การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือ ง
หรือเรื่องอื่นใด จัดใหมีความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน และหากพนักงานเชื่อ
วาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือไดรับการปฏิบัติอยางไมธรรม สามารถรองเรียนตอบริษัทได ผานชอง
ทางการสื่อสาร และคํารองเรียนนั้นพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม บริษัทฯ
ไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการในเรื่องการเคารพตอสิทธิมนุษยนชน ดังนี้
นโยบายการไมเลือกปฏิบัติ
1. บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ความเท า เที ย มกั น
ความเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติตอพนักงาน เพราะความแตกตางในบุคลิกลักษณะสวนบุคคล
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่อ งการจางงาน คาตอบแทนการทํางาน การใหสวัสดิการ
การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตําแหนงหนาที่ การกําหนดวินัยและการลงโทษ
การเลิ ก จ า ง หรื อ การเกษี ย ณอายุ โ ดยอยู บ นพื้ น ฐานของความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ประสิทธิภาพการทํางานมากกวาบุคลิกลักษณะสวนบุคคล
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจางจะไดรับ
4. บริษัทฯ จะไมขัดขวาง แทรกแซง หรือ การกระทําใดๆ ที่จะเปนผลกระทบตอ การใชสิทธิ ของ
พนักงานที่ไมมีผลเสียหายตอกิจการของบริษัทในการดําเนินกิจกรรมของพนักงาน และไมเลือ ก
ปฏิบัติตอพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบน
ทางเพศ อายุ การตั้งครรภ ความพิการ ชาติกําเนิด การเปนสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง ความ
คิดเห็นที่แตกตางทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บปวย หรือผูติดเชื้อ HIV และอื่นๆ
5. บริษัทฯ จะสื่อ สารนโยบายเกี่ยวกับการไม เลือ กปฏิบัติ ตั้งแตการจางงาน การคุ มครองสิท ธิ
ประโยชนตางๆ เปนตน ใหแกพนักงานทั่วทั้งองคกร เพื่อใหลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตสํานึก
และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ ตั้งแตเริ่มเขางานใหมและ
ตอเนื่องเปนระยะ
แนวทางการปฏิบัติ

1) บริษัทฯ จะไมกีดกันในการจางงาน การจายคาตอบแทน การเขารับการฝกอบรม การเลื่อ น
ตําแหนง การสิ้นสุดสภาพการจาง หรือการเกษียณ ดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ
ศาสนา ความพิ ก าร เพศ การเบี่ ย งเบนทางเพศ การเป น สมาชิ ก สหภาพ หรื อ การมี ส ว นร ว ม
ทางการเมือง
2) บริ ษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กบรรจุ พ นั ก งานและการจ า ยค า ตอบแทนโดยพิ จ ารณาจากความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมของแตละบุคคลกับลักษณะงานและตําแหนงเปนหลัก โดย
ปราศจากการแบงแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ ชนชั้น สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบ
ทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติ ด เชื้ อ HIV หรื อ ความบกพร อ ง
ทางกายภาพ ซึ่งไมมีผลกระทบกับตําแหนงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
3) การฝกอบรม และการเลื่อนตําแหนง แตงตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานไดรับความรูเพิ่มเติม
นอกเหนือ จากความรูในงาน โดยบริษัทฯ จะส งพนักงานเขารับการอบรมความรูที่เกี่ยวขอ งใน
การทํางาน หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน หรือสําหรับการเลื่อนตําแหนงเพื่อเพิ่มทักษะ และเปนการ
พัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน สําหรับการเลื่อนตําแหนง
นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู ความสามารถ ของแตละบุคคลเปนหลัก โดยพนักงานตองมี
ความรูในงาน และทักษะในการบริหารบุคลากรในหนวยงานดวย
4) การจายคาตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณ
ที่ทําเทากัน บริษัทฯ จะจายคาตอบแทนที่เทากัน ไมวาพนักงานผูนั้นจะเปนหญิงหรือชาย

