่อศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐ�นในก�รทำ�ง�น ส่งเสริมคว�มเท่�เทียม

กันในก�รจ้�งแรงง�น โอก�สคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ ไม่เลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ เพศ ศ�สน� และอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมใน

ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นและก�รพัฒน�บริษัทฯ

การแข่งขันที่เป็นธรรม 
 1. มุง่เน้นก�รสร้�งพนัธมติรท�งธรุกจิกบัคูค้่� เพือ่ก�รเตบิโตและพฒัน�ร่วมกนัในระยะย�ว ยดึหลกัคว�มพงึพอใจทัง้สองฝ่�ยใน

ก�รเจรจ�ต่อรองธุรกิจ โดยดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบกติก�ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม ต�มระเบียบก�รจัดซื้อจัดจ้�ง และระบบบริห�รคุณภ�พ 

ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่ระบบก�รคัดเลือกและประเมินคู่ค้� ก�รเสนอ เปรียบเทียบร�ค�   

 2. กำ�หนดแนวปฏิบัติก�รรับเลี้ยงรับรองหรือก�รเลี้ยงรับรอง ก�รรับหรือก�รให้ของขวัญ ให้อยู่ในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่

เหม�ะสม และรักษ�สัมพันธภ�พที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันก�รเอ�เปรียบ ก�รเรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงท�งก�รค้�  

 3. ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งขัน ไม่แสวงห�ข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ หรือนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่นม�

ใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญ�ต  
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การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
 ไทยวาโก้ ได้พัฒน�และยกระดับก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมโดยทำ� CSR in Process ให้คว�มสำ�คัญและ 

รับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้งระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ  

ระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

• ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) : มุ่งเน้นในก�รจัดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิก�รผลิต 

• ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)   : มุ่งเน้นสร้�งคุณค่�ของสินค้�และบริก�รให้สูงขึ้นตอบสนองคว�มต้องก�รลูกค้� 

1. การจัดการทรัพยากร 

ด้านวัตถุดบิ : มุ่งเน้นก�รใช้วตัถดุบิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยชดุชัน้ในว�โก้ได้รบัฉล�กเขยีว และม�ตรฐ�นผลติภัณฑ์อตุส�หกรรม 

คว�มปลอดภยัจ�กสแีละส�รเคมอีนัตร�ย มอก.2346 : 2550 ได้รบัฉล�กผลติภณัฑ์ลดโลกร้อน (CoolMode) และฉล�กผลติภณัฑ์

แสดงปรมิ�ณก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก (Carbon Footprint) นอกจ�กนีย้งัได้พฒัน�นวตักรรมด้�นวตัถดุบิทดแทนก�รใช้ทรัพย�กร

จ�กธรรมช�ติกับคู่ค้�

ด้านพลังงานไฟฟ้า : ได้ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ระบบม�ตรฐ�นก�รอนุรักษ์พลังง�นอย่�งมีส่วนร่วม ISO 50001 : 2011 พร้อมกับรักษ�

ม�ตรฐ�นต�มหลักเกณฑ์ร�งวัล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2555 อย่�งต่อเนื่อง 

ด้านคู่ค้า : ได้ยึดหลักก�รแข่งขันท่ีเป็นธรรม เสมอภ�ค โดยจัดทำ�นโยบ�ยและระเบียบก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่ให้คว�มสำ�คัญกับ 

ก�รคัดเลือกและประเมินคู่ค้�ที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เค�รพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต�มกฎหม�ย รวมทั้งมีระบบ

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004

ด้านพนักงาน : มุ่งเน้นก�รปฏิบัติต่อแรงง�นด้วยคว�มเป็นธรรม เค�รพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลด้�นสวัสดิก�ร

แรงง�นสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีในก�รทำ�ง�นด้วยแนวคิด Wacoal Happy 8 ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�น WRAP  

พัฒน�และส่งเสริมศักยภ�พพนักง�น ส่งเสริมก�รเรียนรู้และก�รมีส่วนร่วม คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยในก�รทำ�ง�น 
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2. กระบวนการผลิต

ผลิตสินค้�ภ�ยใต้ระบบบริห�รคุณภ�พ ISO 9001 : 2008 ระบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และระบบม�ตรฐ�น

ห้องปฏิบัติก�รทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2005 ในทุกกระบวนก�รผลิต มีก�รประเมินก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซค์  

ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมก�รลดก๊�ซเรือนกระจกในสถ�นประกอบก�ร ISO 14064-1 มุ่งสู่ก�รเป็นอุตส�หกรรมค�ร์บอนตำ่� โดยผ่�น

ก�รประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และผ่�นก�รประเมินผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม  

(EIA Approved) ต้ังแต่ก�รได้ม�ซึง่วตัถดุบิจนถงึก�รจดัก�รกบัซ�กผลติภณัฑ์หลงัก�รใช้ง�น เพือ่ให้ทร�บถงึประเดน็ด้�นทรพัย�กร 

ก�รใช้พลังง�น และค่�ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

3. การบริหารคลังสินค้า ร้านค้าและการขนส่ง

บริษัทฯ ได้พัฒน�ระบบก�รบริห�รคลังสินค้�ให้ตอบสนองลูกค้�  

และผู้จัดจำ�หน่�ย โดยได้พัฒน�ระบบต่�งๆ ดังนี้

1. ใช้ระบบก�รคัดแยกและลำ�เลียงสินค้�ด้วย เครื่อง Sorter  

เพื่อประสิทธิภ�พก�รจัดส่ง ลดต้นทุน ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดเวล� 

และจำ�นวนพนักง�นที่ปฏิบัติง�น

2. ใช้ ระบบ Barcode ในก�รนับสินค้� เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ  

และลดก�รใช้ทรัพย�กร  

3. ใช้ระบบ RFID : Radio Frequency Identifications เพื่อก�ร

เก็บและร�ยง�นข้อมูลก�รข�ยสินค้�แบบ Real Time 

4. ลดจำ�นวนเที่ยวในก�รจัดส่งสินค้�แต่ละครั้ง ช่วยลดก�รใช้

พลังง�น ลดต้นทุนค่�ขนส่ง

4. ผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มปลอดภัย สุขภ�พอน�มัยของผู้บริโภค ด้วยก�รเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภ�พ ม�ตรฐ�น ปลอดภัย 

จ�กส�รเคมีอันตร�ย แสดงฉล�กผลิตภัณฑ์และบริก�รให้ชัดเจน พัฒน�นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้� 

5. การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑ์ชดุชัน้ในสตรีร�ยแรกของไทยทีร่บัคืนผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช้แล้ว โดยร่วมกบั บมจ. ไอ.ซ.ีซี. อนิเตอร์เนชัน่แนล  

รับบริจ�คบร�เก่�ในโครงก�ร “Wacoal Bra Day” เพื่อนำ�ไปสร้�งอ�ชีพ สร้�งร�ยได้ ให้กับสม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตรีใน 

พระอุปถัมภ์พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลี พระวรร�ช�ทินัดด�ม�ตุ ส่วนบร�เสื่อมสภ�พใช้ง�นไม่ได้ นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิง 

พลังง�นทดแทน เพื่อลดขยะในชุมชน  
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2. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวท�งในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงก�ร

สร้�งจิตสำ�นึก ค่�นิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกล�ยเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นทุก

ระดับต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จของง�นด้วยวิธีก�รทุจริต

 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2558 ได้กำ�หนดนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นไว้เป็น

ล�ยลักษณ์อักษร ต่อม�ได้มีก�รทบทวนและแก้ไขนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง  

 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 “บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย โดยกำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และพนกังาน ห้ามกระทำา หรอืยอมรบั หรอืสนบัสนนุการคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ครอบคลมุถงึทกุธรุกจิและ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” พร้อมทั้งได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริษัทฯ ไม่กระทำ� และ/หรือไม่สนับสนุนก�รให้สินบน ห�กมีก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล ก�รเป็นผู้ให้ก�รสนับสนุน ก�รช่วย

เหลือท�งก�รเมือง รวมถึงก�รให้ของขวัญ ของที่ระลึกท�งธุรกิจ และก�รเล้ียงรับรอง บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้ 

 2. ส่งเสริมก�รสร้�งจิตสำ�นึก และค่�นิยมในก�รต่อต้�นคอร์รัปช่ันให้แก่กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นให้ปฏิบัติ 

ต�มกฎหม�ย ประก�ศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ�เอกส�รเพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติ

 3. ห้�มกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�น กระทำ�ก�รใด หรือเป็นตัวกล�งในก�รเรียกรับหรือเสนอให้ทรัพย์สิน หรือ 

ผลประโยชน์ใดจ�กหน่วยง�นของรัฐ หรือหน่วยง�นเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำ�ก�รผิดกฎหม�ย รวมถึงก�รใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ และ/หรือ

นำ�ข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงห�ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

 4. จดัให้มกีลไกก�รร�ยง�นสถ�นะท�งก�รเงนิทีโ่ปร่งใสและถกูต้อง มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในทีม่ปีระสทิธิภ�พ และประสทิธผิล 

