ไทยวาโก้ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) ในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ปี 2560
บริ ษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้ รับรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) ในการประกวดนวัตกรรมเครื อสหพัฒน์ ประจาปี 2560 จาก
ผลงานนวัตกรรมชื่อ “The Smart Kaizen System” ซึง่ บริษัทฯ ได้ นาเทคนิคการทา Kaizen มาใช้ ปรับปรุงงานเป็ นเวลา 9 ปี มีจานวน Kaizen ทังหมด
้
1,316 ผลงาน Suggestion 63 ผลงาน และมีการจัดเก็บข้ อมูล Kaizen อย่างเป็ นระบบ โดยเขียนโปรแกรม KM (Knowledge Management) ขึ ้นมา
เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วและง่ายต่อการค้ นหา รวมทังยั
้ งได้ จดั ทา “Kaizen Knowledge Sharing” โดย
ถ่ายทอดข้ อมูลความรู้ Kaizen ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาปรับปรุงงานของบริ ษัทฯ ให้ กบั บริ ษัทในกลุม่ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานและต่อ
ยอดการทา Kaizen ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทังยั
้ งส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตลดลง
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้ รับรางวัลนวัตกรรมอื่นๆ อีก 5 รางวัล ดังนี ้
- รางวัลดีเด่ นอันดับ 2 ประเภท Corporate Social Responsibility (CSR) ในผลงานชื่อ “Wacoal Bra Day : บรามีคา่ สร้ างอาชีพ รัก
สิง่ แวดล้ อม” ซึง่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตรายแรกของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชดุ ชันในของประเทศไทยที
้
ม่ กี ารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ แล้ วหรื อ
เสือ่ มสภาพอย่างมีระบบ ได้ มาตรฐานระดับสากล ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมโดยใช้ หลักการ 3Rs ได้ แก่
1. Reuse : บริ จาควัสดุประกอบบราให้ กบั สมาคมส่งเสริ มสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ เพื่อนาเอาวัสดุไปทาเป็ นชิ ้นงานฝี มือ สร้ างรายได้ สร้ างอาชีพให้ กบั สตรี ในบ้ านพักฉุกเฉิน
2. Reduce : นาผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผาในระบบปิ ดเป็ นเชื ้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ เพือ่ ลดการใช้ พลังงานเชื ้อเพลิง
ส่งเสริ มการลดมลภาวะด้ านสิง่ แวดล้ อม ลดการเกิดก๊ าซเรื อนกระจก
3. Recycle : นาเศษโครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอ ที่เป็ นโลหะมาหลอมรวม เพื่อกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เป็ นการใช้
ทรัพยากรให้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สดุ

- รางวัลดีเด่ นอันดับ 3 ประเภท Product ในผลงานชื่อ “Feel Free” ซึง่ เป็ นนวัตกรรม Free cut ด้ วยการผลิตเนื ้อผ้ าพิเศษ ตัดแล้ ว
ริ มผ้ าไม่ม้วน ไม่รุ่ย ผสานด้ วยเทคนิคการ Bonding แทนการเย็บเต้ าทรง ไร้ ตะขอและไร้ โครง และเทคนิค bottom moulding (ปั๊ ม
ก้ นนูน) เพื่อให้ แนบสนิท เนียนนุ่มทุกผิวสัมผัส สบายตัวทุกการเคลื่อนไหว เหมาะสาหรับใส่กบั ชุดชันนอกที
้
่เข้ ารู ป
- รางวัลชมเชย ประเภท Product จานวน 3 รางวัล ได้ แก่

o “Ultimate Bra : บราใส่สบาย เนียนเรี ยบ ไร้ รอยตะเข็บ” เป็ นนวัตกรรมสินค้ าชุดชันในสตรี
้
ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดจากการสวมใส่ชดุ ชันในของลู
้
กค้ าได้ อย่างตรงจุด ด้ วยนวัตกรรมการถักทอผ้ าที่ยาวติดกันทังผื
้ น ไร้ รอยต่อ
และซับด้ วยผ้ าด้ านในอีกชัน้ ช่วยให้ ลาตัวไม่เป็ นปล้ อง หลังเนียบเรี ยบ อีกทังการตั
้
ดเย็บด้ วย Mold ไร้ โครง ทาให้ ใส่
สบาย ไม่กดเจ็บ และเสริ ม Push Up ให้ เต้ าทรงสวย
o “Smooth Support” เป็ นการพัฒนาชุดชันในที
้ ่ช่วยเก็บกระชับเนื ้อส่วนเกิน เพื่อช่วยเสริ มสร้ างบุคคลิกภาพที่ดีให้ กบั
ผู้หญิง รู้สกึ มัน่ ใจเมื่อสวมใส่เสื ้อผ้ าที่รัดรู ป
o “Body Base II” นวัตกรรมการออกแบบเพื่อความเนียนเรี ยบของสรี ระ และช่วยเก็บกระชับหน้ าท้ องและยกสะโพกกลม
สวย