5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานชายและหญิง ดวยความเสมอภาคเวนแต
ลักษณะงานหรือสภาพของงานที่ไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได
6) บริษัทฯ จะไมแทรกแซงกิจกรรมในสิทธิ สวนบุคคลที่จะยึดถือ ปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือ
ความจําเปนตามเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ
การเปนสมาชิกสหภาพ หรือการมีสวนรวมทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอ
งาน ตอเพื่อนรวมงาน หรือบริษัทโดยสวนรวม
7) บริษัทฯ ไมอนุญาตใหพนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางทาทาง
การใชคําพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทําที่มีลักษณะเปนการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ
ขมขืนกระทําชําเรา หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
8) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะบังคับใหสตรีตรวจการตั้งครรภ และคุมกําเนิดเพื่อประโยชนในการ
วาจาง หรือบังคับใหออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติตอสตรีที่ตั้งครรภตามที่กฎหมายกําหนด
นโยบายการคุกคาม และการลวงละเมิด
1. บริษัทฯ จะจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ใหความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของ
บุคคล ไมยินยอมใหมีการขมขู คุกคาม ลวงละเมิดทุกกรณี
2. บริษัทฯ มิใหผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงานทุกคนใชตําแหนงหนาที่ในการกระทําการ หรือ
รูเห็น หรือการกระทําที่มิชอบในการขมขู คุกคาม ลวงละเมิดทั้งรางกาย และ/หรือ ทางจิตใจ โดย
การแสดงออกดวยวาจา ทาทาง หรือการสัมผัสทางกาย ตอพนักงาน
3. บริษัทฯ จัดใหมีระบบรองทุกข เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมหรือการกระทําที่เปนการขมขู คุกคาม
ลวงละเมิด
แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการ
อยูรวมกันอยางมีความสุข บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1) บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมีการลงโทษพนักงานโดยการทํารายรางกายพนักงาน เชน เฆี่ยน ตี หรือ
วากลาวดวยคําพูดที่หยาบคาย พูดจาเสียดสี การขมขูคุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตัด
สิทธิประโยชนของพนักงาน เปนตน
2) กรณีที่พนักงานกระทําผิดกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท บริษัทฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยที่
เหมาะสมกับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทํา
ความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผานมา
สําหรับการพิจารณาลงโทษนั้น บริษัทฯ ถือเปนนโยบายวากอ นที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง
บริ ษั ท ฯ จะสอบสวนความผิ ด นั้ น โดยละเอี ย ด ด ว ยการมอบหมายให ฝ า ยบุ ค คลร ว มกั บ
ผูบังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปรวมกันสอบสวน พรอ มกับแจงใหพนักงานทราบถึงความผิดที่
เกิ ด ขึ้น เพื่อ ให พนั ก งานได มีโ อกาสชี้ แ จงเรื่ อ งราวต า งๆ ก อ ให เ กิด ความเป นธรรมแก พ นัก งาน
มากที่สุด
3) บริษัทฯ ไมมีการหักคาจางหรือเงินเดือนของพนักงานดวยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเวน
กรณี ที่พนั กงานกระทําความผิด ทางวินั ย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม ไดรั บค าจา งใน
วันที่พักงานนั้น ยกเวนพักงาน เพื่อการสอบสวน พนักงานจะไดรับคาจางตามที่กฎหมายกําหนด
4) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอ ไปในทางเพศ เชน
การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ เปนตน
5) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณรางกาย
พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน

6) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม
การทําสัญญาณหรือสัญลักษณใดๆ เปนตน
7) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใดๆ ที่สอไปในทางเพศ เชน แสดงรูป
ลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน
8) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศ ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคหรือ
เดือดรอนรําคาญ

การปฏิบัติตอ
แรงงานอยาง
เปนธรรม

นโยบายคาตอบแทน และสวัสดิการ
1. บริ ษั ท ฯ จะกํ า หนดค า ตอบแทนไม น อ ยกว า อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ที่ ก ฎหมายกํ า หนดหรื อ ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม ดวยความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แต
จะพิจารณาตามหลักที่วา งานเทากันคาตอบแทนเทากัน
2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับคาจางดวยความยุติธ รรม เพื่อ แยกใหเ ห็นวาผูปฏิบัติงานมีความ
แตกตางกัน ทั้งในดานความรู ความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑตามระเบียบการประเมิน
ผลงาน การเลื่อนตําแหนง
3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อยางโปรงใสและตรวจสอบได
4. บริษัทฯ จะสือ่ สารระบบคาตอบแทนทุกประเภทใหพนักงานทุกคนมีความเขาใจตรงกัน
บริษัทฯ ดําเนินนโยบายการบริหารคาจางและผลตอบแทนพนักงานดวยหลักความเปนธรรม
เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ
เที ย บเคี ย งกั บ ตลาดแรงงาน และบริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น มี ก ารขึ้ น ค า จ า งประจํ า ป
การจายเงินจูงใจตามผลงาน การปรับเงินพิเศษใหพนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี
ดานสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพื่อใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดี มีความ