มีก�รตรวจสอบและถ่วงดุลก�รใช้อำ�น�จให้เหม�ะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดก�รทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริต ก�รคอร์รัปชั่น
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 5. กำ�หนดให้มีก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นอย่�งสมำ่�เสมอ ตลอดจนก�รทบทวนแนวท�งก�ร

ปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในก�รดำ�เนินก�ร เพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหม�ย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 6. จัดให้มีช่องท�งในก�รสื่อส�รเพื่อให้ผู้แจ้งเบ�ะแสส�ม�รถแจ้งเบ�ะแสอันควรสงสัย โดยให้คว�มมั่นใจว่�ผู้แจ้งเบ�ะแสจะได้

รับก�รคุ้มครอง

 นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติระเบียบปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน เพื่อกำ�หนดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

และแนวท�งก�รปฏิบัติในก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย ผู้บริห�รและพนักง�น ตลอดจนจัดให้มี

ม�ตรก�รในก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐ�นว่�มีก�รคอร์รัปช่ันเกิดขึ้นในบริษัทฯ และมีกลไกในก�รให้คว�ม

คุ้มครองและให้คว�มเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบ�ะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงมีบทลงโทษผู้กระทำ�ผิด ผู้ข่มขู่หรือคุกค�ม หรือผู้ที่เพิกเฉย

ต่อก�รกระทำ�ผิด

 ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งสรรค์สังคมไทยให้ปร�ศจ�กก�รคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้เข้�ร่วมเป็นสม�ชิกเครือ

ข่�ยหุ้นส่วนต้�นทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

(Collective Action Coalition : CAC) 

 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รผลักดันเพื่อให้เกิดก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. จัดตั้งคณะทำ�ง�นด้�นต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับ

ก�รคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินธุรกิจ และสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�และ

ผลก�รปฏิบัติง�นของคณะทำ�ง�นฯ ต่อคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลเป็นประจำ�ทุกปี

 2. จัดทำ�ระเบียบก�รจัดซ้ือจัดจ้�งไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวท�งให้ผู ้บริห�รและพนักง�นทุกคนยึดถือใน 

ก�รปฏิบัติง�น ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยป้องกันคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กคว�มผิดพล�ดหรือก�รทุจริต ตลอดจนมีก�รทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับก�รเบิกจ่�ยเงินและสั่งซื้อเป็นประจำ�ทุกปี

 3. จัดทำ�วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นจำ�นวน 5 เรื่อง เพื่อเป็นแนวท�งให้กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�น

ได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ได้แก่ 

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง ก�รช่วยเหลือท�งก�รเมือง

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง ก�รเป็นผู้ให้ก�รสนับสนุน

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง ก�รให้ของขวัญและก�รเลี้ยงรับรอง

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง ก�รรับของขวัญและก�รรับเลี้ยงรับรอง

 พร้อมทัง้จดัทำ�คูม่อืก�รปฏบัิตติ�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน่ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สือ่ส�รทำ�คว�มเข้�ใจ ให้กรรมก�รบรษิทั 

ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้อย่�งถูกต้อง 

 4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล รวมถึงป้องกัน

ไม่ให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  4.1 กระบวนก�รในก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รคอร์รัปชั่น

   คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งได้จัดทำ�แผนดำ�เนนิง�นบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เป็น

ประจำ�ทุกปี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นคอร์รัปช่ันท่ีอ�จเกิดข้ึน โดยทำ�ก�รประเมินแยกออกจ�กคว�มเสี่ยงด้�นอื่นๆ  

มีก�รกำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมินระดับคว�มเสี่ยงทั้งโอก�สเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งกำ�หนดม�ตรก�รดำ�เนินก�รที่เหม�ะสมกับ 

คว�มเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งมีม�ตรก�รในก�รควบคุมและป้องกันคว�มเสี่ยงดังกล่�ว

  4.2 ก�รกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กก�รคอร์รัปชั่น

   บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนก�รตรวจสอบ ประเมนิคว�มเพยีงพอระบบควบคมุภ�ยในและก�รป้องกนัก�รทจุรติคอร์รปัชัน่

ในระบบง�นสำ�คัญ เช่น ระบบก�รข�ย ก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง ระบบก�รบันทึกบัญชีและก�รชำ�ระเงิน เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีช่องท�ง 

ก�รรับแจ้งข้อมูล หรือข้อร้องเรียนในเรื่องที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษัทฯ ไม่ว่�จะเป็นเรื่องคว�มถูกต้องของร�ยง�นท�งก�รเงิน 

ระบบก�รควบคุมภ�ยในที่บกพร่อง หรือก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยและผิดจรรย�บรรณ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ มีม�ตรก�ร

คุ้มครองผูร้้องเรยีนทีเ่ป็นระบบและยตุธิรรม ตลอดจนมขีัน้ตอนก�รตรวจสอบข้อเทจ็จริงและกำ�หนดบทลงโทษทัง้ท�งวนิยัและ/หรอืกฎหม�ย  

และในกรณีที่ส�ม�รถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลก�รสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร
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  4.3 แนวท�งในก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น มีดังนี้

- คณะทำ�ง�นด้�นต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ันสอบท�นและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน 

ของบริษัทฯ ในด้�นก�รช่วยเหลือท�งก�รเมือง ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล ก�รเป็นผู้ให้ก�รสนับสนุน ก�รให้และ

รับเลี้ยงรับรอง และก�รให้และรับของขวัญ ตลอดจนติดต�มก�รแจ้งเบ�ะแสทุจริตคอร์รัปชั่นผ่�นช่องท�งต่�งๆ 

รวมทั้งมีก�รร�ยง�นผลจ�กม�ตรก�รป้องกันก�รคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล  

คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัทต�มลำ�ดับ

- คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงมีก�รติดต�มและทบทวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นคอร์รัปชั่นท่ีอ�จเกิดขึ้น 

ของบริษัทฯ พร้อมทั้งร�ยง�นผลก�รติดต�มก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงดังกล่�วต่อคณะกรรมก�รบริษัท

- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนก�รตรวจสอบอย่�งเหม�ะสม โดยมีสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในดำ�เนินก�รตรวจสอบ

ระบบก�รควบคุมภ�ยในต�มแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจ

สอบซึง่ทำ�หน้�ทีส่อบท�นระบบควบคมุภ�ยใน ในกรณทีีต่รวจพบก�รทุจรติคอร์รปัชัน่ สำ�นกัง�นตรวจสอบภ�ยใน

จะร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รตรวจสอบจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบรษิทัต�ม

ลำ�ดับ  

- ในกรณทีีบ่รษิทัฯ ได้รับก�รร้องเรยีนและสบืสวนข้อเทจ็จรงิแล้วพบว่�ข้อร้องเรยีนมหีลกัฐ�นหรือมเีหตอุนัควรให้

เชื่อว่�มีก�รกระทำ�ที่อ�จส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะท�งก�รเงินหรือผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

หรือมีก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยหรือจรรย�บรรณ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมก�รผู้จัดก�ร

จะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลเพื่อทร�บ และสรุปคว�มเห็น ข้อเสนอ

แนะของคณะกรรมก�รดังกล่�วเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บต่อไป

 5. สื่อส�รและประช�สัมพันธ์เก่ียวกับนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ันและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องให้กับบุคคลภ�ยนอก และ

บุคล�กรของบรษัิทฯ ผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ระบบอนิทร�เนต็ บอร์ดประช�สมัพนัธ์ แผ่นพบั ป้�ยไวนิล ก�รประช�สมัพนัธ์

หน้�แถว จดหม�ยเวียน เป็นต้น

 6. กำ�หนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำ�นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไปเป็น 

หลักปฏิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจ ร่วมกันสร้�งวัฒนธรรมองค์กรในก�รปฏิเสธคอร์รัปชั่น

 7. จัดให้มีก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อ�ทิเช่น  

ก�รเป็นผู้ให้ก�รสนับสนุน ก�รให้และรับของขวัญ โทษท�งวินัย ร�ยละเอียดขั้นตอนและช่องท�งในก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน  

กลไกในก�รให้คว�มคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบ�ะแส เป็นต้น กับกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งให้พนักง�นทุกคนจัดทำ�แบบทดสอบวัดคว�มรู้ในก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวท�งก�รต่อต้�นก�รทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึ 

ก�รอบรมและทำ�คว�มเข้�ใจในเรือ่งก�รต่อต้�นก�รคอร์รปัชัน่กับพนักง�นใหม่ในก�รปฐมนิเทศ และผู้ท่ีได้รับก�รเล่ือนตำ�แหน่งเป็น 

ผู้บังคับบัญชในโครงก�รอบรม “Young Management Development Program”

 นอกจ�กนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริห�รและพนักง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รควบคุมภ�ยในไปทัศนศึกษ�ดูง�นและฝึกอบรม

ด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น อ�ทิเช่น หลักสูตร Ethical Leadership “Combating Corruption Together” หลักสูตรเจ�ะลึก

ประเด็นคว�มเสี่ยงคอร์รัปชั่น เป็นต้น เพื่อนำ�คว�มรู้ที่ได้รับม�ประยุกต์ใช้ภ�ยในองค์กรต่อไป
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 8. ประช�สัมพันธ์ให้คู่ค้�รับทร�บและปฏิบัติต�มเกี่ยวกับนโยบ�ยงดรับของขวัญและก�รเล้ียงรับรองในช่วงเทศก�ลปีใหม่และ 

