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รางวัลทางสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

เกียรติบัตร การด�าเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส ในสถานประกอบการ ระดับเงินจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข
ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ระดับสมบูรณ
ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการดานเอดส และวัณโรคในสถานประกอบการ
ASO-T Thailand แพลทินัม และ ASO Thailand จากกรมสวัสดิการ และคุมครอง
แรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ใบรับรองสถานประกอบการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย (ธง) ในการด�าเนินการโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ
จากศูนยความปลอดภัยในการท�างานพื้นที่ 1 และ 4
2560 ใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�านักงานใหญ และสาขาล�าพูน
พ.ศ.2562 รางวัล “สถานประกอบกิ จการดีเ ดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ
แรงงาน” (ระดับประเทศ) ติดตอกันเปนปที่ 5

สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2558

ประกาศเกียรติคุณจากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในฐานะเปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตอเนื่อง 3 ป
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กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2549

เกียรติบัตร “โรงงานนาอยูรวมใจเฉลิมพระเกียรติ” ในการปรับภูมิทัศนโรงงานใหนาอยูและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ใบรับรองโรงงานสีเขียว (Green Industry) ประเภทอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
โลเกี ย รติยศในฐานะเปนสถานประกอบการที่ด� า เนิน งานตามหลัก เกณฑธรรมาภิบ าล
สิ่งแวดลอม
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขีย ว ระดับที่ 4 (Green Culture) และ รางวัล Eco Factory
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0
รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย
พ.ศ. 2562 รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS Award ประจ�าป 2562 มาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคมติดตอกันเปนปที่ 5
โลรางวัลโครงการสงเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2562

กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2562

รางวัลโครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก
ตอนลาง

กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2561

ใบประกาศเกียรติคุณ “สถานที่ท�างานสะอาด ปลอดภัย ไรมลพิษ”
โลเกียรติคุณในการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนจากผูสูงอายุ เขตยานนาวา
ใบประกาศเกียรติคุณ ผูใหการสนับสนุน และ เปนปูชนียบุคคลผูท�าคุณประโยชน ในพื้นที่
เขตยานนาวา

พ.ศ. 2562

โลประกาศเกียรติคุณ บริษัทเกษียณสุข ระดับทองแดง จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคม
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายงานประจ� าปี 2562
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รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

ไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว
ประเภท Thai Silk Blend ส�าหรับเนื้อผา Cottazilk Brand DAKS
ไดรับการรับรองฉลากคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint) จากองคการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) ซึ่งรวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile
Institute: THTI) ส�าหรับผลิตภัณฑเสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630
ไดรับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผาอัจฉริยะ ประเภทระบายความชื้น
และเหงื่อไดดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใสโดยผลิตภัณฑที่ไดรับคือ เสื้อเชิ้ต (cool innova
tion) Brand Guy Laroche จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไดรับการรับรองฉลากฟุตพริ้นทสิ่งแวดลอม (Environmental Footprint) จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) ส�าหรับผลิตภัณฑเสื้อเชิ้ต Arrow Style
AY630
เปนผูประกอบการรายแรกที่ไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผาอัจฉริยะ
ประเภท Anti-Bacteria ซึ่งมีประสิทธิภ าพในการตานเชื้อแบคทีเรีย ที่ท�าใหเกิดกลิ่นอับได
มากกวา 99.9% จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื้อผาดังกลาวใชในการผลิตสินคา
กลุมผลิตภัณฑเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ
ไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน สีนา�้ เงิน ส�าหรับเนื้อ
ผา 100% silk
ไดรับการรับรองมาตรฐาน CoolMode ส�าหรับผา 100% Cotton Knitted TRI003 จากองคการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องคการมหาชน) รวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไดรับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ส�าหรับผลิตภัณฑเสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการ
ฉลากประหยัดไฟฟา เบอร 5 ประเภทผลิตภัณฑเสื้อ ของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

มาตรฐานทางด้านการจัดการ
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2000 ส�าหรับการออกแบบการผลิต
เสื้อผาและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2008 ส�าหรับการออกแบบ การผลิต
เสื้อผาและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001:2004 ส�าหรับ
กระบวนการ ออกแบบและการผลิตเสื้อผาบุรุษ เสื้อผาสตรี เสื้อผาเด็ก และเครื่องหนัง
จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 ส�าหรับการออกแบบ การ
ผลิตเสื้อผาและเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001:2015ส�าหรับ
กระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้ อผาบุรุษ เสื้อผาสตรี เสื้อผาเด็ก และเครื่อง
หนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)
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