ผาสุกทั้งกายและใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดแลว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการ
อื่นๆ เชน
1. สวัสดิการเงินชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน เชน การจําหนายอาหารในราคา
พิ เ ศษ และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เครื่ อ งแบบพนั ก งาน เบี้ ย เลี้ ย งในการเดิ น ทาง ทุ น การศึ ก ษา
และเงินขวยเหลือ กรณีเจ็บปวย ประสบอุทกภัย หรือเสียชีวิต
2. สวัสดิการเพื่อ สงเสริมความมั่ นคงในอนาคต เชน กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพพนักงาน เปดให
พนั ก งานฝากเงิ น สะสมในอั ต รา 3-15% และเชิ ญ ชวนให พ นั ก งานออมเงิ น ในรู ป แบบสหกรณ
ออมทรัพย เมื่อมีความเดือดรอนเรื่อ งเงินสามารถกูได และสงเสริมใหพนักงานมีที่อยูอาศัยของ
ตนเอง โดยใชสิทธิ์สวัสดิการเงินกูของบริษัทรวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน
ในป 2561 มี จํา นวนสมาชิก สหกรณ 967 คน และมีทุ นเรื อ นหุน สะสม 33,471,250 บาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3. สวัสดิการดานกีฬาและนันทนาการ เชน ชุดอุปกรณการออกกําลังกาย กิจกรรมแขงขันกีฬา
การสรางความบันเทิง การละเลนตางๆ
4. สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย จัดใหมีหอ งพยาบาลโดยมีแพทยบริษัทมาตรวจทุกสัปดาห
พรอมทั้งจัดใหมีพยาบาลมาประจําวันละ 2 คน ใหเพียงพอตอการบริการและคําปรึกษา ใหความรู
เรื่องสุขภาพอนามัย เชน คุณแมคุณภาพ การบริโภคอาหาร การปองกันโรคติดตอ และการตรวจ
สุขภาพประจํ าป เชน x-ray ปอด ตรวจหาระดับ เบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต และมะเร็ ง
ปากมดลูก เปนตน

5. สวัสดิการเพื่อเปนขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติพนักงาน เชน การมอบเงินรางวัลแกพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20, 30 และ 40 ป

นโยบายการจางงานและบริหารแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ และจะคุมครองสิทธิ์ของพนักงานใหเทาเทียมกัน
1. บริษัทฯ จัดใหมีระบบการจางงานที่มีสัญญาจางที่ถูกตองตามกฎหมายและมีขอตกลงการจาง
งานอยางชัดเจน
2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการผานระบบคณะกรรมการสวัสดิการ
และระบบอื่นๆ ซึง่ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3. บริษัทฯ จัดใหมีระบบรองทุกข เพื่อเปนสื่อในการสรางความเขาใจและสัมพันธที่ดี รวมทั้งใหเกิด
ความเปนธรรมในการจางงาน
แนวทางการปฏิบัติ

1) บริษัทฯ มีการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมมีการใชแรงงานบังคับ และไมหลีกเลี่ยง
ภาระหนาที่ของนายจาง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจางงานของผูรับเหมา ผูรับจางชวง นักศึกษาฝกงาน
2) สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
3) มีการจัดทําแผนกําลังคนประจําป เพื่อหลีกเลี่ยงการจางงานบางเวลา หรือการจางแรงงาน
ชั่วคราว
4) กรณี ที่มีตําแหนงงานวาง บริษัท ฯ จะใหโอกาสและพิ จารณาคัดเลื อ กพนัก งานของบริษั ท
ที่มีอยูใหดํารงตําแหนงที่วางนั้นกอน หากไมสามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได จึงจะ
ดําเนินการกระบวนการสรรหาและวาจางบุคคลภายนอก
5) จัดทําสัญญาจางที่เปนธรรม ตามประเภทการจางแบบสัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา และ
สัญญาจางที่ระบุระยะเวลาที่แนนอน เชน สัญญาจางพนักงานประจํา สัญญาจางที่ปรึกษา สัญญา
จางทําของ เปนตน
6) จัดใหมีสภาพการจางที่เหมาะสมครอบคลุมคาจาง ชั่วโมงการทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดพักผอนประจําป วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความปลอดภัย การคุมครองแรงงาน
และหญิงตั้งครรภ เปนตน