ในโอก�สอืน่ใด รวมทัง้กำ�หนดให้บคุล�กรของบรษิทัฯ ทีร่บัของขวญัและก�รเลีย้งรบัรองต้องปฏบิตัติ�มนโยบ�ยดงักล่�ว เพือ่เป็นก�รสร้�ง

บรรทัดฐ�นที่ดีในก�รดำ�เนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยอย่�งเป็นธรรม

 9.  สือ่ส�รแนวปฏบัิตด้ิ�นก�รต่อต้�นก�รทุจรติ คอร์รปัชัน่ ให้คูค้่�ท�งธรุกิจทร�บและสนบัสนนุให้ร่วมเป็นเครอืข่�ยก�รต่อต้�น

ทุจริตคอร์รัปชั่น

 10. กำ�หนดช่องท�งก�รสื่อส�ร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับกับก�รทุจริต คอร์รัปชั่น พร้อมทั้งม�ตรก�รคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับก�รคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษ�เป็นคว�มลับ   และเรื่องที่ได้รับแจ้งเบ�ะแสจะนำ�

เข้�สู่กระบวนก�รตรวจสอบด้วยคว�มระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม

 ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญห�ข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน และก�รดำ�เนินง�น 

ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหม�ยหรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก�รละเมิดจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจแต่อย่�งใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มุ่งเน้นก�รอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุขในสังคม ด้วยก�รเค�รพในคุณค่� ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติด้�นสิทธิมนุษยชน ไว้ในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ดังนี้ 

 1. ไม่กระทำ�ก�รใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจก�รที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

 2. ให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักง�น เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รปฏิบัติง�น

 3. ไม่จำ�กัดคว�มเป็นอิสระหรือคว�มแตกต่�งท�งคว�มคิด เพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� ก�รเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยง

ก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งหรือแตกแยก

 4. จัดให้มีช่องท�งก�รส่ือส�ร เพ่ือให้พนักง�นหรือผู้ที่เช่ือว่�สิทธิของ

ตนถูกละเมิดหรือได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเป็นธรรมส�ม�รถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และ

คำ�ร้องเรียนพึงได้รับก�รเอ�ใจใส่และดำ�เนินก�รอย่�งเป็นธรรม

 บริษัทฯ เปิดโอก�สให้พนักง�นได้รวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรรมก�ร 

ชุดต่�งๆ เพื่อเป็นตัวแทนพนักง�นในก�รเจรจ� ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสวัสดิก�ร 

สภ�พก�รทำ�ง�น และในด้�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัย เช่น คณะกรรมก�ร

สวัสดิก�ร และคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย เป็นต้น   

 บริษัทฯ คำ�นึงถึงก�รไม่เลือกปฏิบัติและให้โอก�สเท่�เทียมกันในก�ร 

จ้�งง�น ไม่เลือกปฏิบัติในด้�นเพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� โดยเฉพ�ะผู้พิก�ร ทุพลภ�พ 

ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมอ�ชีพผู้พิก�รให้มีง�นทำ� ในปี 2559 ได้จ้�งผู้พิก�รทำ�ง�น 

จำ�นวน 31 คน ม�กกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด (27 คน)

 นอกจ�กนีบ้ริษทัฯ ยงัไดม้กี�รคดักรองและตรวจสอบคู่ค�้ว�่ดำ�เนนิกจิก�ร

อย่�งเป็นธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักง�นและลูกจ้�งของคู่ค้� โดยได ้

กำ�หนดประเด็นก�รเค�รพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และในระเบียบก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง ซ่ึงได้เผยแพร่ ประช�สัมพันธ์ และ

สื่อส�รให้กับคู่ค้�ทร�บ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�น  สร้�งคว�มสุขในก�รทำ�ง�น  ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งก�ร

ทำ�ง�นและก�รดำ�เนินชีวิต สร้�งคว�มรัก คว�มผูกพันต่อองค์กร มุ่งเน้นสร้�งคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งพนักง�นกับพนักง�น และพนักง�น

กับองค์กร อันเป็นพื้นฐ�นของแรงง�นสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งปฏิบัติต่อแรงง�นให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น WRAP : Worldwide Responsibility 

Accredited Production ซึ่งแสดงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้�นแรงง�นในระดับส�กล
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การสรรหาและการจ้างงาน
 บริษัทฯ มีนโยบ�ยในก�รสรรห�คัดเลือกและจ้�งง�น โดยยึดหลักคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มเป็นธรรม คว�มเสมอภ�ค  

ไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้�นเพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� ถิ่นกำ�เนิด ในปี 2559 บริษัทฯ มีพนักง�น จำ�นวน 2,646 คน เป็นช�ย 523 คน และ 

หญิง 2,123 คน และในทุกๆ ปี บริษัทฯ จะมีก�รประเมินผลง�น ปรับค่�จ้�ง และปรับตำ�แหน่งง�นต�มผลง�น คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 

ทักษะ ประสบก�รณ์ เพื่อสร้�งขวัญกำ�ลังใจและคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพให้กับพนักง�น

ด้านสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
 1. จัดสวัสดิก�รต่�งๆ นอกเหนือจ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงในชีวิตก�รทำ�ง�นให้กับพนักง�น เช่น สวัสดิก�ร

ค่�รักษ�พย�บ�ล สวัสดิก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักง�นเครือสหพัฒน์ เป็นต้น 

 2. สนบัสนนุ สง่เสรมิใหม้คีณะกรรมก�รสวสัดิก�รในสถ�นประกอบ

ก�ร เพือ่เปน็ตวัแทนของพนกัง�นร่วมปรกึษ�ห�รอื และเสนอคว�มคิดเหน็ต่อ

คณะกรรมก�รบริห�รของบริษัทฯ และเปิดโอก�สให้พนักง�นได้แสดงคว�ม

คิดเห็นผ่�นช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียนต่�งๆ เช่น กระด�นสนทน�ในระบบ

อินทร�เน็ต กล่องรับคว�มคิดเห็น เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พชิวิต

ของพนักง�น

 3. เปิดโอก�สให้พนักง�นได้ศึกษ�ต่อ โดยยืดหยุ่นเวล�ทำ�ง�นให้

เหม�ะสมเพือ่ไมใ่หเ้ปน็อปุสรรคตอ่ก�รศกึษ�ของพนกัง�น และจดัใหม้ทีนุก�ร

ศึกษ�ระดับปริญญ�โทให้กับพนักง�นที่สนใจศึกษ�ต่อในส�ข�ต่�งๆ อีกด้วย 

 4.  จัดตัง้ศูนย์รับฝ�กบตุรหลังเลกิเรียนและวนัเส�ร ์เพือ่ดแูลบตุรของ

พนกัง�นในชว่งทำ�ง�นลว่งเวล�และวนัเส�ร ์เพือ่ใหพ้นกัง�นส�ม�รถปฏบิตังิ�น

ได้โดยไม่วิตกกังวล 
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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำางาน ด้วย Wacoal Happy 8
 ไทยว�โก้เปรียบเสมือนบ้�นหลังท่ีสองของพนักง�น จึงมุ่งหวังจะสร้�ง “องค์กรแห่งคว�มสุข” โดยได้นำ�แนวคิด Happy 8  

Workplace ของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รเสริมสร้�งสุขภ�พ (สสส.) ม�ปรับใช้ในเพื่อส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตพนักง�น 

ให้มีคว�มสุขในที่ทำ�ง�น ดังนี้

 1. Happy Health (สุขภาพที่ดี) : บริษัทฯ มีแนวท�งในก�รดูแลสุขภ�พพนักง�นทั้งในเชิงก�รป้องกัน รักษ� และส่งเสริม 

สุขภ�พ ดังนี้

 5.  ดูแลพนักง�นหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดโดยจัดสภ�พก�รทำ�ง�นและลักษณะง�นให้เหม�ะสม มีก�รอบรมให้คว�มรู้ใน 

ก�รดูแลครรภ์และก�รเลี้ยงลูกอย่�งมีคุณภ�พ รวมทั้งจัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถ�นประกอบก�ร

 6. จ้�งง�นหลังเกษียณสำ�หรับพนักง�นที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีสุขภ�พแข็งแรง ปฏิบัติง�นกับบริษัทฯ ต่อไปอีก 

ระยะหนึ่งต�มคว�มเหม�ะสม

 7. จดัพธิมีอบของทีร่ะลกึและเกยีรตบิตัรใหก้บัพนกัง�นทีท่ำ�ง�น ครบ 10 ปี 20 ป ีและ 30 ป ีในโอก�สทีค่รบรอบกอ่ตัง้บรษิทัฯ 

วันที่ 1 ตุล�คม ของทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจ และสร้�งคว�มรักคว�มผูกพันในองค์กร

การป้องกันและรักษา 

 - จัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 - ก�รตรวจเอกซเรย์เต้�นม ก�รตรวจมะเร็งป�กมดลูก   

 - จัดโครงก�ร “ว�โก้ รู้ทันมะเร็งเต้�นม” โดยอบรมให้คว�มรู้ สอนก�รตรวจเต้�นมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้�นม

โดยพย�บ�ลผู้เชี่ยวช�ญ และห�กพบคว�มผิดปกติ บริษัทฯ จะส่งพนักง�นตรวจ Digital Mammogram อีกครั้ง 

 - จัดให้มีห้องพย�บ�ลพร้อมแพทย์ และพย�บ�ลประจำ�

 - จัดให้มีม�ตรก�รเฝ้�ระวังโรคระบ�ดภ�ยในบริษัทฯ

การส่งเสริมสุขภาพ 

 - จัดแข่งขันกีฬ�ภ�ยในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับย�เสพติด

 - ส่งเสริมให้มีก�รออกกำ�ลังก�ยด้วยก�รเต้นแอโรบิค เล่นโยคะ และเข้�ร่วมกิจกรรมก�รแข่งขันมินิม�ร�ธอนเพื่อสุขภ�พใน

ร�ยก�รต่�งๆ 

 - จัดอบรมให้คว�มรู้ด้�นสุขภ�พ และเผยแพร่ให้พนักง�นได้รู้เท่�ทันและป้องกันตนเองจ�กโรคภัยต่�งๆ
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 2. Happy Heart (นำ้าใจงาม) : ส่งเสริมให้พนกัง�นให้รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ รูจั้กแบ่งปัน มคีว�มรกั คว�มห่วงใยเหน็อกเหน็ใจกนั 

โดยบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตอ�ส�ดังนี้

- จัดกิจกรรม “บริจ�คโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”  เป็นประจำ�ไตรม�สละ 1 ครั้ง (รวม 4 ครั้งต่อปี)  

- กิจกรรมรดนำ้�ขอพรผู้บริห�ร เนื่องในประเพณีวันสงกร�นต์

 3. Happy Soul (จิตใจสงบ) 

- ส่งเสรมิผูบ้รหิ�ร พนกัง�น ได้ร่วมกนัทำ�บญุ ตกับ�ตรในวนัสำ�คญั

ต่�งๆ

- เวียนเทียนในวันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�

- จดักจิกรรมปฏบิติัธรรมถว�ยเป็นพระร�ชกศุลแด่พระบ�ทสมเดจ็

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดชบรมน�ถบพิตร

 4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) : เพื่อให้พนักง�นได้ผ่อนคล�ยจ�กก�ร

ทำ�ง�นบรษิทัฯ ได้จัดกิจกรรมเพือ่สร้�งบรรย�ก�ศให้ทีท่ำ�ง�นสนกุสน�น คล�ยเครยีด

จ�กก�รทำ�ง�น จัดกิจกรรมร้องเพลงในโอก�สวันสำ�คัญ เช่น วันแม่ วันครบรอบ 

ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นต้น
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 5. Happy Brain (ใฝ่เรียนรู้) : ส่งเสริมให้พนักง�นได้พัฒน�คว�มรู้อย่�ง

สมำ่�เสมอ จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้

- กจิกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตุน้ให้พนกัง�นได้พฒัน�

ปรับปรุงง�นที่ทำ�อยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2559 

มีพนักง�นส่งผลง�น KAIZEN & SUGGESTION จำ�นวน 135 

ผลง�น ประหยัดต้นทุนให้บริษัทฯ ได้ 178,000 บ�ท  

 6. Happy Money (การเงินมั่นคง) : ส่งเสริมให้พนักง�นรู้จักก�รออม

และใช้ชีวิตอย่�งพอเพียง ดังนี้ 

- จัดให้มีสวัสดิก�รกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์

เพื่อพนักง�นเครือสหพัฒน์ 

- ส่งเสริมให้ธน�ค�รต่�งๆ จ�กภ�ยนอก ม�รับฝ�กเงิน ทำ�ประกัน

ภัยและประกันชีวิต  

- จัดอบรมหลักสูตร “ออมเพื่ออน�คต” ให้กับพนักง�น

 7. Happy Family (ครอบครัวมีสุข) : เพื่อส่งเสริมคว�มรักคว�มผูกพัน

ในครอบครัว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้ 

- จัดให้มี “มุมนมแม่” เพื่อส่งเสริมก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

- จัดกิจกรรม “เพ่ือแม่ด้วยดวงใจ” เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดี

ระหว่�งแม่-ลูก 

- ให้ทุนก�รศึกษ�บุตร-ธิด�พนักง�น จำ�นวน 40 ทุน/ปี

- สนบัสนนุบตุรหล�นพนกัง�นทีก่ำ�ลงัศกึษ�อยูท่ำ�ง�น เพือ่ห�ร�ยได้

ในช่วงปิดเทอม (ปี 2559 มีจำ�นวน 75 คน สร้�งร�ยได้ให ้

บุตรหล�นพนักง�น 1,008,000 บ�ท เฉลี่ย 13,440 บ�ท/คน)

 8. Happy Society (สร้างสังคมดี) : บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักง�นมีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�ง

สังคมดีผ่�นกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้ 

- โครงก�ร “Wacoal Spirit for Society” ส่งเสริมให้พนักง�นมีจิตอ�ส�และทำ�ประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบ 

โดยในปี 2559 จัดกิจกรรม English for Fun : ส่งเสริมก�รเรียนรู้ภ�ษ�อังกฤษด้วยกิจกรรมและสื่อก�รเรียนรู้กับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�จำ�นวน 4 โรงเรียน ในเขตบ�งคอแหลม
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำางาน 
 คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของพนักง�นเป็นสิ่งสำ�คัญ 

บริษัทฯ มุ่งสร้�งจิตสำ�นึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยใน

องค์กร ส่งผลให้สถิติก�รเกิดอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นลดลงอย่�ง 

ต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ มีสถิติเกิดอุบัติเหตุจำ�นวน 19 ร�ย 

โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น 

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รอบรมในหลักสูตรต่�งๆ ด้�นคว�ม

ปลอดภัย ดังนี้ 

1. หลักสูตร “ก�รสร้�งวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยภ�ยใน

องค์กร” 

2. หลกัสตูร “เจ้�หน้�ทีค่ว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นระดบั

หัวหน้�ง�น”   

3. หลักสูตร “ก�รดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ”  

4. หลักสูตร “ปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น”  

5. หลักสูตร “ก�รทำ�ง�นกับส�รเคมีและก�รโต้ตอบกรณี

ส�รเคมีหกรั่วไหล”

6. หลกัสตูร “คว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�นเกีย่วกบัไฟฟ้�”

7. หลักสูตร “ขับรถโฟล์คลิฟท์อย่�งปลอดภัย

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำางาน
 บรษิทัฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยคีว�มปลอดภยัอ�ชวีอน�มยั

และส่ิงแวดล้อม สม�คมส่งเสริมคว�มปลอดภัยและอน�มัยในก�ร

ทำ�ง�น (ประเทศไทย) จัดให้มกี�รตรวจวิเคร�ะห์และตรวจสอบสภ�พ

แวดล้อมในก�รทำ�ง�น เพื่อให้ทร�บถึงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

ปริม�ณของมลพิษในบริษัทฯ และควบคุมคุณภ�พสิ่งแวดล้อมให้อยู่

ในสภ�พก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย เป็นข้อมูลพ้ืนฐ�นสำ�หรับเฝ้�ระวัง

โรค หรือก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น  

การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 บริษัทฯ มีก�รตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในก�รป้องกันภัย

ต่�งๆ เช่น ตรวจสอบถังดับเพลิง ส�ยส่งนำ้�ดับเพลิง ระบบสัญญ�ณ

เตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สำ�รวจปรับปรุงท�งเดินหนีไฟให้อยู่ใน

สภ�พพร้อมใช้ง�นอยู่เสมอ
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทฯ ได้รับคว�มเชื่อมั่นและคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้� ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยก�ร

บริห�รจัดก�รคุณภ�พก�รผลิตด้วยม�ตรฐ�นส�กลในทุกกระบวนก�รผลิต มีก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้�อย่�ง 

ต่อเนื่อง  

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อรักษ�ไว้ซึ่งคุณภ�พม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยจ�กสีและส�รเคมีที่เป็น 

อนัตร�ย รวมถงึก�รให้คว�มสำ�คญัต่อก�รลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่�งต่อเนือ่ง ซึง่บรษิทัฯ ได้รับก�รรบัรองม�ตรฐ�นและระบบต่�งๆ 

เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้� ดังนี้ 

 1. ได้รับก�รรับรองระบบบริห�รจัดก�รคุณภ�พสินค้� ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนก�รออกแบบจัดห�วัตถุดิบ  

ก�รตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ ส�ม�รถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนก�ร 

 2. มีระบบห้องปฏิบัติก�รตรวจทดสอบคุณภ�พ ม�ตรฐ�นส�กล ISO/IEC 17025 : 2005 ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รทดสอบ JIS  

(Japanese International Standard) และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น  ผลิตภัณฑ์มีคว�มคงรูปทรงต่อก�รซักล้�ง มีคว�มคงทน

ของสี ปลอดภัยจ�กส�รเคมีและมีคว�มแข็งแรงคงทนตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของสินค้�ทั่วไป

 3. ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม คว�มปลอดภัยจ�กสีและส�รเคมีอันตร�ย มอก.2346 : 2550 ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่�ส ี