7) มีระบบการบริ หารค าจา งและผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนา ที่
ความรับผิดชอบ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาขึ้นคาจางประจําป
8) จัดใหพนักงานทีเ่ ริ่มงานใหม ไดรับการฝกอบรมและไดรับคําแนะนําที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
9) สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนทุกระดับไดรับการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรูเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสเจริญกาวหนาตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล
10) มีการแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการทํางาน และสิทธิตามกฎหมาย โดย
การติดประกาศ สื่อสาร ชี้แจงใหพนักงานรับทราบ
11) เปดโอกาสใหพนักงานมีชอ งทางการสื่อ สาร เสนอแนะ และรอ งทุกขเกี่ยวกับการทํางาน
ผานทางตูรับขอ เสนอแนะ ผูบังคับบัญ ชา ฝายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรื อ
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาภายใน 30 วัน และแจงใหผูรองทุกข
ทราบภายใน 7 วัน กําหนดวิธีการแกไขเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดี
ในการทํางานรวมกัน โดยมีชองทางในการรองทุกข ดังนี้
11.1) ยื่นคํารอ งทุกขเปนหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อ งรอ งทุกข และระบุ วัน เดือ น ป
ที่เขียน ยื่นตรงกับผู บังคับ บัญชา หรือ ฝ ายทรั พยากรบุคคล หรือ คณะกรรมการ
สวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร
11.2) เขียนคํารองทุกขเปนหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข และระบุ วัน เดือน ป
ที่เขียน ใสตูรับเสนอแนะ/รองเรียน
11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com
11.4) ตู ป.ณ.27 ปณฝ.สาธุ ป ระดิ ษ ฐ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10124
12) จั ด ให มี ก ระบวนการพิ จ ารณาการลงโทษทางวิ นั ย ตามขั้ น ตอนที่ กํ า หนด ทั้ ง นี้ จ ะไม มี ก าร
ปลดออก เลิกจาง และไลออก โดยไมมีกฎเกณฑ หรือเลือกปฏิบัติ
13) จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน
14) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทํางาน
โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อ เปนการสงเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน
15) ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลการจางงาน หรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอก หรือ
ผูไมเกี่ยวของโดยมีการปกปองขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งความเปนสวนตัวของพนักงาน มีระบบการ
จัดเก็บไวที่ฝายทรัพยากรบุคคล และกําหนดสิทธิ์ของผูรับผิดชอบในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของ
พนักงาน
16) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนปองกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้ นจากภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอก อั น จะส งผลต อ การดํา เนิน ธุ รกิจ และการจา ง
แรงงาน
สําหรับการดําเนินงานดานการสรรหา คัดเลือก และจางงาน บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา
คัดเลือก และการวาจางที่โปรงใส เปนธรรม และเปดใหมีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
เพิ่มโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงาน และเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความเหมาะสม
กับงานอยางแทจริง ทั้งนี้ ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มีการจางงานอยาง
ถู ก ต อ งตามกฎหมาย และมี ก ารจ า งงานผู พิ ก ารซึ่ ง ไม เ ป น อุ ป สรรคต อ การทํ า งาน เข า ทํ า งาน
บนพื้นฐานของการดูแลเบื้องตน จัดหาบานพักของบริษัทสําหรับพนักงานพิการ เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการเดินทางมาทํางาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนอั ตรากําลังเพื่อ หลีกเลี่ยง
การจางแรงงานชั่วคราว บริษัทฯ ไมมีการจางแรงงานแบบสัญญาจางรายป ยกเวนพนักงานที่
เกษียณอายุงานแลว มีความประสงคจะทํางานตอ บริษัทฯ จะพิจารณาเปนรายบุคคล โดยจะตอ
สัญญาเปนรายป
ในป 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,198 คน แบงเปน สํานักงานใหญ 1,013 คน สาขาลําพูน
524 คน สาขากบินทรบุรี 463 คน สาขาบางพลี 13 คน และสาขาแมสอด 185 คน มีการจาง
พนักงานพิการจํานวน 23 คน
นโยบายชั่วโมงการทํางาน
1. บริษัทฯ กําหนดชั่วโมงการทํางานปกติและชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
2. การทํางานลวงเวลาตองเปนไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานยินยอม ทํางาน
ลวงเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
3. บริษัทฯ ไดกําหนดเวลาพักในวันทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห และวันลาพักผอนประจําป
แนวทางการปฏิบัติ

1) บริษัทฯ กําหนดวันทํางาน เวลาทํางานปกติ ดังนี้
1.1) ฝายสํานักงาน วันจันทร ถึง วันศุกร
เวลา 08.00 - 17.30 น.
1.2) ฝายโรงงาน วันจันทร ถึง วันเสาร
เวลา 07.30 - 16.30 น.
2) เวลาพัก บริษัทฯ กําหนดใหพนักงานมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนักงานทํางาน
ติดตอกันมาไมเกิน 5 ชั่วโมง โดยกําหนดดังนี้
2.1) ฝายสํานักงาน พักเวลา 12.00 – 13.00 น
2.2) ฝายโรงงาน พักเวลา 11.00 – 12.00 น. และ เวลา 11.30 – 12.30 น.
3) วันหยุดประจําสัปดาห บริษัทฯ กําหนดวันหยุดประจําสัปดาห ดังนี้
3.1) ฝายสํานักงาน หยุดวันเสาร - วันอาทิตย
3.2) ฝายโรงงาน หยุดวันอาทิตย
4) กรณีที่มีความจําเปน บริษัทฯ สามารถสับเปลี่ยนวันหยุดประจําสัปดาหไดตามความเหมาะสม
โดยบริษัทฯ จะแจงใหพนักงานทราบลวงหนา
5) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหพนักงานมาทํางานในวันหยุด เวนแตกรณีฉุกเฉินที่ไมสามารถทําการผลิต
ใหทันตามกําหนดสงออก หรือ งานที่ไมสามารถทําในเวลาทํางานปกติ เชน งานตรวจเช็คสภาพ
เครื่องจักร งานซอมแซมหมอไอน้ํา ทําความสะอาดรางไฟ เปนตน ผูบังคับบัญชาขั้นตนตองทําเรื่อง
ขออนุ มั ติ ต ามลํ า ดั บ ขั้ น เพื่ อ ให พ นั ก งานมาทํ า งานในวั น หยุ ด หลั ง จากนั้ น ต อ งแจ ง เรื่ อ งให
ฝายบุคคลทราบ
6) การทํ า งานล วงเวลา บริ ษั ท ฯ สนับ สนุน ให พนั ก งานทํ างานให สํา เร็ จลุ ล วงตามเป าหมาย
การทํางานในเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงครึ่ง ตอวัน ตามที่กําหนดไว กรณีมีความจําเปน
เชน ไมสามารถทํางานไดทันตามกําหนดการสงออก หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานและ
บริษัท บริษัทฯ อาจขอใหพนักงานทํางานลวงเวลาเทาที่จําเปน โดยตองไดรับความยินยอมจาก
พนักงานดวย และรวมแลวตองไมเกิน 12 ชั่วโมงตอสัปดาห ยกเวน กรณีเปนเหตุสุดวิสัยซึ่งอาจมีผล
ทําใหมีการทํางานลวงเวลาเกินกวาที่กําหนดได
7) การทํางานลวงเวลา ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาและพนักงานจะตองใหความยินยอม
และสมั ค รใจในการทํ า งานล ว งเวลา โดยพนั ก งานจะต อ งลงชื่ อ ยิ น ยอมในแบบฟอร ม
ขออนุมัติการทํางานลวงเวลา และผูบังคับบัญชาตอ งสงแบบฟอรมดังกลาวใหฝายบุคคลกอ น
ทํางานลวงเวลา
8) กรณีทํางานลวงเวลาตั้งแต 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลาใหพนักงานพักกอนเริ่มทํางานลวงเวลา
อยางนอย 20 นาที

นโยบายการบังคับใชแรงงาน
1. บริษัทฯ จะไมใชแรงงานที่ถูกบังคับในการจางงานทุกรูปแบบ
2. บริษัทฯ ตองไมมีการเรียกรอ งใหวางเงิน สิ่งของ หรือ เอกสารค้ําประกันในการเขาทํางานกับ
บริษัทฯ เวนแตกฎหมายยกเวนไว
3.บริษัทฯ จะจัดทําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน การทํางานลวงเวลา การรองทุกข การลาออก
และแนวปฏิบตั ิอื่นๆ โดยใหสอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
คงรักษาแนวปฏิบัติเหลานี้อยางเครงครัดเพื่อใหพนักงานทุกประเภทปฏิบัติไดอยางถูกตอง
4. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการบังคับใชแรงงงานตั้งแตการจางงาน การคุมครองสิทธิประโยชน
ตางๆ เปนตน ใหแกพนักงานทั่วทั้งองคกร เพื่อใหลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตสํานึก และสามารถ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอกําหนดแหงมาตรฐานนี้ ตั้งแตเริ่มเขางานใหม และตอเนื่องไป
เปนระยะ
5. บริษัทฯ ไมสนับสนุนผูจัดซื้อ จัดจาง ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงที่มีการปฏิบัติเรื่องการบังคับ
การใชแรงงาน
แนวทางการปฏิบัติ

1) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการบังคับใชแรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผูตองขัง
2) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการบังคับใชแรงงานที่เกิดจากการบังคับ ขูเข็ญ หรือ ลงโทษ โดยที่
พนั ก งานไม ส มั ค รใจทํ า งาน ตั้ ง แต เ ริ่ ม เข า งาน จนกระทั่ ง พ น สภาพจากการเป น พนั ก งาน
โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1) การรับสมัคร เมือ่ พนักงานสมัครเขาทํางานกับบริษัทจะตองเขียนใบสมัครงาน พรอมแนบ
สําเนาหลักฐานการสมัครงาน ดังตอไปนี้
2.1.1) สําเนาบัตรประชาชน
2.1.2) สําเนาทะเบียนบาน
2.1.3) สําเนาการศึกษา
2.1.4) อื่นๆ เชน สําเนาการรับราชการทหาร สําเนาใบรับรองการผานงาน (ถามี)
2.2) การค้ําประกัน บริษัทฯ ไมมีการเรียกรองใหวางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค้ําประกันในการ
เขาทํางานกับบริษัท เชน การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารสําคัญอื่นๆ ของ
พนักงาน เปนหลักฐานในการจางงาน หรือมีการทําสัญญาผูกมัดใดๆ กับผูสมัครงาน
2.3) กรณีที่มีญาติหรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตใหพนักงานออกไปพบ
ญาติ หรือเพื่อนไดในเวลาพัก กรณีที่เปนเรื่องฉุกเฉินและเปนเวลาทํางาน บริษัทฯ จะรีบแจงให
พนักงานทราบโดยดวน และอนุญาตใหพนักงานสามารถพบหรือติดตอไดตามความเหมาะสม
2.4) กรณีที่พนักงานตองออกไปทําธุระสวนตัว เชน พบญาติ โทรศัพท ไปหองพยาบาล ฯลฯ
ในชวงเวลางาน พนักงานจะตองทําหนังสือขออนุญาตทําธุระสวนตัว พรอมทั้งระบุเหตุผล และ
ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอนจึงจะออกไปได
2.5) การลาออก กรณีที่พนักงานมีความประสงคจะลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัท
พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลาออกไดโดยขอแบบฟอรมใบลาออกไดที่หัวหนางาน และตองแจง
ลาออกลวงหนา 30 วัน เพื่อใหบริษัทฯ มีเวลาในการสรรหาพนักงานใหมมาทดแทน และไมให
มีผลกระทบและเกิดความเสียหายแกงาน เวนแตจะมีเหตุผลชี้แจงใหบริษัททราบถึงความ
จําเปนที่ไมอาจแจงใหทราบลวงหนาได
นโยบายแรงงานเด็ก
บริษัทฯ มีนโยบายไมจางเด็กที่อายุต่ํากวา 15 ป เปนพนักงานของบริษัท

นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุม
1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันไดอยางเสรี และไม
กอใหเกิดความเดือดรอนใดๆ แกพนักงานบริษัทและชุมชน
2. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ์ ของพนักงานในการรวมตัวจัดตั้ง และรวมเปนสมาชิก เปนกลุม หรือ
คณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัท และยอมรับการรวมเจรจาตอรอง การคัดเลือกหรือตั้งผูแทนโดยไม
กระทําการใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิ์ของพนักงาน
3. บริษัทฯ จะใหการรับรองผูแทนพนักงานที่ไดรับการสรรหาคัดเลือกจากฝายพนักงาน โดยจะไดรับ
การอํ านวยความสะดวก และไดรับการปฏิบัติ ที่เทาเที ยมกับพนักงานคนอื่ น โดยไมก ลั่นแกล ง
โยกยาย เลิกจางหรือไมกระทําการใดๆ ที่ไมเปนธรรม
แนวทางการปฏิบัติ

1) บริษัทฯ จะเคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันไดอยางเสรีในเรื่องที่จะ
กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และไมกอใหเกิดความเดือดรอนใดๆ แกพนักงานและบริษัท
2) บริษัทฯ จัดใหมีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยขั้นตอนการ
เลือกตั้งเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานป 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหนาที่
ดูแลสวัสดิการ เปนตัวแทนพนักงานในการรับเรื่องราวรองทุกขตางๆ และหาแนวทางแกไขรวมกับ
ตัวแทนผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องตางๆ ตามแนวทางที่สงบและถูกตองตามกฎหมาย โดย
บริ ษั ท ฯ จะไม ขั ด ขวางหรื อ ลงโทษพนั ก งาน ซึ่ ง ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร
จะประชาสัมพันธใหกับพนักงานทราบผานทางหัวหนางาน ปายประกาศ หรือเสียงตามสาย
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อ
เปนแนวทางสําหรับพนักงาน ลูกคา และผูมาติดตอ ในการปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อใหเกิด
สวัสดิภาพแกชีวิต ทรัพยสิน และอนุรักษสภาพแวดลอ ม ซึ่งผูบังคับบัญชาตามสายงานจะเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายนี้ใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
พนักงาน ลูกคา และผูมาติดตอ จะตองถือปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยใหเปนไปตามขอกําหนดใน
กฎหมายวาดวยเรื่องความปลอดภัยที่สวนราชการตางๆ ไดประกาศใชและมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ
กําหนดไวซึ่งมีนโยบาย ดังตอไปนี้
1. บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ตามข อ กํ า หนดทางกฎหมายดา นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการทบทวนติดตามใหสอดคลองกับปจจัยที่มีความเสี่ยง
2. บริษัทฯ จะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจน
การใชอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไวซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน
ทุกคน
3. บริ ษั ท ฯ จะส ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มของพนั ก งาน คณะกรรมการความ
ปลอดภั ย คู ธุ ร กิ จ ในการดํ า เนิ น งานด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ ม
ในการทํางาน
4. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน และที่กําหนดไวในแผนงานประจําป เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยาง
จริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในป 2561 บริษัทฯ ไดมีสงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ดานความปลอดภัย