และส�รเคมีที่ใช้ในกระบวนก�รฟอกย้อมปลอดภัยจ�กส�รก่อมะเร็ง รับรองกระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจ�กส�รพิษและ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยชุดชั้นในว�โก้เป็นร�ยแรกและร�ยเดียวในปัจจุบันที่ได้รับ มอก.2346 : 2550 

 4. พัฒน�สินค้�และบริก�รให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รท�งสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อองค์กรควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น Wacoal Sports ECO, Wacoal COOL

 5. ม�ตรฐ�นก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ก�รรับรองผลิตภัณฑ์ฉล�กเขียว (Green Label) ครอบคลุม 

ทุกผลิตภัณฑ์ชดุชั้นใน ผลติภัณฑ์ชดุยนูฟิอร์มลดโลกร้อน (CoolMode) และผลติภณัฑ์แสดงปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Carbon 

Footprint)

 จ�กคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�คุณภ�พและสินค้�ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับร�งวัล EPIF 2016 Awards  

ในง�นมหกรรมแสดงนวตักรรมสนิค้�และบริก�รทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมน�น�ช�ต ิ Eco-Products International Fair 2016 “24-hour 

Eco Life” จัดโดยสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และ

สถ�บันเพิ่มผลผลิตแห่งช�ติ เพื่อแสดงศักยภ�พคุณภ�พของสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ต่อผู้ค้�และผู้บริโภคทั้งในและ

ต่�งประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน
 บริษัทฯ จัดกิจกรรม SHE-Q Day (Safety Health  

Environment - Quality Day) เพื่อรณรงค์ให้พนักง�นตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญของคว�มปลอดภัยในองค์กร และในเทศก�ลสงกร�นต์

รณรงค์ให้พนักง�นขับขี่อย่�งปลอดภัย เม�ไม่ขับ 



บริษัท ไทยวาโก้ จำ กัด (มหาชน)

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
 บริษทัฯ ได้แสดงฉล�กผลติภณัฑ์บนบรรจภุณัฑ์ เป็นไปต�มหลกัส�กลและต�มหลกัเกณฑ์ของสำ�นกัง�นคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหม�ยให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงก�รรับรองคุณภ�พม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดภ�วะโลกร้อน เพื่อประกอบก�รตัดสินใจในก�รเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจ�กนี้ยังมีระบบประมวลผลร่วมของฉล�ก

แสดงส่วนผสมและสินค้�วิธีก�รดูแลรักษ�และป้�ยส่งเสริมก�รข�ย (Composition & Labeling Integrated System) อย่�งเป็นระบบ 

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 บริษัทฯ ได้จัดต้ังศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์เพ่ือรับและติดต�มข้อ

ร้องเรียนจ�กลูกค้�  พร้อมทั้งสื่อส�รและประส�นง�นด้�นข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยต่�งๆ  โดยมีแนวท�งปฏิบัติด้�น

ก�รสื่อส�รกับลูกค้� ดังนี้

 1. ให้ข้อมลูข่�วส�รทีถ่กูต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตกุ�รณ์

แก่ลูกค้� เพ่ือให้ทร�บเกี่ยวกับสินค้�และบริก�ร โดยไม่มีก�ร  

กล่�วอ้�งเกินคว�มจริง อันเป็นเหตุให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด 

 2. ตดิต่อกับลกูค้�ด้วยคว�มสภุ�พ มปีระสิทธภิ�พ และเป็น

ที่ไว้ว�งใจ ตลอดจนมีกระบวนก�รที่ให้ลูกค้�เข้�ถึงก�รร้องเรียน 

เกี่ยวกับคุณภ�พ คว�มปลอดภัยของสินค้�ได้อย่�งรวดเร็ว

 3. รักษ�คว�มลับของลูกค้� และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์

ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 4. ให้คำ�แนะนำ�เกีย่วกบัวธิกี�รใช้ง�นผลติภณัฑ์และบรกิ�ร

ของบริษัทฯ อย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้�

การวัดความพึงพอใจลูกค้า
 บรษิทัฯ ให้คว�มสำ�คญักับก�รสำ�รวจคว�มพงึพอใจของลกูค้� 

ทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ โดยใช้ดชันชีีว้ดัคว�มพงึพอใจของลกูค้�

ต�มม�ตรฐ�น ISO 9001 : 2008 ซึ่งบริษัทฯ กำ�หนดไว้เป็น % 

คว�มพงึพอใจของลกูค้�ทีม่ต่ีอบรษิทัฯ และห�กมข้ีอเสนอแนะ ข้อร้อง

เรียนจ�กลูกค้�ท�งบริษัทฯ จะนำ�ม�วิเคร�ะห์และปรับปรุงก�รทำ�ง�น

และก�รบริก�รให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� 

 นอกจ�กนี้ปี 2559 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตร�ยแรกและร�ยเดียวของไทยที่ผลิตสินค้�ในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้�เด็กภ�ยใต้แบรนด์ ENFANT ท่ีได้ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นระดับส�กล Oeko-Tex  

Standard 100 จ�กสถ�บัน Hohenstein Textile Testing Institute GmbH & Co.KG. รับรองว่�เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจ�กส�รพิษท่ีอ�จเป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม Product  

class I; Product for baby : ผลิตภัณฑ์สำ�หรับเด็กแรกเกิด 0 - 36 เดือน 

ปี ปี2558 25582559 2559
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ร�ยได้ สร้�งอ�ชีพให้กับสตรีในบ้�นพักฉุกเฉิน 

2. Reduce : นำ�ผลติภณัฑ์ยกทรงไปเผ�ในระบบปิดเป็นเชือ้เพลงิทดแทนในก�รผลติปนูซเีมนต์ เพือ่ลดก�รใช้พลงัง�นเชือ้เพลงิ 

ส่งเสริมก�รลดมลภ�วะด้�นสิ่งแวดล้อม ลดก�รเกิดก๊�ซเรือนกระจก 

3. Recycle : นำ�เศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็นโลหะม�หลอมรวม เพื่อกลับม�ใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นก�รใช้

ทรัพย�กรให้มีประสิทธิภ�พและคุ้มค่�ม�กที่สุด

 บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งใน 53 องค์กรที่ได้เข้�ร่วมลงน�มในพิธีลง

น�มปฏิญญ� “รักษ์กรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่�งองค์กรภ�ครัฐและ

ภ�คเอกชน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำ�ปี 2559 โดยร่วมกันรณรงค์ส่ง

เสริมก�รดำ�เนินก�รด้�นสิ่งแวดล้อมเพื่อคว�มยั่งยืน ว�โก้จึงร่วมกับสำ�นัก

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมห�นคร ตั้งกล่องรับบริจ�คบร�ที่สำ�นักง�นเขต 50 

เขต เพื่อให้ประช�ชนที่สนใจนำ�บร�ทุกยี่ห้อท่ีไม่ได้ใช้แล้วม�บริจ�ค ณ 

สำ�นกัง�นเขตใกล้บ้�น อนัเป็นก�รส่งเสรมิก�รคดัแยกขยะและช่วยลดปัญห�

ขยะชมุชน ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึง่สอดคล้องกบันโยบ�ยก�รจดัก�ร

ขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมห�นคร 

 จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รฯ ได้รับบริจ�คบร�กว่� 1.5 แสนตัว มีผลทำ�ให้ช่วยลดขยะชุมชน ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 

ทดแทนถ่�นหนิ ซึง่นบัเป็นโครงก�รฯ ทีบ่รหิ�รจัดก�รชดุชัน้ในทีไ่ม่ใช้แล้วอย่�งครบวงจร ได้ประโยชน์อย่�งรอบด้�นทัง้สงัคมและสิง่แวดล้อม

การจัดการผลิตภัณฑ์สู่องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พ ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริห�รจัดก�รผลิตภัณฑ์และกระบวน 

ก�รผลติทัง้องค์กรภ�ยใต้ระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ดังนัน้ในก�รดำ�เนนิกจิกรรมของบรษิทัฯ จงึต้องปฏิบตัติ�มระบบและม�ตรฐ�น

ที่ได้จัดทำ�ขึ้น เพื่อให้ส�ม�รถบรรลุผลต�มวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ก�รปฏิบัติต�มแนวนโยบ�ย Green procurement, Materials Design  

ก�รคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้ม�ตรฐ�น กระบวนก�รผลิตที่มีคุณภ�พ ก�รจัดก�รสินค้�คงคลังที่มีประสิทธิภ�พ ก�รให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก ่

ผู้บริโภค ตลอดจนก�รทิ้งทำ�ล�ยที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ผ่�นก�รประเมินก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก หรือค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และดำ�เนินกิจกรรม

ชดเชยก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก จดัโดยสภ�อตุส�หกรรมแห่งประเทศไทยและองค์ก�รบรหิ�รจดัก�รก๊�ซเรอืนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) 

6. การจัดการสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โครงการ วาโก้บราเดย์ ปี 2559  

“บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม”
 บริษัทฯ เป็นผู ้ผลิตร�ยแรกของกลุ ่มผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในของ

ประเทศไทยท่ีมกี�รจัดก�รผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช้แล้วหรอืเสือ่มสภ�พอย่�งมรีะบบ 