1. อบรมดับเพลิงเบื้องตน เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยใหพนักงานและแมคา
ที่โรงงานเมื่อ เกิดเหตุเพลิงไหม และเป นการปอ งกั นการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน จากอั คคีภั ย
รวมทั้งใหความรูความเขาใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการปองกัน ระมัดระวังและแกไขเมื่อเกิดอัคคีภัย
ในสถานประกอบการหรือภายในที่พักอาศัย
2. การฝกซอมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน เชน การซอมอพยพ
หนีไฟ การซอมสารเคมีหกรั่วไหล การซอมแก็สรั่วไหลที่โรงอาหาร และการซอมแผนหมอไอน้ํารั่ว ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยจัดทําการฝกซอมปละ 1 ครั้ง และซอมอพยพหนีไฟแผนเพลิงไหม
ปละ 2 ครั้ง
3. การให ค วามรู ด านความปลอดภั ย ในการทํ างาน เพื่ อ ให พ นัก งานมี ค วามรู ความเข า ใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น เชน การอบรมการใชเครื่อ งจักรอั นตราย การใช
อุ ป กรณค วามปลอดภั ยส ว นบุ คคลและการอบรมการใช ส ารเคมีอ ย า งปลอดภั ย รวมทั้ง มี ก าร
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอ มูลขาวสารในหลายๆ ชอ งทาง เชน การประชุม แถวในตอนเชากอ น
เขางาน จัดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน
4. อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งตนและการกูชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อใหพนักงานสามารถชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่นไดเมื่อประสบเหตุอันตราย โดยจัดฝกอบรมใหทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
และการกู ชี พ ขั้ น พื้ น ฐาน เช น การห า มเลื อ ด การกระตุ น หั ว ใจ และการผายปอด รวมถึ ง การ
ปฐมพยาบาลบาดแผลทุ ก ชนิ ด ตลอดจนการเคลื่ อ นย า ยผู ป ว ยอย า งถู ก ต อ งก อ นนํ า ไปส ง ต อ
โรงพยาบาล

ดานอาชีวอนามัย

1. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหกับพนักงานที่ทํางานในจุดที่กําหนดให
สวมใสขณะปฏิบัติงาน เชน ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก หรือผาปดจมูก เปนตน
2. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน เชน ตรวจการทํางานของตับ ตรวจหาสาร Toluene,
Acetone, Ketone ในปสสาวะ ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการไดยินและตรวจ
สมรรถภาพปอด ซึ่งเปนการตรวจรางกายเพื่อคนหาความผิดปกติจากการทํางานที่มีความเสี่ยง
ในบริษัท
3. การตรวจสุ ข ภาพตามป จ จั ย เสี่ ย งของพนั ก งานเข า ใหม ภ ายใน 30 วั น เช น การตรวจหา
สารโทลูอีน, Acetone, Ketone ฟอรมาลดีไฮดในปสสาวะ ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพ
การไดยิน และตรวจสมรรถภาพสายตา เปน การตรวจรางกายเพื่ อ คนหาภาวะรางกายซึ่ งอาจ
ผิดปกติของพนักงานใหมที่เขามาทํางานภายใน 30 วัน

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดทําการตรวจโรงงานผลิตในเรื่องสภาพแวดลอมตางๆ
ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก ความรอน แสงสวาง เสียง ฝุน และเขมาของปลองระบายอากาศ
หมอไอน้ํา โดยบริษัทฯ ดําเนินการตรวจวัดปละ 1 ครั้ง สวนเรื่องความเขมขนของสารเคมี ตรวจ
วัดคุณภาพน้ําเขา-ออก ของ boiler และการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งนั้น บริษัทฯ ดําเนินการตรวจ
ปละ 2 ครั้ง ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย และไมกอใหเกิดอันตรายตอพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานมาตรฐาน
ในป 2561 ไมมีพนักงานประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การสรางสมดุลยภาพระหวางชีวิตกับการทํางาน (Work - Life Balance)
บริษัทฯ สนับสนุนการสรางสมดุลยภาพระหวางชีวิตกับการทํางาน เพื่อใหพนักงานเกิดความ
อยูดีมีสุข อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จ ความมั่นคง และความกาวหนา โดยมอบหมายงานที่มี
คุ ณ ค า ตรงกั บ ความสนใจ ความรู ค วามสามารถของพนั ก งาน การจ า ยผลตอบแทนและ
สรางแรงจูงใจ เพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การทํางาน การสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ การไดรับการยอมรับจากผูอื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อสงเสริมใหเกิด
สมดุลยภาพระหวางชีวิตกับการทํางาน บริษัทฯ จึงนําหลัก Happy 8 workplace มาเปนแนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานมีความสุขมากขึ้น ดังนี้
1. Happy Body สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพดี
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพตามการประเมินปจจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัท เชน
สารเคมี แสง เสียง
- จัดหาอุ ปกรณเครื่องใชเพื่อ อํานวยความสะดวกใหพนักงานในกระบวนการผลิตที่ตอ ง
นั่งหรือยืนทํางานติดตอกันเปนเวลานานตามหลักการยศาสาตร (Ergonomics)
- มีแพทย พยาบาลวิชาชีพ ใหคําแนะนําเรื่องสุขภาพ
2. Happy Heart สงเสริมใหพนักงานรูจักการมีน้ําใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สนับสนุนใหมี
จิตอาสา เชน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลลําพูน และโรงพยาบาล
กบินทรบุรีอยางตอเนื่องทุกไตรมาส
ในป 2561 พนักงานไดร วมกัน บริจาคโลหิต เปน ปริมาณมากกวา 230,950 ซีซี ซึ่งสามารถ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยได 1,736 คน
3. Happy Relax การจัดกิจกรรมใหพนักงานไดผอนคลาย เชน การแขงขันกีฬาสี
4. Happy Brain จัดใหพนักงานเขารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท สงเสริมใหพนักงาน
คนควาหาความรูไดดวยตนเองผานระบบ Internet โดยจัดทําในรูปแบบ Web-board เพื่อให
พนักงานไดพัฒนาความรูและทักษะอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดใหมีการประกวดนวัตกรรม
กลุมธนูลักษณ (Thanulux Innovation Awards) ตอเนื่องเปนปที่ 11 เพื่อตอยอดความรู และ
กระตุนพนักงานใหเกิดความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
5. Happy Soul เปนการปลูกฝงใหพนักงานมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต สงเสริมพนักงานเปนคนดี
และอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี เชน การทําบุญตักบาตรทุกเดือน การรดน้ําดําหัวใน
วันสงกรานต การสวดมนตทําสมาธิ
6. Happy Money บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานรูจักการออม การเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ฝากสะสมในอั ต รา 3-15% ของค า จ า ง และการเป น สมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย เ พื่ อ พนั ก งาน
เครือสหพัฒน ขณะเดียวกันไดปลูกฝงใหพนักงานใชจายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. Happy Family จัดตั้งมุมนมแมเพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม จัดกิจกรรมวันแม : บอกรักแม
8. Happy Society ปลูกฝงและสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
เชน การรวมปลูกตนไม การบริจาคเงินและสิ่งของ