ได้ม�ตรฐ�นระดบัส�กล ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลกัก�ร 3Rs 

ได้แก่

1. Reuse : บรจิ�ควสัดปุระกอบบร�ให้กบัสม�คมส่งเสรมิสถ�นภ�พ

สตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลี  

พระวรร�ช�ทนิดัด�ม�ต ุนำ�เอ�วสัดไุปทำ�เป็นชิน้ง�นฝีมอื สร้�ง
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การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ปี 2559
 บริษัทฯ ได้ประเมินปริม�ณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่ปล่อยออกม�จ�กกิจกรรมต่�งๆ ของ

องค์กร เช่น ก�รเผ�ไหม้ของเชือ้เพลงิ ก�รใช้ไฟฟ้� ก�รจัดก�รของเสยี และก�รขนส่ง ในรปูตนัค�ร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่� โดยพจิ�รณ�

จ�ก 3 ส่วนหลัก แบ่งเป็น Scope ดังนี้

 Scope I  : ก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟุตพริน้ท์ท�งตรง (Direct Emissions) จ�กกิจกรรมต่�งๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น ก�รเผ�ไหม้

ของเครื่องจักร ก�รใช้พ�หนะขององค์กร ก�รใช้ส�รเคมีในก�รบำ�บัดนำ้�เสีย ก�รรั่วซึม/รั่วไหล จ�กกระบวนก�ร

หรือกิจกรรม เป็นต้น

 Scope II  : ก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ท�งอ้อมจ�กก�รใช้พลังง�น (Energy Indirect Emissions) เช่น ก�รซื้อพลังง�น

ม�ใช้ในองค์กร ได้แก่ พลังง�นไฟฟ้� พลังง�นคว�มร้อน พลังง�นไอนำ้� เป็นต้น

 Scope III : ก�รคำ�นวณค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ท�งอ้อมด้�นอ่ืนๆ เช่น ก�รเดินท�งของพนักง�นด้วยพ�หนะท่ีไม่ใช่ขององค์กร 

ก�รเดินท�งไปสัมมน�นอกสถ�นที่ ก�รใช้วัสดุอุปกรณ์ต่�งๆ เป็นต้น

   ผลการประเมิน

    Total Greenhouse Gas emission (Scope I & II) :  5,171.47  ton Co
2
e/year

    Direct GHG emissions :      500.14  ton Co
2
e/year

    Energy Indirect GHG emissions :   4,671.33  ton Co
2
e/year

    Other Indirect GHG emissions :     131.89  ton Co
2
e/year
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ม�ตรก�รควบคุมประสิทธิภ�พหรือค่�สมรรถนะของเครื่องจักรที่มีนัยสำ�คัญ กำ�หนดให้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภ�พสูงสุดถูกเลือกใช้ง�น

ก่อน เปลี่ยนม�ใช้เทคโนโลยี LED และเครื่องปรับอ�ก�ศประสิทธิภ�พสูง ได้แก่ ม�ตรก�รก�รเปลี่ยนฟลูออเรสเซ็นต์ 36 Watt. เป็น

หลอด LED 20 Watt. ม�ตรก�รเปลี่ยนหลอด Downlight LED ห้องประชุม และเปลี่ยนเครื่องปรับอ�ก�ศประสิทธิภ�พสูง จ�กผลก�ร

ดำ�เนนิม�ตรก�รท่ีใช้เงนิลงทุนและไม่ใช้เงนิลงทนุ ส่งผลให้บรษิทัฯ ลดก�รใช้พลงัง�นจ�กม�ตรก�รอนรุกัษ์พลังง�นได้ 229,004.52 kWh./ปี 

คิดเป็นเงินประหยัดได้ 916,018.08 บ�ท/ปี ใช้เงินลงทุนรวม 905,436.00 บ�ท คืนทุนภ�ยในระยะเวล� 0.99 ปี และลดปริม�ณ 

ก๊�ซเรือนกระจก 133.12 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่�

ลดโลกร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน
 บริษัทฯ เข้�ร่วมโครงก�ร “องค์กรลดโลกร้อน โดยก�รใช้เสื้อผ้� CoolMode” จัดโดย องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก  

(องค์ก�รมห�ชน) และ สถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอ โดยสนับสนุนก�รใช้เสื้อผ้� CoolMode เป็นชุดยูนิฟอร์มของพนักง�น เพื่อตอบ

สนองกิจกรรมก�รลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน ผ้� CoolMode มีคุณสมบัติสวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้�วส�ม�รถอยู่ในอ�ค�รหรือ

ห้องท่ีปรบัอณุหภมู ิ25 องศ�เซลเซยีส ได้โดยไม่อดึอดั ช่วยลดก�รใช้กระแสไฟฟ้�ในเครือ่งปรบัอ�ก�ศ และลดก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก

ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมได้ (ก�รปรับเพิ่มอุณหภูมิ 1 องศ�เซลเซียส ประหยัดพลังง�นได้ 10%) 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักง�นได้มีจิตอ�ส� ทำ�กิจกรรมเพื่อฟื้นฟู

ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกปะก�รังเทียม ณ อุทย�นใต้ทะเล 

เก�ะข�ม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสร้�งแนวปะก�รังให้เป็นแหล่งอ�ห�รของ 

สัตว์ทะเล และฟื้นฟูท้องทะเลให้อยู่ในสภ�พที่อุดมสมบูรณ์

การบริหารจัดการพลังงาน
 ใน ปี 2559 บรษิทัฯ ได้ดำ�เนนิง�นบรหิ�รจัดก�รพลงัง�นในองค์กร

ต�มม�ตรฐ�นก�รจัดก�รพลังง�น ISO 50001 : 2011 เป็นแนวท�งปฏิบัติ 

และนโยบ�ยของผูบ้รหิ�ร เพือ่ควบคุมก�รใช้พลงัง�นให้เกดิประสทิธภิ�พสูงสดุ 

ลดต้นทนุในกระบวนก�รผลติ และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในก�รใช้พลงัง�น  

 บริษัทฯ ใช้พลังง�นทุติยภูมิ (Secondary Source) ในกระบวนก�ร

ผลติ เป็นพลงัง�นท�งอ้อม (Indirect Energy) จ�กก�รไฟฟ้�นครหลวง  โดย 

ในปี 2559 มีปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้� 8,036,000 kWh. เปรียบเทียบก�รใช้

พลังง�นโดยรวมกับปี 2558 เพ่ิมข้ึน 1.67% ในขณะที่ยอดผลิตเพิ่มขึ้น  

4.57% แต่เมื่อเทียบกับดัชนีก�รใช้พลังง�น เมกะจูล/ชิ้น ใช้พลังง�นลดลง 

2.89% ซึง่ลดลงจ�กก�รจดัทำ�ม�ตรก�รประหยดัพลงัง�น รวมถงึก�รควบคมุ

ก�รใช้ง�นให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีก�รเฝ้�ระวังและให้มีก�รควบคุมก�รใช้ง�นของ

เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีนัยสำ�คัญแยกต�มสัดส่วนของก�รใช้พลังง�น ได้แก่ 

ระบบปรับอ�ก�ศ  42.63% กระบวนก�รผลิต  21.76% และ ระบบแสง

สว่�ง 12.98% ต�มลำ�ดับ

 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมลดก�รใช้พลังง�นอย่�งต่อเนื่อง กระตุน้

ให้พนักง�นมีจิตสำ�นึกอนุรักษ์พลังง�นภ�ยในองค์กร รวมถึงปรับปรุง

ประสิทธิภ�พเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำ�เนิน

ม�ตรก�รอนุรักษ์พลังง�น ได้แก่ ม�ตรก�รบริห�รจัดก�รระบบเครื่องทำ�นำ้�

เย็นโดยใช้โปรแกรม Chiller Plant Management System ควบคุมก�รใช้ง�น

เปิด-ปิด เครื่องจ่�ยลมเย็น (AHU) จำ�นวน 12 เครื่อง ช่วงเวล�พักเที่ยง และ
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 คณะกรรมก�รด้�นก�รจัดก�รพลังง�น ได้กำ�หนดแผน

กิจกรรม ก�รอนุรักษ์พลังง�นรวมถึงก�รฝึกอบรม ในด้�นต่�งๆ เช่น  

ก�รอนุรักษ์พลังง�นในระบบอัดอ�ก�ศ ก�รอบรมหลักสูตร ISO 

50001: Energy planning and significant  อบรมหลักสูตรจิตสำ�นึก

ก�รอนุรักษ์พลังง�น อบรมโครงก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รอนุรักษ์

พลังง�นจ�กกรณีตัวอย่�งในอุตส�หกรรมที่ประสบคว�มสำ�เร็จ 

นอกจ�กนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์พลังง�น SHE-Q Day 2016 

เพื่อกระตุ้นให้พนักง�นใส่ใจในก�รอนุรักษ์พลังง�นม�กยิ่งขึ้น

 ในปี 2559 ตั้งเป้�หม�ยลดก�รใช้พลังง�นไม่ตำ่�กว่� 2% 

ของดัชนีก�รใช้พลังง�นต่อหน่วยผลผลิต ค่�เป้�หม�ยต้องไม่เกิน 

2.705 MJ/ช้ิน ทำ�ได้เฉลี่ย 2.683 MJ/ชิ้น ตำ่�กว่�เป้�หม�ย  

แสดงให้เห็นว่�ก�รใช้พลังง�นมีประสิทธิภ�พสูงข้ึน เมื่อเทียบหน่วย

ก�รใช้ไฟฟ้�กับปีฐ�น ปี 2558 

ผลจากการบริหารจัดการพลังงาน ปี 2559

ประหยัดพลังง�นได้ 407,559.50 KWh.

ลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก 453.95 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่� 

ประหยัดเงินได้ 1,630,236.90 บ�ท
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กิจกรรม “Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves Your Life.” ปีที่ 7
 ผลิตภัณฑ์ว�โก้ ร่วมมือกับ สถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ โรงพย�บ�ลมะเร็งภูมิภ�ค กรมก�รแพทย์ เครือโรงพย�บ�ลกรุงเทพ  

และสถ�นพย�บ�ลชัน้นำ�ทีร่่วมโครงก�ร 25 แห่งทัว่ประเทศ รณรงค์ให้ลกูค้�เข้�รบัก�รตรวจคดักรองมะเรง็เต้�นมด้วยเครือ่งแมมโมแกรม

และอัลตร้�ซ�วด์ รวมทั้งเทคนิคก�รตรวจเต้�นมง่�ยๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกค้�นำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้คว�ม

ใส่ใจหมั่นตรวจสุขภ�พเต้�นมอย่�งสมำ่�เสมอ 

กิจกรรม Road Show “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม  Beauty Inside 2559”
 ผลิตภัณฑ์ว�โก้ ร่วมมือกับ สถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ และสม�คมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม

โรดโชว์ “โครงก�รว�โก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้�นม Beauty Inside ปี 2559” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ทั่วประเทศให้ผู้หญิงไทยเข้�รับ

ก�รตรวจคดักรองมะเรง็เต้�นมด้วยเครือ่งแมมโมแกรมและอลัตร้�ซ�วด์ พร้อมส่งเสรมิคว�มรูค้ว�มเข้�ใจก�รดแูลสขุภ�พตนเองและใส่ใจ

สขุภ�พเต้�นมอย่�งสมำ�่เสมอ เพือ่ปลอดภยัจ�กโรคมะเรง็เต้�นม และเชญิชวนลกูค้�ม�ร่วมทำ�บญุเป็นส่วนหนึง่ของผูใ้ห้ ส่งต่อคว�มห่วงใย

แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้�นมย�กไร้ พร้อมด้วยกิจกรรมตกแต่งหมวกสำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับก�รรักษ�ด้วยก�รคีโมโดยกลุ่มจิตอ�ส� เพื่อมอบ

ให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ด้อยโอก�สต่อไป   

7. การพัฒนาสังคมและชุมชน
 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลและร่วมพัฒน�สังคมและชุมชนอย่�งต่อเนื่องในฐ�นะเป็นองค์กรหน่ึงในสังคม โดยเฉพ�ะ

โครงก�รทีส่อดคล้องกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิ โดยนำ�ขดีคว�มส�ม�รถ และศกัยภ�พท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะธุรกจิขององค์กรไปส่งเสรมิกจิกรรม

ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน  

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 
 เนื่องจ�กมะเร็งเต้�นมนับเป็นโรคร้�ยที่เป็นส�เหตุก�รเสียชีวิตของผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้�ง 

คว�มตระหนักรู้ และให้ผู้หญิงไทยเห็นคว�มสำ�คัญของก�รตรวจสุขภ�พเต้�นมอย่�งสมำ่�เสมอ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอก�สได้รับ 

ก�รรักษ�อย่�งรวดเร็ว โดยผ่�นกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้ 

กิจกรรม “Wacoal Pink lady service” 
 ผลิตภัณฑ์ว�โก้ ร่วมมือกับสถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ จัดฝึกอบรมพนักง�นข�ย PC จำ�นวน 800 คน เพื่อเผยแพร่คว�มรู้และ 

วิธีตรวจเต้�นมด้วยตนเองแก่ลูกค้� โดยตั้งเป้�ยกระดับเครือข่�ยง�นบริก�รของว�โก้ท่ัวประเทศ ซึ่งพนักง�นข�ยที่ผ่�นก�รอบรมจะได ้

รับมอบเข็มกลัด Wacoal Pink Lady ทำ�หน้�ที่เสมือนเป็นตัวแทนที่คอยให้คำ�แนะนำ�ลูกค้�เกี่ยวกับมะเร็งเต้�นม ปัจจัยเสี่ยง วิธีก�รตรวจ

เต้�นมด้วยตัวเองอย่�งถูกวิธี ก�รเลือกชุดชั้นในสำ�หรับสตรีที่สูญเสียเต้�นม (Balancing Bra) เพื่อคืนคว�มมั่นใจกลับม�อีกครั้ง
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กจิกรรม “เวร์ิกชอ็ปบราสร้างอาชพี” แก่กลุม่สตรใีนบ้านพกัฉกุเฉนิ 
 ผลติภณัฑ์ว�โก้ ร่วมกบัสถ�บันบนุกะแฟชัน่ และบรษิทั วนี อนิเตอร์

เนชัน่แนล จำ�กดั ผูจ้ดัจำ�หน่�ยจกัรเยบ็ผ้�จ�โนเม่ ในประเทศไทย จดักจิกรรม 

“เวิร์กช็อปบร�สร้�งอ�ชีพ” แก่กลุ่มสตรีในบ้�นพักฉุกเฉิน โดยสนับสนุน

วัตถุดิบในง�นประดิษฐ์ นำ�วัสดุจ�กส่วนประกอบบร� ม�ทำ�ให้เกิดชิ้นง�น 

ที่มีมูลค่� สวยง�ม น่�ซื้อ น่�ใช้ เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจ และเพิ่มพูนทักษะ

ก�รสร้�งสรรค์ชิ้นง�นอย่�งมีศักยภ�พ สร้�งอ�ชีพสร้�งร�ยได้อย่�งยั่งยืน 

กิจกรรม Balancing Bra Donation
 เชิญชวนลูกค้�ร่วมเป็นผู้ให้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้�นม 

ที่ข�ดทุนทรัพย์ ด้วยก�รมอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเต้�นมเทียม 

ให้กับสตรีผู้รับก�รผ่�ตัดมะเร็งเต้�นมโดยตรง และมอบผ่�นองค์กรและ 

หน่วยง�นต่�งๆ อ�ท ิน�ยกเหล่�ก�ช�ดจงัหวดัต่�งๆ องค์กรก�รกศุล โรงพย�บ�ล

ภ�ครัฐและเอกชน ทัง้นีต้ัง้แต่ปี 2551 - ปัจจบุนั ว�โก้มอบยกทรง Balancing Bra 

และเต้�นมเทียม จำ�นวน 9,700 ชุด มูลค่� 8.8 ล้�นบ�ท

กิจกรรม “วาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน”   
 บริษัทฯ ร ่วมกับสถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ และสำ�นักง�นเขต

บ�งคอแหลม จดัให้มีก�รอบรมให้คว�มรูก้บัสตรใีนชมุชนต่�งๆ ให้รูจ้กัป้องกนั

ตนเองให้ห่�งไกลจ�กมะเร็งเต้�นม ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมให้กับชุมชน

จำ�นวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังตล�ดเก่�วัดพระย�ไกร และชุมชนโรงเจ 

มผีูเ้ข้�ร่วมกิจกรรม 95 คน โดยมกี�รบรรย�ยให้คว�มรูเ้ก่ียวกบัมะเรง็เต้�นม

จ�กแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญของสถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ และสอนเทคนิคก�รตรวจ

เต้�นมด้วยตนเอง พร้อมทั้งก�รตรวจคัดกรองมะเร็งเต้�นมจ�กพย�บ�ล 

ผู้เชี่ยวช�ญ ซึ่งห�กพบคว�มผิดปกติบริษัทฯ จะส่งตัวไปตรวจอย่�งละเอียด

ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมอีกครั้งหนึ่ง  

โครงการ “Wacoal Bra Day ปี 5”
 รณรงค์ให้ผูห้ญงิไทยร่วมบริจ�คบร�เก่�เพือ่นำ�วสัดุจ�กบร�เก่�ไปประดษิฐ์

เป็นสิ่งของ สร้�งอ�ชีพ สร้�งร�ยได้โดยผ่�นสม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตร ี

ในพระอปุถมัภ์ พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลี พระวรร�ช�ทนัิดด�ม�ตุ 

และสนับสนุนชิ้นส่วนวัตถุดิบจ�กบร�นำ�ม�ใช้ในง�นประดิษฐ์ สร้�งร�ยได้ 

สร้�งอ�ชีพให้กับสตรีในบ้�นพักฉุกเฉิน ของสม�คมส่งเสริมสถ�นภ�พสตรีฯ   
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การส่งเสริมการศึกษา 
• มอบทุนวิจัยให้กับมห�วิทย�ลัยมหิดล และทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�สถ�บันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

• ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี 4 ปี จำ�นวนปีละ 40 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส�ข�

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และวิศวกรรมสิ่งทอ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ

• สนับสนุนสถ�บันก�รศึกษ�ในก�รฝึกง�นภ�คฤดูร้อน โครงก�รสหกิจศึกษ� และโครงก�รพิเศษอื่นๆ เปิดโอก�สให้สถ�บัน 

ก�รศึกษ�ต่�งๆ นำ�นักศึกษ�เข้�เยี่ยมชมสถ�นประกอบก�ร 

โครงการ “Wacoal We Care By Atthayooth” 
 ผลิตภัณฑ์  Wacoal Sport และ CW-X ของบริษัทฯ ร่วมกับชมรม

อรรถยุทธ จัดกิจกรรมสอนก�รป้องกันตัวและวิธีก�รที่ทำ�ให้ตัวเองหลุดพ้น 

จ�กผูร้้�ยในสถ�นก�รณ์ฉกุเฉนิ นอกจ�กนีย้งัมกี�รบรรย�ยให้คว�มรูเ้กีย่วกบั

ก�รเลือกใส่ชุดชั้นในเพื่อดูแลสรีระและช่วยป้องกันก�รบ�ดเจ็บของทรวงอก

จ�กก�รเล่นกีฬ� โดยได้รับคว�มสนใจจ�กองค์กรและสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ 

ทั่วประเทศจำ�นวน 6 แห่ง มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมกว่� 520 คน 

โครงการ “บรรยายและสาธิตความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น”
 เผยแพร่คว�มรู ้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รเปล่ียนแปลงสรีระใน 

วัยเริ่มส�วและก�รเข้�สู้วัยรุ่น ให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

52 โรงเรียน จำ�นวน 16,465 คน 

โครงการ “สร้างรั้วสมุนไพร”
 บรษิทั เอสอ�ร์.ดบับลวิ.ก�ร์เมนท์ จำ�กดั บรษิทัย่อยของบริษัทฯ ร่วม

กับชมุชนวดัหนองคล้� ปลกูสมนุไพรเพือ่เป็นแปลงส�ธติส่งเสริมก�รพึง่ตนเอง 

ด้วยก�รปลูกพืชสมุนไพรไว้กินไว้ใช้ท่ีบ้�นต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

เป็นก�รสืบทอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่นพืชสมุนไพรไทย
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กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน
 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจ�คเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชนเพื่อเป็นส�ธ�รณกุศล ทั้งด้�นก�รแพทย์

ส�ธ�รณสุข ด้�นก�รศึกษ�และกีฬ� ด้�นศิลปวัฒนธรรมและศ�สน� ด้�นพัฒน�ชุมชน เช่น

• บริจ�คเงินแก่มูลนิธิสถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ เพื่อรักษ�ผู้ป่วยมะเร็งเต้�นมที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ 

• บริจ�คเงินให้กับมูลนิธิวชิรเวชวิทย�ลัยเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้�งศูนย์มะเร็งเต้�นม โรงพย�บ�ลขอนแก่น

• บริจ�คเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ให้กับสถ�นีตำ�รวจนครบ�ลวัดพระย�ไกร

• สนับสนุนก�รจัดโครงก�รวิ่งและเดินเพื่อสุขภ�พ มหิดลรวมพล คนรักพ่อ 

• สนับสนุนก�รจัดสัปด�ห์เผยแผ่พระพุทธศ�น�เนื่องในวันอ�ส�ฬหบูช�

การป้องกันปัญหายาเสพติด
 บริษัทฯ มีเจตน�รมณ์ในก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในสถ�นประกอบกิจก�ร โดยได ้

แต่งตั้งคณะทำ�ง�นทำ�หน้�ที่รณรงค์ เฝ้�ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด โดยร่วมมือกับสำ�นักง�นเขตบ�งคอแหลม และจัดให ้

มีก�รสุ่มตรวจส�รเสพติดปีละ 2 ครั้ง 

กิจกรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  
 บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่�งๆ เพื่อเป็นก�รถว�ยคว�มจงรักภักดีและน้อมเกล้�ถว�ยอ�ลัยรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได้  

แด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เช่น กิจกรรมลงน�มถว�ยคว�มอ�ลัย กิจกรรมอ�ส�ทำ�ดีเพื่อพ่อ กิจกรรม  

ทำ�บุญตักบ�ตรถว�ยพระร�ชกุศล สวดพระอภิธรรมบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล และปฎิบัติธรรมเป็นพระร�ชกุศล 
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8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้า
 บริษัทฯ ได้มีก�รพัฒน�นวัตกรรมท้ังด้�นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ได้รับคว�มพึงพอใจ

อย่�งสูงสุด โดยก�รสร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภ�พควบคู่ไปกับก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง ในปี 2559 ท�งบริษัทฯ ได้

ร่วมพัฒน�วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยมีร�ยละเอียดปร�กฏอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ”เรื่อง สรุปก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญใน

รอบปีที่ผ่�นม�

รางวัลเกียรติยศ ปี 2559

 บริษทัฯ ได้รบัผลก�รประเมนิก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รในระดบั “ดเีลศิ” 

ตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 จ�กก�รสำ�รวจก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ประจำ�ปี 2559 และยงัได้รบัก�รจัดอนัดบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่ผีลก�รประเมนิ

ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ใีนระดบั Top Quartile ของบริษทัทีม่มีลูค่�หลักทรพัย์

ต�มร�ค�ตล�ดระหว่�ง 3,000 - 9,999 ล้�นบ�ท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จ�ก

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำ�นักง�น 

คณะกรรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลก�รประเมนิดังกล่�ว แสดงให้ 

เหน็ถงึคว�มมุง่มัน่ของบริษัทฯ ในก�รดำ�เนินกิจก�รภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดีม�โดยตลอด

ร�งวัล EPIF 2016 บริษัทดีเด่นด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจผลิตสินค้� 

และบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในง�น “อุตส�หกรรมรักษ ์

สิ่งแวดล้อมและพลังง�นน�น�ช�ติ 2016 หรือ Eco-Products  

International Fair 2016 (EPIF 2016)” โดยสภ�อุตส�หกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถ�บันเพิ่มผลผลิตแห่งช�ติ และ

สถ�บันเครือข่�ยของกระทรวงอุตส�หกรรม

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองก�รเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�ค

เอกชนไทยในก�รต่อต้�นทจุรติ (CAC) จ�กคณะกรรมก�รแนวร่วม

ปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต ที่ให้ก�รรับรอง 

บรษิทัฯ ได้ผ่�นกระบวนก�รประเมนิตนเองว่�มนีโยบ�ยและมแีนว

ปฏิบัติ รวมถึงม�ตรก�รต่�งๆ เพ่ือป้องกันก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ภ�ยในองค์กรครบถ้วนต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด
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ร�งวัลดีเด่น ก�รประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำ�ปี 2559  

ครั้งที่ 12 ประเภท Product จ�กผลง�น Wacoal Seamless Bra 

ร�งวัลประเภทผู้รับผิดชอบด้�นพลังง�นดีเด่น ในโครงก�รประกวด 

THAILAND ENERGY AWARD 2016  จัดโดยกระทรวงพลังง�น

ร�งวลัดเีด่น ก�รประกวดนวตักรรมเครอืสหพฒัน์ ประจำ�ปี 2559 

ครั้งที่ 12 ประเภท Energy Saving & Global Warming & 

Environment จ�กผลง�น Renovation Building for Energy 

Conservation 

บรษิทั ว�โก้ลำ�พนู จำ�กดั บริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้รับร�งวลัสถ�น

ประกอบก�รดีเด่น ด้�นแรงง�นสัมพันธ์และสวัสดิก�รแรงง�น 

ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 และในปี 2559 ได้รับร�งวัลเชิดชูเกียรติ 

5 ปี  ตดิต่อกนั (ปี 2555 - 2559) จ�กกรมสวสัดกิ�รและคุม้ครอง

แรงง�น กระทรวงแรงง�น

ร�งวัลสถ�นประกอบกิจก�รต้นแบบดีเด่นด้�นคว�มปลอดภัย  

อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นระดับประเทศ  

(ระดับเพชร) จ�กกรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น ในง�น

สัปด�ห์คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นแห่งช�ติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์

นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค บ�งน� กรุงเทพฯ

เกียรติบัตรองค์กรที่มีส ่วนช่วยลดโลกร้อนจ�กผลิตภัณฑ์ 

ยูนิฟอร์มภ�ยใต้แบรนด์ Race’ ที่ผ่�นก�รรับรองผลิตภัณฑ์ 

CoolMode และองค์กรลดโลกร้อนด้วยก�รใช้เสื้อผ้� CoolMode 

เป็นยูนิฟอร์มของบริษัท จัดโดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือน

กระจก (องค์ก�รมห�ชน)



บริษัท ไทยวาโก้ จำ กัด (มหาชน)

บริษัท ว�โก้ลำ�พูน จำ�กัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับร�งวัลสถ�น

ประกอบก�รดีเด่น ด้�นส่งเสริมก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นติดต่อกัน  

5 ปี (ปี 2555 - 2559) จ�กกรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น กระทรวงแรงง�น

บริษัท ภัทย�กบินทร์บุรี จำ�กัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับร�งวัล

ดีเด่น ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น ประเภทโรงง�นนอกเครือข่�ย

ควบคุม จ�กกระทรวงพลังง�น