กิจกรรมประกวดคนดีประจําอาคาร

กิจกรรมสวดมนตและนั่งสมาธิ

โครงการปลูกไมรม รวมกับภาครัฐ (สาขากบินทรบุรี)
พรอมกันนี้ไดจดั ตั้งทีมงาน Happy Workplace ขึ้น เพื่อรวมสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน
สถานที่ทํางานใหมีความสุข และจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ เพื่อรับทราบความตองการของ
พนักงาน และนําผลที่ไดมาจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนา
ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
1.คุณภาพชีวิตที่ดีในการมาทํางาน

2. การสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน

* ปรับเปลี่ยนเวลาทํางาน
ฝายสํานักงาน เดิม 7.30-17.30 น.
ใหม 8.00-17.30 น.
ฝายผลิต
เดิม 7.00-16.00 น.
ใหม 7.30-16.30 น.
* จัดแขงขันกีฬาสีภายใน

นอกจากกิจกรรมภายใต “Happy 8 workplace” ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความสุขใน
การทํ า งานมากขึ้ น แล ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ฯ ห ว งใย คื อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของพนั ก งานที่ มี ภ าระ
ดา นการเงิ น ซึ่ง เป นป ญหาของสัง คมในปจ จุบั น ที่ ผา นมาบริษั ทฯ จั ดใหคํ าปรึก ษา การอบรม
ปลูกฝงเรื่องการออม การใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการปองกันปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ไดรวมจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน ตั้งแตป 2556
เพื่อเปนการสงเสริมการออม และบรรเทาความเดือดรอนดานการเงิน ซึ่งเปนชองทางการแกปญหา
หนี้นอกระบบของพนักงานไดเปนอยางดี ปจจุบันพนักงานของบริษัทฯ ไดสมัครเปนสมาชิกของ
สหกรณจํานวน 967 ราย และในป 2561 สหกรณสามารถใหบริการแกพนักงานของบริษัท แบงเปน
เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห จํานวน 31 ราย เปนเงิน 29,851,283 บาท เงินกูฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนกรณีเรงดวน และเงินกูสามัญ เพื่อมุงเนนการพัฒนาใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(สุขภาพ การศึกษา ซอมแซมที่อยูอาศัย) จํานวน 315 ราย เปนจํานวนเงิน 3,857,922 บาท
บริ ษั ท ฯ ให ก ารสนั บ สนุ น นโยบายการออม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน บริษัทฯ
ได เ ข า ร ว มโครงการ “บริ ษั ท เกษี ย ณสุ ข ” ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย เพื่อ ใหพนักงานมีเงินใชจาย
อยางเพียงพอสําหรับใชชีวิตหลังเกษียณ โดยมี
นายรพี สุจ ริตกุ ล เลขาธิ การ ก.ล.ต. เขามารว ม
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดให ค วามรู กั บ พนั ก งานในการ
เลือกแผนการลงทุนอยางเหมาะสมกับเปาหมาย
เกษียณของพนักงาน
จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความสมดุลยระหวางคุณภาพชีวิตกับการทํางาน ทําให
บริ ษัท ฯ ได รับ รางวัล “สถานประกอบกิจ การดี เ ดน ดา นแรงงานสัม พัน ธ แ ละสวั ส ดิก ารแรงงาน
ระดับประเทศ” ของสํานักงานใหญ สาขาลําพูน และสาขากบินทรบุรี นับเปนรางวัลอันทรงเกียรติ
แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในฐานะทรัพยากรที่มี
คาสูงสุด และเปนผูมีสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว

