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รายงานด้านความยั่งยืน

วิสัยทัศน์
มุ�งมั่นสร�างสรรค์นวัตกรรมด�านผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

คุณภาพ�ด�วยการบริหารจัดการท่ีใช�เทคโนโลยีดิจิทัล�เพื่อสร�าง
คุณค�าแก�ลูกค�าอย�างยั่งยืน

พันธกิจ
1.� มุ�งมั่นให�พนักงานมีส�วนร�วมในการเพิ่มคุณค�าและ

ความพึงพอใจแก��ลูกค�า�และผู�ถือหุ�น

2.� ส�งเสริมให�บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�มีคุณธรรม
และจริยธรรม�ในการด�าเนินธุรกิจ

3.� ก�าวสู�องค์กรดิจิทัล�ในการบริหารจัดการ

4.� ด�าเนินธุรกิจด �วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล�อม

ค่านิยมองค์กร�SMART

S Synergy ผนึกก�าลังความร่วมมือ

M Moral�&�Ethics ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม�จริยธรรม

A Active�to�Quality คล่องตัวและคงไว้ซึ�งคุณภาพ

R Responsibility�for�Social รับผิดชอบต่อสังคม

T Think�&�Go�Digital คิดและก้าวสู่ดิจิทัล

วิสัยทัศน์�พันธกิจ�และค่านิยมองค์กร
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รางวัล�CSR-DIW�Continuous�Award�ประจ�าปี�2562
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เก�ยรติบัตร�โครงการส่งเสริมการ
ผลิตท��ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
จากกระทรวงพลังงาน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ��
ISO�9001:2015

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบจัดการสิ�งแวดล้อม���
ISO�14001:2015

รางวัลแห่งความส�าเร็จ

รางวัลคาร์บอนฟุตพริ�นท์ผลิตภัณฑ์�Long-sleeved�white�shirt
จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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สารกรรมการผู้จัดการ

ในป��2562�บริษัทฯ�ให�ความส�าคัญในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน�ในทุกมิติ�ทั้งเศรษฐกิจ�
สังคม�และสิ่งแวดล�อม�ยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย�างมีบรรษัทภิบาล�รับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกกลุ �ม� ค�านึงถึงความส�าคัญด�านสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย� ตลอดจนการสร�างสรรค์นวัตกรรม
อย�างต�อเนื่อง

บริษัทฯ� ด�าเนินธุรกิจภายใต�การด�าเนินงานของคณะกรรมการ� ผู�บริหาร� และพนักงาน� ท่ีมีความ
มุ�งมั่นต�อการพัฒนาองค์กร�สร�างความผูกพันของพนักงานต�อองค์กร�ให�ความส�าคัญต�อการพัฒนาศักยภาพ
และความรู�ของพนักงาน�สร�างความส�าคัญและคุณค�าในตัวพนักงานตามค�านิยมขององค์กร�“SMART”�เพื่อ
สร�างความพร�อมให�พนักงานมีความรู�ความสามารถ�และโอกาสการเติบโตในหน�าที่การงาน

นอกจากน้ี�บริษัทฯ�ยังให�ความส�าคัญในเร่ืองนวัตกรรม�สร�างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์�จึงจัดให�มี
การประกวดนวัตกรรมประเภทต�างๆ�ให�พนักงานเข�าร�วมและเสนอผลงาน�เพื่อน�าไปสู�กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีไม�หยุดน่ิงและเพ่ิมผลผลิต�ให�ทันต�อความต�องการของลูกค�าในยุคป�จจุบัน�ค�านึงถึงความส�าคัญ
ในการบริหารจัดการลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม�และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ในนามของบริษัทฯ�ผมขอขอบพระคุณท�านผู�ถือหุ�น�พันธมิตรทางธุรกิจ�และลูกค�าท่ีเป�นส�วนส�าคัญใน
การสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท�และให�ความเชื่อมั่นไว�วางใจด�วยดีเสมอมา�รวมถึงคณะกรรมการ�
ผู�บริหาร� และพนักงานทุกท�านที่ได�ร�วมแรงร�วมใจ� มุ�งมั่นและทุ�มเทในการท�างาน� อดทน� และซื่อสัตย์�
ส�งผลให�บริษัทประสบความส�าเร็จจนถึงวันน้ี�บริษัทฯ�ขอให�ค�าม่ันว�าจะด�าเนินธุรกิจ�โดยยึดหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี�ค�านึงถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย�รวมถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม�เพื่อสร�าง
ความส�าเร็จอย�างย่ังยืนให�กับธุรกิจต�อไป

(นายสุพจน์�ภควรวุฒิ)
กรรมการผู�จัดการ



ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท��ด��(CGR)�โดย�IOD
ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น�

ประจ�าปี�AGM�Checklist�(คะแนนเต็ม�100)
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ป��2562�ได�รับคะแนนระดับ�4�TIA�(90-99)

���
คะแนน

���
คะแนน

��
คะแนน

หลักการก�ากับดูแลกิจการท��ด�

คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี� ซึ่งเป�นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา
และสร�างคุณค�าให�กิจการอย�างยั่งยืน�นอกเหนือจากการสร�างความเช่ือมั่นให�แก�ผู�ลงทุน�เพื่อน�าไปสู�การประกอบธุรกิจท่ีสามารถ
แข�งขันได�และมีผลประกอบการที่ดี� โดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว�ประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรม� เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย� เป�นประโยชน์ต�อสังคม�พัฒนาหรือลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม� และสามารถ
ปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปล่ียนแปลง

ท้ังน้ี�คณะกรรมการบริษัท�ได�มีมติแต�งต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาล�ให�ท�าหน�าท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์�และแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี�ทบทวนและปรับปรุงแผนเชิงกลยุทธ์บริษัทให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ�ระเบียบ�
ประกาศ�ข�อบังคับ�และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�องอย�างต�อเนื่อง�และได�จัดให�มีการส่ือสารหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี� ให�กรรมการ�
ผู�บริหาร�และพนักงานทุกระดับทราบอย�างสม�่าเสมอ�โดยผ�านในหลายช�องทาง�ดังนี้

•� พนักงานใหม�ทุกคน� จะได�รับการปฐมนิเทศในเร่ืองนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี� จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�และนโยบายต�อต�านการทุจริตคอร์รัปชัน�

•� บริษัทจัดให�มีการสื่อสารผ�านระบบอินทราเน็ตของบริษัท�และบนเว็บไซต์ของบริษัท�www.thanulux.com�โดยบริษัท
มีการรายงานผลการติดตามการฝ�าฝ�นจรรยาบรรณทางธุรกิจเป�นรอบรายป�ต�อคณะกรรมการบริษัท�ซ่ึงในป��2562�ไม�
พบการฝ�าฝ�นใดๆ�

•� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท�และคณะกรรมการชุดย�อย�
อย�างน�อยป�ละ�1�ครั้ง�ซ่ึงในป��2562�ผลการประเมินมีคะแนนอยู�ในเกณฑ์�พึงพอใจมาก

•� คณะกรรมการได�พิจารณาทบทวน� และมีมติอนุมัติหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี� ฉบับปรับปรุง� คร้ังที่� 2� เพื่อให�
สอดคล�องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน�ป��2560�(CG�Code)�ให�เหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจ�และก�าหนดให�มีการทบทวนอย�างน�อยป�ละ�1�ครั้ง�

รายละเอ�ยดเก��ยวกับบทบาทหน้าท��คณะกรรมการบริษัทสามารถอ่านเพิ�มเติมได้ ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ
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•� ประธานกรรมการ� เป�นกรรมการท่ีไม�ใช�ผู�บริหาร
หรือกรรมการผู�จัดการ

•� กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหาร�2�คน�
•� กรรมการ�1�คนมี�1�เสียงในการลงคะแนน�ยกเว�น

ส�วนได�เสียในเรื่องใดไม�มีสิทธิออกเสียง�

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในป��2562�บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท�จ�านวน�8�คน�ดังน้ี

•� จ�านวนกรรมการไม�น�อยกว�า�5�คน
•� กรรมการอิสระ�3�คน�

(ระเบียบคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�ไม�น�อยกว�า� 1� ใน� 3�
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด)�

�

•� กรรมการท่ีเป�นสุภาพสตรี�2�คน�สุภาพบุรุษ�6�คน
•� แต�งตั้งกรรมการอิสระอย�างน�อย� 3� คน� ด�ารง

ต�าแหน�งคราวละ�3�ป�
•� พิจารณาความเป�นอิสระของฝ�ายตรวจสอบภายใน�

และหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
•� ตรวจสอบความเพียงพอ� ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล�ของระบบการควบคุมภายใน
•� รายงานทางการเงินของบริษัท
•� แต�งต้ังผู�สอบบัญชีอิสระ�และตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมายต�างๆ�

คณะกรรมการทั้ง�8�คน�มีความรู�และเช่ียวชาญหลากหลายสาขาท่ีบูรณาการกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท�

กรรมการท่ีไม�ได�
เป็นผู�บริหาร
คิดเป็น�25.00%

กรรมการอิสระ
คิดเป็น�37.50%

กรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรี
คิดเป็น�25%

กรรมการท่ีเป็นสุภาพบุรุษ
คิดเป็น�75%
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จากปรัชญาการท�างานของท�าน� ดร.เทียม� โชควัฒนา� ผู�ก�อตั้งเครือสหพัฒน��ที่เน�นการท�างานด�วยความซ่ือสัตย�� ยุติธรรม�
ปลูกฝ�งเป�นค�านิยมของบริษัทฯ� ท่ีไม�สนับสนุนให�พนักงาน� และผู�บริหาร� ทุจริต� ให��หรือ� รับสินบน� เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน�
ของบริษัทฯ�ได�บันทึกไว�ในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ�จริยธรรมธุรกิจ�และจรรยาบรรณพนักงาน�ดังน้ันเพื่อให�สอดคล�อง
กับค�านิยมดังกล�าว�ตลอดจนเพ่ือให�เป�นไปตามเจตนารมณ�และความรับผิดชอบต�อสังคม�บริษัทฯ�ได�ด�าเนินการดังต�อไปนี้

1.� เมื่อวันท่ี�19�กุมภาพันธ��2557�คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติการลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ�แนวร�วมปฏิบัติ�
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�(Collective�Action�Coalition�Against�Corruption)

2.� เม่ือวันท่ี�26�กุมภาพันธ��2558�คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัตินโยบายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�และมีผลบังคับ
ใช�ในวันท่ี�27�กุมภาพันธ��2558

3.� เมื่อวันท่ี�7�กันยายน�2559�บริษัทฯ�ได�ย่ืนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต�อต�านคอร�รัปชัน�โครงการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต� และได�รับการรับรองเป�นสมาชิกภาคีเครือข�ายต�อต�านคอร�รัปชัน� เมื่อวันที่�
14�ตุลาคม�2559

4.� เมื่อวันที่�13�กันยายน�2562�บริษัทฯ�ได�ย่ืนต�ออายุรับรองการเป�นแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต�
และได�รับการรับรองเมื่อวันที่�4�พฤศจิกายน�2562�ซึ่งมีอายุ�3�ป��และจะครบก�าหนด�ต�ออายุในวันท่ี�4�พฤศจิกายน�2565

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1.� บริษัทฯ�ไม�กระท�า�และ/หรือ�ไม�สนับสนุนการให�สินบน�หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล�การบริจาคให�แก�พรรคการเมือง�

รวมถึงการให�ของขวัญทางธุรกิจ�บริษัทฯ�จะด�าเนินการด�วยความโปร�งใส�ช้ีแจงและตรวจสอบได�

2.� ส�งเสริมการสร�างจิตส�านึก�และค�านิยมในการต�อต�านคอร�รัปชันให�แก�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานให�ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย�ประกาศ�และข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง�โดยจัดท�าเอกสารเพื่อเป�นแนวทางปฏิบัติ

3.� ห�ามกรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงาน� กระท�าการใด� หรือเป�นตัวกลางในการเรียก� รับทรัพย�สิน� หรือผล
ประโยชน�ใดจาก�หน�วยงานของรัฐ�หรือหน�วยงานเอกชน�เพ่ือจูงใจหรือกระท�าการผิดกฎหมาย�รวมถึงการใช�ต�าแหน�งหน�าท่ีและ/
หรือ�น�าข�อมูลของบริษัทฯ�ไปแสวงหาผลประโยชน�ให�แก�ตนเองหรือผู�อ่ืน

4.� จัดให�มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร�งใสและถูกต�อง� มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล�มีการตรวจสอบและถ�วงดุลการใช�อ�านาจให�เหมาะสม�เพื่อป�องกันมิให�เกิดการทุจริตหรือมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริต�
การคอร�รัปชัน

5.� ก�าหนดให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างสม�่าเสมอ�ตลอดจนการทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ�และข�อก�าหนดในการด�าเนินการ�เพื่อให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ�กฎหมาย�และข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง

6.� จัดให�มีช�องทางในการส่ือสารเพ่ือให�ผู�แจ�งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ�งเบาะแสอันควรสงสัย� โดยให�ความมั่นใจว�าผู�แจ�ง
เบาะแสจะได�รับการคุ�มครอง

นโยบายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�มีการเผยแพร�ทางเว็บไซด�ของบริษัทฯ�ภายใต��“การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�ฦ �การต�อ
ต�านคอร�รัปชัน”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



รายงานประจ�าปี�2562 ���

รายงานด้านความยั่งยืน

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพื่อให�เกิดการปฏิบัติตามนโยบายข�างต�น�ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�คร้ังท่ี�3/2562�เมื่อวันที่�9�พฤษภาคม�2562�ได�

มีมติอนุมัติทบทวนปรับปรุงแก�ไขข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน�ดังน้ี

ค�านิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน
“การคอร์รัปชัน”�(Corruption)�หมายถึง

1.� การใช�อ�านาจท่ีได�มาโดยหน�าที่�เพื่อแสวงหาผลประโยชน�ส�าหรับตนหรือผู�อื่น

2.� การให�สินบนไม�ว�าจะอยู�ในรูปแบบใดๆ�โดยการเสนอ�การให�ค�าม่ันสัญญา�การให��การรับ�หรือการเรียกร�อง
ผลประโยชน��เพื่อเป�นสิ่งจูงใจให�บุคคลกระท�าอย�างหนึ่งอย�างใดท่ีผิดกฎหมาย�ขัดต�อศีลธรรมอันดีหรือท�าลาย
ความไว�วางใจ

ท้ังน้ี� เว�นแต�เป�นกรณีท่ีกฎหมาย�ระเบียบ� ประกาศข�อบังคับ� ขนบธรรมเนียมประเพณีของท�องถิ่น�หรือจารีตทางการ
ค�าให�กระท�าได�

“การช�วยเหลือทางการเมือง”�หมายถึง�การช�วยเหลือทางการเงิน�ส่ิงของ�การให�ยืมหรือบริจาคอุปกรณ��การโฆษณา�เพื่อ
ส�งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง�การซื้อบัตรเข�าชมงาน�เพ่ือระดมทุนหรือบริจาคเงิน�ส่ิงของให�แก�องค�กรท่ีมีความสัมพันธ�
ใกล�ชิดกับพรรคการเมือง�รวมท้ังการสละเวลาท�างานของพนักงานแก�พรรคการเมือง�หรือผู�ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1.� การช�วยเหลือทางการเมือง

1.1� บริษัทฯ�ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป�นประมุข�มีนโยบายเป�นกลางทางการเมือง�โดย
จะไม�ให�การสนับสนุน�หรือกระท�าการใดๆ�อันเป�นการฝ�กใฝ�พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

1.2�� ในกรณีท่ีบริษัทฯ�มีความประสงค�ที่จะให�การสนับสนุนทางการเมือง�เพื่อเป�นการส�งเสริมระบอบประชาธิปไตย�
การสนับสนุนดังกล�าวจะต�องไม�ขัดต�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องหรือต�องไม�กระท�าไปด�วยความคาดหวังที่จะได�รับการ
ปฏิบัติตอบแทนเป�นพิเศษ�ท้ังน้ี�ในการสนับสนุนจะต�องด�าเนินการ�ตามระเบียบว�าด�วยการเบิกเงิน�โดยระบุ
ชื่อผู�รับการสนับสนุน� วัตถุประสงค�� รายละเอียดรายการ� จ�านวนเงิน� วันท่ีขอเบิกเงิน� พร�อมท้ังแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบท้ังหมด�เสนอให�ผู�มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ

1.3� พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข�าร�วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต�บทบัญญัติแห�งกฎหมาย�แต�จะต�องไม�แอบ
อ�างความเป�นพนักงาน�หรือน�าทรัพย�สิน�อุปกรณ��เครื่องมือใดๆ�ของบริษัทฯ�ไปใช��เพื่อประโยชน�ในทางการ
เมือง� การเข�าร�วมจะต�องพึงระมัดระวังการด�าเนินการใดๆ� ท่ีอาจท�าให�เกิดความเข�าใจว�าบริษัทฯได�ให�การ
สนับสนุนหรือฝ�กใฝ�ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2.� การบริจาคเพื่อการกุศล� ท้ังในรูปแบบการให�ความช�วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ�เพื่อเป�นส�วนหนึ่งใน
กิจกรรมตอบแทนสังคม�ประชาสัมพันธ�และเสริมสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก�บริษัทฯ�โดยไม�ได�มุ�งหวังผลทางธุรกิจเป�นการตอบแทน�
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ�ดังน้ี

2.1� บริษัทฯ�ต�องมีความระมัดระวัง�เพื่อให�มั่นใจได�ว�าการบริจาคเพ่ือการกุศลจะไม�ถูกน�าไปใช�เป�นวิธีการหลีกเล่ียง
ในการให�สินบน�และต�องด�าเนินการอย�างโปร�งใสและเป�นไปตามกฎหมายที่ใช�บังคับ

2.2� ในการบริจาคเพื่อการกุศล� จะต�องด�าเนินการ� ตามระเบียบว�าด�วยการเบิกเงิน� โดยระบุช่ือผู�รับบริจาคและ
วัตถุประสงค�ของการบริจาค�พร�อมเอกสารประกอบท้ังหมด�มอบเอกสารให�ฝ�ายทรัพยากรบุคคลเป�นผู�รวบรวม�
พร�อมให�ความเห็นและน�าเสนอผู�มีอ�านาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ



บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

รายงานด้านความยั่งยืน

3.� การเป�นผู�ให�การสนับสนุน�เพื่อการประชาสัมพันธ�ธุรกิจของบริษัทฯ�ตราสินค�า�หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ�โดยอาจ
กระท�าได�หลายรูปแบบ�เช�น�การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา�ศิลปะ�วัฒนธรรม�เป�นต�น�โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี

3.1� บริษัทฯ� ต�องมีความระมัดระวัง� เพ่ือให�มั่นใจได�ว�าการเป�นผู�ให�การสนับสนุนจะไม�ถูกน�าไปใช�เป�นวิธีการหลีก
เลี่ยงในการให�สินบน�และต�องด�าเนินการอย�างโปร�งใสและเป�นไปตามกฎหมายที่ใช�บังคับ

3.2�� ในการเป�นผู�ให�การสนับสนุน�จะต�องด�าเนินการ�ตามระเบียบว�าด�วยการเบิกเงิน�โดยระบุชื่อผู�รับการสนับสนุน�
วัตถุประสงค��รายละเอียดรายการ�จ�านวนเงิน�วันท่ีขอเบิกเงิน�พร�อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด�
เสนอให�ผู�มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ

4.� ค�าของขวัญ�ของท่ีระลึก�ค�ารับรอง�ให�ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.1� พนักงานสามารถให�/รับของขวัญ�ของที่ระลึก�และการเลี้ยงรับรอง�แก�/จาก�บุคคลใดๆ�หากเข�าเง่ือนไขดังต�อไปน้ี

1.� เป�นไปตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�ระเบียบของบริษัทฯ�และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
2.� เป�นการ�ให�/รับ�ในนามบริษัทฯ�ไม�ใช�ในนามของกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�และเป�นไป

อย�างเป�ดเผย
3.� ไม�เป�นของขวัญท่ีอยู�ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท�าเงินสด�เช�น�บัตรของขวัญหรือบัตรก�านัล
4.� เหมาะสมกับสถานการณ��เช�น�ของขวัญในช�วงเทศกาลต�างๆ�ซ่ึงถือเป�นธรรมเนียมปกติ

4.2� การรับของขวัญ�ของที่ระลึก�ตามประเพณีปฏิบัติ�พนักงานสามารถรับของขวัญ�ของท่ีระลึก�ซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน�
3,000�บาท�หากเกินกว�า�3,000�บาทให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามล�าดับ�

5.� ความขัดแย�งทางผลประโยชน์�บริษัทฯ�มีการควบคุมดูแลการท�ารายการกับผู�ท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน��ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี�จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�และตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย

6.� ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ�จัดจ�าง�กับภาครัฐหรือภาคเอกชน�การด�าเนินงานของบริษัทฯ�และการ
ติดต�องานกับภาครัฐ�หรือเอกชน�จะต�องเป�นไปอย�างโปร�งใส�ซ่ือสัตย��และต�องด�าเนินการให�เป�นไปตามระเบียบว�าด�วยการจัดซ้ือ�
จัดจ�าง�และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง�โดยต�องไม�ให�หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด

หน้าที�ความรับผิดชอบ

1.� คณะกรรมการบริษัท�มีหน�าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให�มีระบบที่สนับสนุนการต�อต�านการคอร�รัปชันท่ี
มีประสิทธิภาพ�เพื่อให�มั่นใจว�าฝ�ายจัดการให�ความส�าคัญกับการต�อต�านการคอร�รัปชัน�และปลูกฝ�งจนเป�นวัฒนธรรมองค�กร

2.� คณะกรรมการตรวจสอบ�มีหน�าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี�ระบบควบคุมภายใน�ระบบ
ตรวจสอบภายใน�ระบบบริหารความเสี่ยงและความเส่ียงด�านคอร�รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึน� รวมท้ังก�ากับดูแลและสอบทานมาตรการ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน�เพ่ือให�มั่นใจว�าเป�นไปตามมาตรฐานสากล�มีความรัดกุม�เหมาะสม�และมีประสิทธิภาพ

3.� คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�มีหน�าท่ีก�ากับดูแลและสนับสนุนให�มีการด�าเนินงานด�านบริหารความเส่ียง� โดย
การประเมินความเสี่ยงขององค�กร�และประเมินความเสี่ยงด�านการคอร�รัปชัน�มีการทบทวนมาตรการด�านบริหารความเส่ียงและ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน�ให�เพียงพอ�พร�อมท้ังรายงานต�อคณะกรรมการบริษัท

4.� คณะกรรมการธรรมาภิบาล� มีหน�าท่ีก�าหนด� ทบทวน� ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต�อต�าน
การคอร�รัปชัน� รวมถึงส�งเสริม� สนับสนุนให�กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน
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5.� คณะกรรมการบริหาร�ผู�บริหารมีหน�าท่ีในการก�าหนดให�มีระบบ�และให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายต�อต�าน
การคอร�รัปชัน�เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู�เก่ียวข�องทุกฝ�าย�รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ�เพื่อ
ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ�กฎหมาย�ข�อบังคับบริษัทฯ�ระเบียบข�อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน�ระเบียบ�ประกาศ
และมาตรการอื่นๆ�(ถ�ามี)

แนวทางการปฏิบัติ

1.� บริษัทฯ�ไม�กระท�าการใดๆ�อันเป�นการให�สินบนหรือก�อให�เกิดการกระท�าทุจริตต�อหน�าท่ี�ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม�
กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงานต�องไม�พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีเข�าข�ายคอร�รัปชันที่เก่ียวข�องกับ
บริษัทฯต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชา� หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ� และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริงต�างๆ� หากมี
ข�อสงสัยหรือข�อซักถามให�ปรึกษากับผู�บังคับบัญชา� หรือบุคคลท่ีก�าหนดให�ท�าหน�าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ�

2.� บริษัทฯ� จะให�ความร�วมมือและให�การสนับสนุน� องค�กรท้ังของรัฐหรือของเอกชนในการต�อต�านการคอร�รัปชัน�
หรือการประพฤติทุจริตต�อต�าแหน�งหน�าที่โดยมิชอบ

3.� บริษัทฯ�จะไม�ให�การสนับสนุนหรือกระท�าการ�อันเป�นการฝ�กใฝ�พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง�หากมีความ
ประสงค�จะสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือเป�นการส�งเสริมระบอบประชาธิปไตย�การสนับสนุนดังกล�าวจะต�องไม�ขัดต�อหลักกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�อง�หรือกระท�าไปด�วยความคาดหวังที่จะได�รับการปฏิบัติตอบแทนเป�นพิเศษ

4.� การให�ของขวัญ�ของที่ระลึก�ค�ารับรอง�บริษัทฯ�จะปฏิบัติภายในขอบเขตท่ีกระท�าได��โดยไม�ผิดกฎหมาย�และจะ
ปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติท่ัวไปของสังคมธุรกิจการค�า�

5.� บริษัทฯ� ก�าหนดให�� กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงาน� รับทราบและต�องปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการ
คอร�รัปชันและข�อปฏิบัติท่ีก�าหนด

6.� การแจ�งเบาะแสและข�อร�องเรียน�พนักงานหรือผู�มีส�วนได�เสียท่ีพบเห็น�หรือมีหลักฐาน�หรือมีข�อสงสัยว�ามีพนักงาน
หรือบุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัทฯ�ได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการให�สินบนหรือคอร�รัปชันท้ังทางตรงหรือทางอ�อม�การทุจริตกระท�า
ผิดกฎหมาย�การฝ�าฝ�นกฎระเบียบ�ข�อบังคับ�และนโยบายของบริษัทฯ�การไม�ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�
และพนักงาน�การไม�ได�รับความเป�นธรรมในการปฏิบัติงาน�สามารถแจ�งเบาะแส�ข�อร�องเรียนการกระท�าดังกล�าว�ดังนี้

6.1� ช�องทางการร�องเรียน�มีแนวทางการปฏิบัติ�ดังน้ี

1.� ร�องเรียนได�โดยตรงด�วยวาจา�หรือท�าเป�นหนังสือถึงผู�รับข�อร�องเรียน
� -� ผู�อ�านวยการฝ�ายส�านักตรวจสอบภายใน� โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�168�
� -� ผู�บริหารสูงสุดด�านบัญชีและการเงิน�� โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�248
� -� ผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล� � โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�286
� -� เลขานุการบริษัท� � � � โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�250
2.� ผ�านทาง�E-mail�Address�:�anticorruption@thanulux.com
3.� กล�องรับข�อเสนอแนะ
4.� ผ�านทางไปรษณีย����ตู��ปณ.27�ปณฝ.สาธุประดิษฐ��กรุงเทพฯ�10124

� � ในกรณีผู�ร�องเรียนเลือกที่จะไม�เป�ดเผยชื่อต�องระบุรายละเอียดข�อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะ
แสดงให�เห็นว�ามีเหตุอันควรเช่ือว�ามีการเข�าไปมีส�วนร�วมในการให�สินบนหรือคอร�รัปชัน

� � ท้ังนี้บริษัทฯ�จะเก็บข�อมูลที่เกี่ยวข�องไว�เป�นความลับ�และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู�ร�องเรียน�เว�นแต�กรณี
ท่ีต�องเป�ดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด
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� � การร�องเรียนโดยไม�สุจริต

� � หากการแจ�งเบาะแส�ข�อร�องเรียน�ให�ถ�อยค�า�หรือให�ข�อมูลใดๆ�ท่ีพิสูจน�ได�ว�าเป�นการกระท�าโดยไม�สุจริต�อันส�งผล
ให�บุคคลหรือบริษัทฯ�ได�รับความเสียหาย�กรณีเป�นพนักงานของบริษัทฯ�จะได�รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข�อบังคับ
ของบริษัทฯ�และ/หรือ�ด�าเนินคดีตามกฎหมาย�แต�หากเป�นบุคคลภายนอกท่ีการกระท�าน้ัน�ท�าให�บริษัทฯ�ได�รับความเสีย
หาย�ทางบริษัทฯ�สงวนสิทธิ์ในการด�าเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

6.2� เงื่อนไขและการพิจารณาข�อร�องเรียน�หรือเบาะแสการกระท�าผิด�

1.� รายละเอียดของเร่ืองร�องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิด�ต�องเป�นความจริง�มีความชัดเจน�หรือพอท่ีจะ
น�าสืบหาข�อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการต�อไปได�

2.� ข�อมูลท่ีได�รับจะถือเป�นความลับ�ไม�มีการเป�ดเผยชื่อผู�ร�องเรียนหรือผู�แจ�งเบาะแส�หากไม�ได�รับการยินยอม
3.� ผู�ร�องเรียนหรือผู�แจ�งเบาะแสการกระท�าผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต� จะได�รับการดูแลและให�ความเป�นธรรม�

ไม�ว�าจะเป�นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4.� ระยะเวลาในการด�าเนินการข�อร�องเรียน�ขึ้นอยู�กับความซับซ�อนของเรื่อง�ความเพียงพอของเอกสารหลัก

ฐานที่ได�รับจากผู�ร�องเรียน�รวมถึงเอกสารหลักฐานและค�าช้ีแจงของผู�ถูกร�องเรียน
5.� ผู�รับข�อร�องเรียน�และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับกระบวนการตรวจสอบหาข�อเท็จจริง�ต�องเก็บข�อมูลที่เก่ียวข�อง

เป�นความลับ�จะเป�ดเผยเท�าที่จ�าเป�น�โดยค�านึงถึงความปลอดภัย�และความเสียหายของผู�ร�องเรียน�หรือ
ผู�ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริงหรือแหล�งท่ีมาของข�อมูลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง

6.3� บุคคลท่ีเก่ียวข�อง�

1.� ผู�แจ�งข�อมูล�หมายถึง�ผู�ร�องเรียนหรือผู�ท่ีแจ�งเบาะแสการกระท�าผิด

2.� ผู�รับข�อร�องเรียน�หมายถึง�บุคคลตาม�6.1�ข�อ�1

7.� การตรวจสอบข�อเท็จจริง

7.1� ผู�รับข�อร�องเรียนจะเป�นผู�ด�าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข�อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให�บุคคลหรือหน�วย
งานท่ีไว�วางใจเป�นผู�กระท�าการแทนได�

7.2� ผู�รับข�อร�องเรียนหรือผู�ได�รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให�ข�อมูล� หรือขอให�จัดส�งเอกสารใดๆ� ท่ี
เกี่ยวข�องเพื่อการตรวจสอบหาข�อเท็จจริง

7.3� ข�อร�องเรียนต�างๆ� ท่ีผ�านการพิจารณาแล�ว� ให�ผู�รับข�อร�องเรียนรายงานต�อผู�บริหารระดับสูง� เพื่อรายงานต�อ�
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�คณะกรรมการตรวจสอบ�และ�คณะกรรมการบริษัท

� ส�าหรับข�อร�องเรียนท่ีเป�นความจริง�และต�องมีการลงโทษทางวินัย�หรือกฎหมาย�ให�ฝ�ายทรัพยากรบุคคลเสนอ
เร่ืองพร�อมความเห็นต�อผู�บริหารระดับสูง�เพื่อพิจารณาส่ังการ�

� ในกรณีท่ีข�อร�องเรียนก�อให�เกิดความเสียหายต�อผู�ใดผู�หนึ่ง� จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ีเหมาะสม
และเป�นธรรมให�กับผู�เสียหาย

8.� มาตรการคุ�มครอง�ผู�ที่แจ�งข�อมูลหรือให�เบาะแส�บริษัทฯ�จะคุ�มครองสิทธิของผู�ร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลท่ีกระท�า
โดยเจตนาสุจริต�ด�วยการปกป�ดชื่อ�ท่ีอยู��หรือข�อมูลใดๆ�ท่ีสามารถระบุตัวผู�ร�องเรียนหรือผู�ให�ข�อมูล�และเก็บรักษาข�อมูลของผู�
ร�องเรียน�และผู�ให�ข�อมูลไว�เป�นความลับ�โดยจ�ากัดเฉพาะผู�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองร�องเรียนเท�าน้ัน�
ท้ังนี้�ให�ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียน�ท่ีก�าหนดไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน
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9.� การคุ�มครองพนักงาน�บริษัทฯ�จะให�การดูแลและคุ�มครองบุคคลที่ได�ปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันและ
ข�อปฏิบัติน้ี�โดยใช�มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียน�ท่ีก�าหนดไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน

10.� ทรัพยากรบุคคล�บริษัทฯ�จะน�านโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันมาเป�นส�วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล� ต้ังแต�การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร�การฝ�กอบรม�การประเมินผลงาน�การก�าหนดค�าตอบแทน�และการเลื่อนต�าแหน�ง�โดยก�าหนดให�ผู�บังคับ
บัญชาทุกระดับสื่อสารท�าความเข�าใจกับพนักงาน�เพื่อใช�ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู�ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

11.� การอบรมและการส่ือสาร

11.1�บริษัทฯ�จะให�ความรู�และจัดอบรมเกี่ยวกับการต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างสม�่าเสมอ�ผ�านหลากหลายช�องทาง�
เช�น�หลักสูตรปฐมนิเทศ�การอบรมสัมมนา�การป�ดประกาศ� เป�นต�น� เพื่อให�ตระหนักถึงนโยบายต�อต�านการ
คอร�รัปชัน�รูปแบบ�และความเส่ียงจากการเข�าไปมีส�วนร�วมในการคอร�รัปชัน�ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ�ง
เบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว�ามีการคอร�รัปชัน�และรู�ถึงบทลงโทษ�หากฝ�าฝ�นนโยบาย

11.2�บริษัทฯ�จะส่ือสารนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันให�แก��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�พนักงาน�
ผู�ถือหุ�น�ลูกค�า�คู�ค�า�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม�ผู�ท่ีเกี่ยวข�องทางธุรกิจ�และตัวแทนทางธุรกิจได�รับทราบตามช�อง
ทางท่ีเหมาะสม

12.� การบันทึกและเก็บรักษาข�อมูล� บริษัทฯ� ด�าเนินการในส�วนที่เก่ียวข�องกับข�อมูลตามนโยบายของกลุ�มบริษัทฯ�
ซ่ึงมีความมุ�งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน� ระบบคอมพิวเตอร�� ระบบการส่ือสารข�อมูล� ซ่ึงเป�นพื้นฐานท่ีส�าคัญ
ในการสร�างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ� โดยจะด�าเนินการในเรื่องต�างๆ� เพ่ือให�เกิดความมั่นใจว�า� ข�อมูลระบบงานและ
ระบบคอมพิวเตอร��ได�มีการป�องกันรักษาให�พร�อมที่จะใช�ได�ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ�ตลอดจนการวางรูปแบบและต�นทุนของ
มาตรการต�างๆ�ในการควบคุมดูแลให�เป�นไปตามความเหมาะสมต�อความเส่ียงของข�อมูล�ระบบงาน�และระบบของคอมพิวเตอร�
เพื่อให�บรรลุถึงความมุ�งมั่นดังกล�าว�จึงได�ด�าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ�ดังน้ี

12.1�ก�าหนดความรับผิดชอบของผู�ใช�งานและผู�ดูแลข�อมูลท้ังระบบงานและระบบคอมพิวเตอร�ท้ังหมด

12.2�ประเมินความเสี่ยงและสร�างระบบควบคุมความเส่ียงให�เหมาะสมต�อสภาวะแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

12.3�สร�างระบบป�องกันข�อมูล�ระบบงาน�ระบบคอมพิวเตอร��และบุคลากรท่ีเกี่ยวข�อง

12.4�สร�างระบบรักษาข�อมูลเพ่ือป�องกันการเข�าดูข�อมูล�การแก�ไข�การจัดท�าข�อมูลโดยมิชอบ�ไม�ว�าจะเป�นการกระท�า
โดยอุบัติเหตุ�หรือด�วยความตั้งใจ

13.� กระบวนการตรวจสอบ�/�การควบคุมภายใน�ท้ังน้ี�บริษัทฯ�ให�ความเป�นอิสระและไม�จ�ากัดขอบเขตของผู�ตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงาน�นอกจากนี้�ยังมีการสอบทาน�/�ตรวจสอบบัญชีโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกป��ตามข�อก�าหนด
ของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

คณะกรรมการตรวจสอบ�สอบทานให�มีการควบคุมภายใน�เพ่ือให�มั่นใจว�าธุรกิจได�ด�าเนินการในขอบเขตท่ีถูกต�อง�เหมาะ
สมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ�กฎหมาย�และข�อก�าหนดท่ีบังคับใช�กับธุรกิจน้ัน�

14.� บทลงโทษ�บริษัทฯ� จะด�าเนินการลงโทษทางวินัยแก�ผู�ท่ีฝ�าฝ�นหรือเพิกเฉยต�อการกระท�าผิด� ตามนโยบายต�อต�าน
การคอร�รัปชัน�และข�อปฏิบัติน้ีและจะต�องได�รับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด�(ถ�ามี)
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การด�าเนินการในป��2562�ท่ีเก่ียวกับการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

1.� ส�านักงานตรวจสอบภายใน�สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านคอร�รัปชัน�ในด�านการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในหมวด
ท่ีอาจเป�นช�องทางให�เกิดการคอร�รัปชัน�โดยมีค�าใช�จ�ายในป��2562�ดังนี้

ประเภทรายการ จ�านวนเงิน

1.1 การให�ความช�วยเหลือทางการเมือง -�ไม�มี�-

1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล 2,633,673.99�บาท

1.3 การเป�นผู�ให�การสนับสนุน� -�ไม�มี�-

1.4 ค�าของขวัญ�ของท่ีระลึก�และค�ารับรอง 535,719.41�บาท

จากการสอบทานพบว�า�การเบิกจ�ายข�างต�นทั้งหมด�ได�ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว�

2.� ปฐมนิเทศพนักงานเข�าใหม�ตามหลักสูตรการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

3.� จัดอบรมหลักสูตรการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันอย�างต�อเน่ืองสม�่าเสมอ�ดังน้ี

หัวข�ออบรม วันท่ีอบรม สถานท่ี วิทยากร จ�านวนผู�เข�าอบรม

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค�กร 10�ต.ค.�2562 ส�านักงานใหญ��กรุงเทพ ดร.ชาตรี�ทองสาริ ผู�บริหารและพนักงาน�จ�านวน�66�คน

การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน 28�พ.ย.�2562 โรงงานสาขากบินทร�บุรี วิทยากรภายใน พนักงาน�จ�านวน�30�คน

การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน 4�ธ.ค.�2562 โรงงานสาขาล�าพูน วิทยากรภายใน พนักงาน�จ�านวน�31�คน

การจัดอบรม�และ�Workshop�เร่ือง�“ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค�กร”�ที่ส�านักงานใหญ�
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การจัดอบรม�เรื่อง�“การต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน”�ท่ีสาขากบินทร�บุรี�และสาขาล�าพูน

4.� บริษัทฯ�ได�ส�งผู�บริหาร�และพนักงาน�เข�าร�วมงาน
วันต�อต�านคอร�รัปชัน�ภายใต�แนวคิด�“รวมพลัง..อาสาสู�โกง”�
เมื่อวันศุกร�ท่ี�6�กันยายน�2562�ณ�อีเวนท�ฮอลล��101�ชั้น�G�
ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค�บางนา

นโยบายต�อต�านการคอร์รัปชัน�และข�อปฏิบัติตามฯ

5.� คณะท�างานต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�ได�จัดท�า�
นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน�และข�อปฏิบัติในการต�อต�าน
คอร�รัปชัน� ในรูปแบบ�QR�Code� เพ่ือใช�ส่ือสารให�ผู�บริหาร
และพนักงานรับทราบผ�านช�องทางท่ีสะดวก�และเข�าถึงข�อมูล
ได�ง�ายข้ึน

6.� จัดท�าหนังสือเวียนแจ�งคู�ค�าเร่ืองงดรับของขวัญ�
ในเทศกาลต�อนรับป�ใหม��2563
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เกี�ยวกับองค์กร

บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)

THANULUX�PUBLIC�COMPANY�LIMITED

����������������

� บริษัทฯ� ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินค�าแฟชั่นเสื้อผ �าส�าเร็จ รูปและ
เครื่องหนัง�ส�าหรับบุรุษ�สตรี�และเด็ก�ภายใต�เครื่องหมายการค�าสากลท่ีได�รับลิขสิทธิ์�
และเครื่องหมายการค�าของบริษัท�เพ่ือจ�าหน�ายทั้งในประเทศและต�างประเทศ�นอกจาก
น้ียังเป�นผู�ผลิตสินค�ายูนิฟอร�ม�ชุดปฏิบัติธรรม�ชุดไตรจีวร�ด�วย

ส�ำนักงำนใหญ�� � 129/1�ถนนช�องนนทรี�แขวงช�องนนทรี�
เขตยานนาวา�กรุงเทพมหานคร�10120

วันที่ก�อต้ังบริษัท� � วันท่ี�23�มิถุนายน�2518

วันที่จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์�

� วันท่ี�21�กรกฎาคม�2530

ทุนจดทะเบียน � 120,000,000�บาท

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล�ว� � 120,000,000�บาท
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ�ของบริษัทฯ�สามารถจ�าแนกตามกลุ�มสินค�า�ดังน้ี

1.� MEN’S�WEAR�เครื�องแต่งกายสุภาพบุรุษ�

� ประกอบด�วยผลิตภัณฑ��เช้ิต�นิต�ยีนส��สูท�แจ็คเก็ต�ชุดนอน�
ชุดช้ันใน�เนคไท�และถุงเท�า

��� �������������� �
� เครื�องหนัง�

� ประกอบด�วยผลิตภัณฑ��
กระเป๋าถือสุภาพบุรุษ� และ�
สุภาพสตรี � กระเป๋าสตางค��
และเข็มขัดหนัง

3.� LADIES’S�WEAR�เครื�องแต่งกายสุภาพสตรี

� ประกอบด�วยผลิตภัณฑ�� เสื้อเช้ิต� ชุดท�างาน�
ชุดล�าลอง�ชุดคลุมท�อง�ชุดออกก�าลังกาย�และชุดว�ายน�้า

��� ����������������

� เคร่ืองแต�งกายเด็กแฟช่ัน

5.� OTHER�PRODUCT�สินค้าชุดปฏิบัติธรรมและอุปกรณ์ปฏิบัติธรรม

� ส�าหรับอุบาสก�และ�อุบาสิกา�แบรนด��ธรรมศร�ชุดไตรจีวรนาโน�แบรนด��ธรรมรัตน�
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1.�ลูกค�ำ
2.�ระบบกำร
จัดเก็บข�อมูล 3.�กำรผลิต

4.�คู�ค�ำและผ�ูจัด
จ�ำหน�ำย �5.�ระบบกำรขนส�ง

ใช �ลูกค�าเป�นศูนย �กลาง
ค�านึงถึงความต�องการ
ของลูกค�าเป�นหลัก� โดย
เก็บข �อมูลต � า งๆ � มา
วิเคราะห�ในการออกสินค�า
ให�ตรงความต�องการมีการ
พัฒนา� big� data� อย�าง
เป�นระบบ

การพัฒนาระบบในการ
จัดเก็บข�อมูลเพื่อน�ามา
วิเคราะห�ความต�องการ
ของผ �ูบริโภคตลอดจน
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ�
การผลิตและบริหารการ
ขาย

มีกระบวนการผลิต ท่ีมี
คุณภาพ�ภายใต�ระบบการ
จัดการคุณภาพ� ISO9001�
และ�ISO14001�และระบบ�
CSR�DIW

ยึดหลักการแข�งขันอย�าง
เป�นธรรมและโปร�งใส� มี
คณะ กรร มการ จั ดซื้ อ
จัดจ �าง� มีความร�วมมือ
และสายสัมพันธ�ท่ีดีกลับ
กล�ุมค�าปลีก

มีระบบการบริหาร� และ
พัฒนาระบบการบริหาร
คลังสินค�าให �ตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�า
ได �อย�างรวดเร็ว� โดยใช�
ระบบบาร�โค�ต� และระบบ
ซอตเตอร�

กำรส�งเสริมควำมรับผิดชอบต�อสังคมในห�วงโซ�ธุรกิจ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างเป�นกระบวนการส�าคัญในการบริหารค�าใช�จ�ายและคุณภาพสินค�า�เพื่อประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทฯ�
จึงมีระบบการประเมินและคัดเลือกคู�ค�า�ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ�านระบบ�Approved�Vender�List�ตาม
มาตรฐานสากล�ISO�9001�บริษัทฯ�ได�ด�าเนินการประเมินและคัดเลือกคู�ค�าอย�างเท�าเทียมกัน�โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจ
และความเชื่อถือได�ของคู�ค�า�ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองต�อบริษัทได�ตรงตามความต�องการ�โดยมีการจัดท�าทะเบียน
คู�ค�า�เพื่อคัดเลือกคู�ค�าที่มีศักยภาพมาด�าเนินธุรกรรมกับบริษัท

ท่ีผ�านมาบริษัทฯ�ไม�เคยต�องโทษปรับที่มีนัยส�าคัญ�และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมายและข�อบังคับ

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
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� บริษัทฯ�มุ�งม่ันด�าเนินธุรกิจและส�งเสริมให�ด�าเนินการตามนโยบายการพัฒนาอย�างยั่งยืน�ซ่ึงประกอบด�วย�3�ป�จจัยหลัก�ได�แก��
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และการพัฒนาความสามารถอย�างยั่งยืน�การบริหารงานโดยการสร�างสรรค�นวัตกรรมอย�างต�อเน่ือง�
และการลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมท่ีจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ�อม�โดยมีวัฒนธรรมองค�กร�“SMART”�เป�นตัวขับเคลื่อนท้ัง
ด�านเศรษฐกิจ�สังคม�และสิ่งแวดล�อม�ภายใต�หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�(Corporate�Governance)�ในบริบทความรับผิดชอบ
ในการสร�างองค�กรที่มีคุณค�าให�กิจการอย�างยั่งยืน� ควบคุมภายใน� และการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม� โดยการมุ�งม่ันในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย�และพัฒนาความสามารถอย�างยั่งยืน�ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการอบรมให�ความรู�แก�พนักงานทุกระดับ
ช้ัน�พร�อมทั้งเพิ่มศักยภาพผู�บริหารและสร�างผู�สืบทอดต�าแหน�ง�เพื่อรองรับอนาคตอย�างยั่งยืน

� บริษัทฯ�มุ�งมั่นการบริหารงานโดยการสร�างสรรค�นวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง�การพัฒนาระบบต�างๆ�อย�างทันสมัย�เพื่อตอบ
สนองต�อความต�องการของผู�บริโภคอย�างรวดเร็ว�และสามารถเชื่อมโยงข�อมูลการท�างานให�มีประสิทธิภาพ�มุ�งมั่นในการบริหาร
จัดการที่ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมที่จะเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางอ�อม�พร�อมท้ังมุ�งเน�นให�เกิดผลิตภัณฑ�ท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั�งยืน



To strengthen and develop
Continuous though Sustainability

เสร�มสรางความแข็งแกรงและการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อความยั่งยืน
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Corporate Governance
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

รายงานด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั�งยืน

� ด�วยวิสัยทัศน��และพันธกิจที่ชัดเจน�บริษัทฯ�มุ�งม่ันที่จะด�ำเนินธุรกิจอย�ำงประสบควำมส�ำเร็จ�โดยมุ�งม่ันสร�ำงสรรค�นวัตกรรม
ด�ำนผลิตภัณฑ�และบริกำรที่มีคุณภำพ�ด�วยกำรบริหำรจัดกำรที่ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล�เพื่อสร�ำงคุณค�ำแก�ลูกค�ำอย�ำงยั่งยืน

� บริษัทฯ�มุ�งมั่นให�พนักงำนทุกคนมีส�วนร�วมในกำรเพิ่มคุณค�ำ�และควำมพึงพอใจแก�ลูกค�ำและผู�ถือหุ�น�เพ่ือก�ำวเข�ำสู�องค�กร
ดิจิทัลในกำรด�ำเนินธุรกิจ�ภำยใต�กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี�มีคุณธรรมและจริยธรรม�ควบคู�กับกำรด�ำเนินนโยบำยที่แสดงควำมรับ
ผิดชอบต�อสังคม

� บริษัทฯ� ได�จัดท�ำกลยุทธ�ในกำรพัฒนำอย�ำงย่ังยืน� โดยค�ำนึงถึงเป�ำหมำยทำงธุรกิจ� ผลกระทบ� และควำมคำดหวัง
ของผู�มีส�วนได�เสีย�ท้ังในด�ำนเศรษฐกิจ�สังคม�และสิ่งแวดล�อม�เพื่อให�เกิดกำรเจริญเติบโตอย�ำงย่ังยืน�โดยมีค�ำนิยมองค�กร�SMART�
เป�นตัวขับเคลื่อน



รายงานประจ�าปี�2562 ���

รายงานด้านความยั่งยืน

นโยบาย�แนวทาง�และกระบวนการ�ใช้หลัก�3�P

��P����
สังคม�(Social)

Profit
เศรษฐกิจ�(Economic)

Planet
ส่ิงแวดล�อม�(Enviromment)

เป้าหมาย

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย�และพัฒนำควำม
สำมำรถอย�ำงยั่งยืน

กำรบริหำรงำนโดยกำรสร�ำงสรรค�นวัตกรรม
อย�ำงต�อเน่ืองให�ตรงต�อควำมต�องกำรของ
ผู�บริโภคและลดผลกระทบต�อผ�ูมีส�วนได�เสีย

กำรบริหำรจัดกำรลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม
ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทำงตรงและทำงอ�อม�ม�ุงเน�นให�
เกิดผลิตภัณฑ�ท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

กระบวนการจัดการ

ส�งเสริมและสนับสนุนและจัดให�มีกำรอบรม
ให�กับพนักงำนทุกระดับข้ัน� เพิ่มศักยภำพ
ผ�ูบริหำร�สร�ำงและพัฒนำผ�ูสืบทอดต�ำแหน�ง
เพื่อรองรับอนำคตอย�ำงยั่งยืน

พัฒนำระบบงำนต�ำงๆ� ให�ทันสมัยเพ่ือตอบ
สนองอย�ำงรวดเร็วต�อกำรขำย�เช่ือมโยงระบบ
ข�อมูลและกำรท�ำงำนอย�ำงมีประสิทธิภำพ

ก�ำหนดและมีกระบวนกำรชัดเจนในกำร
ลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม� ส�งเสริมและ
อนุรักษ�โดยม�ุงเน �นเรื่องกำรลดใช�พลังงำน
อย�ำงต�อเนื่อง� สนับสนุนและส�งเสริมในกำร
รับผิดชอบต�อสังคม�พนักงำนให�มีจิตส�ำนึก

การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ำกัด�(มหำชน)�ประกอบธุรกิจผลิตสินค�ำเสื้อผ�ำส�ำเร็จรูปและเครื่องหนัง�มีนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจด�วย
ควำมรับผิดชอบต�อสังคม�(Corporate�Social�Responsibility�:�CSR)�ด�วยควำมตระหนักและให�ควำมส�ำคัญกับระบบบริหำรจัดกำร
ท่ียึดมั่นในจริยธรรม�คุณธรรม�ควำมซื่อสัตย�� สุจริต�ควำมโปร�งใสตรวจสอบได�� เคำรพต�อหลักสิทธิมนุษยชน�และผลประโยชน�
ของผู�มีส�วนได�เสีย� โดยมุ�งสร�ำงและสืบสำนควำมสัมพันธ�อันดีที่เกิดจำกกำรยอมรับและไว�วำงใจซ่ึงกันและกัน� พร�อมทั้งสร�ำง
ทัศนคติ�และวัฒนธรรมองค�กร� เพื่อให�พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต�อสังคมที่อยู�ร�วมกัน� จึงก�ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต�อ
สังคม�ประกอบด�วยหลัก�7�ประกำร�ดังน้ี

��� การก�ากับดูแลองค์กร�บริษัทฯ�มุ�งมั่นท่ีจะผลิตสินค�ำท่ีมีคุณภำพ�รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีอันเป�นสำกลและเป�นประโยชน�ต�อสังคมไทย�ท้ังนี้�เพื่อให�บรรลุเป�ำหมำยและด�ำรงรักษำควำมเป�นเลิศในคุณธรรมอัน
เป�นคุณค�ำพ้ืนฐำนขององค�กรช้ันน�ำ

��� สิทธิมนุษยชน�บริษัทฯ�ให�ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือส�งเสริมกำรเคำรพต�อสิทธิและเสรีภำพด�วย
กำรไม�เลือกปฏิบัติ�ส�งเสริมควำมเสมอภำค�ไม�ใช�แรงงำนเด็ก�และต�อต�ำนกำรคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบ

��� การปฏิบัติด�านแรงงาน�บริษัทฯ�มีกำรก�ำกับดูแลให�กำรจ�ำงงำนอย�ำงถูกต�องตำมกฎหมำย�รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย�
และข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�องกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยอย�ำงเคร�งครัด

��� ส่ิงแวดล�อม�บริษัทฯ�มีนโยบำยด�ำนส่ิงแวดล�อมที่ชัดเจน�และถือเป�นแนวปฏิบัติอย�ำงเคร�งครัด�เพื่อรักษำและด�ำรง
ไว�ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล�อมของชุมชนท่ีบริษัทฯ�ประกอบกิจกำรอยู�

��� การด�าเนินงานอย�างเป็นธรรม�บริษัทฯ� มีควำมมุ�งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจอย�ำงเป�นธรรม� มีจริยธรรม� ใส�ใจในกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย�เคำรพกฎระเบียบของสังคม�และเป�นองค�กรที่มีควำมเป�นกลำงทำงกำรเมือง

��� ความสัมพันธ์กับลูกค�าและผู�จัดหา�บริษัทฯ�มุ�งเน�นกำรบริกำรที่ดีเพ่ือควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค�ำ�มีควำมจริงใจ
ต�อกำรจัดกำรข�อร�องเรียนของลูกค�ำ�รวมถึงกำรแก�ไขข�อบกพร�องต�ำงๆ�ท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรผลิต�และ/หรือ�กำรบริกำร

7.� การมีส�วนร�วมและการพัฒนาชุมชน�บริษัทฯ�จะพิจำรณำควำมต�องกำรของชุมชน�และมีส�วนร�วมในกำรปรับปรุง
คุณภำพชีวิตของชุมชนให�ดีขึ้น� พร�อมทั้งสร�ำงทัศนคติและวัฒนธรรมองค�กรเพื่อให�พนักงำนมีส�วนร�วมท�ำงำนอำสำสมัครและ
กิจกรรมสำธำรณประโยชน�ร�วมกับชุมชน
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รายงานด้านความยั่งยืน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ�ตระหนักและเคำรพในสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�ำงๆ�เช�น� ผู�ถือหุ�น� ลูกค�ำ�คู�ค�ำ� คู�แข�ง� เจ�ำหน้ี�พนักงำน�โดย
ค�ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือข�อตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ�เพื่อให�มั่นใจได�ว�ำสิทธิดังกล�ำวได�รับกำรคุ�มครองและกำรปฏิบัติอย�ำงเป�น
ธรรมและเท�ำเทียมกัน�บริษัทฯ�ได�ก�ำหนดหลักเกณฑ�ต�ำงๆ�ดังต�อไปน้ี�

นโยบาย�และแนวทางปฏิบัติ

1.� เคำรพในสิทธิแห�งควำมเป�นเจ�ำของและปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�ำงเท�ำเทียมกันและเป�นธรรม

2.� ด�ำเนินธุรกิจด�ำนผลิต�จ�ำหน�ำยสินค�ำ�และบริกำร�ท่ีปลอดภัยต�อผู�บริโภคและเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

3.� ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย��สุจริต�เป�นธรรม�และไม�กระท�ำกำรใดๆ�ท่ีเป�นกำรละเมิดสิทธิของลูกค�ำ�รักษำ
ควำมลับทำงกำรค�ำของลูกค�ำ�ไม�น�ำไปใช�เพื่อประโยชน�ตนเองหรือผู�ที่เก่ียวข�องโดยมิชอบ

4.� มีระบบกำรคัดเลือกคู�ค�ำในห�วงโซ�อุปทำน�(Value�Chain)�ท่ีมีกำรด�ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย� เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม� โดยมีกำรปฏิบัติต�อคู �ค�ำบนพ้ืนฐำนของกำรแข�งขันท่ีเป�นธรรมเสมอภำค�
เคำรพซ่ึงกันและกัน�พร�อมทั้งรักษำควำมลับหรือข�อมูลทำงสำรสนเทศของคู�ค�ำ� ไม�น�ำไปใช�เพ่ือประโยชน�ตนเองหรือผู�เก่ียวข�อง
โดยมิชอบ

5.� ประพฤติปฏิบัติภำยใต�กรอบกติกำของกำรแข�งขันท่ีเป�นธรรม�โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ�และกฎหมำย
แข�งขันทำงกำรค�ำในประเทศต�ำงๆ�ท่ีบริษัทฯ�เข�ำไปด�ำเนินธุรกิจ

6.� ไม�ท�ำลำยชื่อเสียงของคู�แข�งทำงกำรค�ำ

7.� ปฏิบัติต�อเจ�ำหน้ีทุกกลุ�มอย�ำงเสมอภำคและเป�นธรรม�พร�อมทั้งให�ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเง่ือนไขต�ำงๆ�ท่ีมีกำรตกลง
กันอย�ำงเคร�งครัด

8.� ปฏิบัติต�อพนักงำนโดยเคำรพต�อศักดิ์ศรีควำมเป�นมนุษย�� และสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท�ำงำน� พร�อมทั้งส�งเสริมควำม
เท�ำเทียมกันในกำรจ�ำงแรงงำน�ไม�เลือกปฏิบัติ�ไม�กีดกันด�วยเหตุทำงเพศ�สีผิว�เช้ือชำติ�ศำสนำ�อำยุ�ควำมพิกำรหรือสถำนะอื่น
ใดท่ีไม�ได�เก่ียวข�องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน

9.� ไม�ด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให�สังคมเส่ือมลง�และไม�ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู�ร�วมในชุมชนและสังคม

10.� สร�ำงรำยได�และส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน�โดยสนับสนุนกำรจ�ำงงำนและผลิตภัณฑ�ชุมชน�พร�อมสร�ำงควำมสัมพันธ�อัน
ดีให�เกิดขึ้นระหว�ำงบริษัทฯ�กับชุมชนและสังคม�บนพื้นฐำนของควำมถูกต�อง�โปร�งใส�เป�นธรรม

11.� ด�ำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตำมกฎหมำย� กฎระเบียบ� และนโยบำยด�ำนส่ิงแวดล�อม� โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต�อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล�อม�มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนอย�ำงสม�่ำเสมอ

12.� สร�ำงวัฒนธรรมองค�กรและสร�ำงจิตส�ำนึกให�พนักงำนทุกระดับ� เกิดควำมร�วมมือและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล�อม�กำรใช�ทรัพยำกรอย�ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน�เป�นต�น
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รายงานด้านความยั่งยืน

กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป�นภูมิคุ�มกัน�และเป�นรำกฐำนกำรด�ำเนินงำนขององค�กรอย�ำงยั่งยืน�
รองรับต�อควำมไม�แน�นอนของสภำวะแวดล�อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู�ตลอดเวลำ� อำจส�งผลกระทบ
ต�อกำรด�ำเนินธุรกิจ� เพื่อให�สำมำรถบรรลุเป�ำหมำยขององค�กร� บริษัทฯ� ตระหนักและให�ควำม
ส�ำคัญ� โดยจัดให�มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท�ำหน�ำท่ีก�ำหนดนโยบำย� กรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง�และก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให�สอดคล�องกับกลยุทธ�และเป�ำหมำยขององค�กร�
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมไม�แน�นอนของสภำพแวดล�อมทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป�มีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงวิเครำะห�ถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและจัดท�ำแผนรองรับ� รวมถึงติดตำมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย�ำงเป�นระบบและต�อเนื่อง

ความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบกับความยั�งยืนของบริษัทฯ

1.� ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล�(Digital�Transformation)
� ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี�ยน

ผลกระทบ�:�รายได�จากการขายลดลงและกระทบด�านต�นทุนสินค�า

ป�จจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได�เข �ำมำมีบทบำทอย�ำงมำกในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน� อำทิ�
กำรให�บริกำรขนส�ง� กำรท�ำกำรตลำดและกำรจ�ำหน�ำยสินค�ำออนไลน�� ซ่ึงส�งผลกระทบต�อรูปแบบ
กำรด�ำเนินธุรกิจและช�องทำงกำรจัดจ�ำหน�ำยเดิม�อำทิ�ห�ำงสรรพสินค�ำ�Modern�Trade

ดังน้ัน� กำรพัฒนำช�องทำงกำรจัดจ�ำหน�ำยทำงออนไลน�� จึงเป�นกลยุทธ�ที่ส�ำคัญต�อกำรเพ่ิม
ยอดขำยและสร�ำงก�ำไร�เนื่องจำกสำมำรถซ้ือขำยได�ง�ำย�สะดวก�รวดเร็ว�ประหยัดค�ำใช�จ�ำย�อำทิ�
E-Business,�Omni�Channel,�TV-Shopping�รวมถึงกำรพัฒนำและออกสินค�ำท่ีมีนวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข�งขัน�นอกจำกน้ียังท�ำให�บริษัทฯ�มีโอกำสในกำรสร�ำงธุรกิจใหม�ๆ�ที่เพ่ิมมูลค�ำ
ให�กับองค�กรอีกด�วย

2.� ความเสี�ยงจากการบริหารจัดการด้านสิ�งแวดล้อม

ผลกระทบ�:�เกิดมลพิษ�และผลกระทบต�อชุมชน

บริษัทฯ�ประกอบธุรกิจเป�นผู�ผลิตและจ�ำหน�ำยสินค�ำ�เสื้อผ�ำส�ำเร็จรูป�และเครื่องหนัง�จึงให�
ควำมส�ำคัญต�อกำรใช�ทรัพยำกรอย�ำงรู�คุณค�ำ� มีกำรจัดกำรของเสียที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิต�
ท่ีอำจส�งผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม�และชุมชน

โดยบริษัทฯ�มีนโยบำยในกำรจัดกำรของเสียจำกกระบวนกำรผลิต�มีคณะท�ำงำนระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล�อม�ISO�14001�:�2015�มีมำตรกำรรองรับในระยะยำวเริ่มจำกกำรจัดท�ำบัญชีก๊ำซเรือนกระจก
เพือ่เป�น�ข�อมลูพ้ืนฐำนในกำรลดกำรปล�อยก๊ำซเรอืนกระจกอย�ำงเป�นรปูธรรม�ศึกษำและพฒันำเทคโนโลยี
ในกำรใช�พลังงำนทดแทน�พัฒนำเครื่องจักรให�สำมำรถใช�พลังงำนได�อย�ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น�รวมถึง
กำรคิดค�นพัฒนำสินค�ำท่ีมีนวัตกรรม�(Green�Product)

การบริหารจัดการความเสี�ยงด้านความยั�งยืน
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รายงานด้านความยั่งยืน

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง
กลยุทธ์ในการตอบสนอง

ต่อความคาดหวัง ผลจากการด�าเนินกิจกรรม

1.� ผู้ถือหุ้น -� ผลตอบแทน�และการ
เติบโตขององค์กร

-� การด�าเนินกิจการท่ี
โปร�งใสตรวจสอบได�

-� ให�สิทธิในการเข�าประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อ
ออกเสียงลงคะแนน�แสดงความเห็น
อย�างอิสระ�สอบถามและเสนอแนะ
ข�อคิดเห็นต�างๆ�

-� ให�สิทธิผู �ถือหุ �นได�รับผลตอบแทน
อย�างเป�นธรรม

-� ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย�างมี
� ธรรมาภิบาล�เชื่อถือได�
-� เป�ดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย�าง

เพียงพอ�เชื่อถือได��และทันเวลา
-� กิจกรรมนักวิเคราะห์� นักลงทุน�พบ

กลุ�มสหพัฒน์

-� สามารถจ � ายเ งินป �นผลได�อย �าง
สม�่าเสมอ

-� ได �รับผลประเมินการก� า กับดูแล
กิจการในระดับ� “ดีมาก”� ในโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย�ประจ�าป��2562

-� ได�รับผลการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุม�AGM�ของบริษัทจดทะเบียน�
โดยสมาคมส � งเสริมผู � ลงทุนไทย�
ประจ�าป��2562�อยู�ในระดับ�4�TIA

-� สร�างความเช่ือมั่นให�กับผู�ถือหุ�นและ
นักลงทุน

2.� พนักงาน -� ค�าตอบแทน�สวสัดกิาร
ท่ีเหมาะสม

-� ความก�าวหน�า� และ
ความมั่นคงในชีวิต

-� การพัฒนาความรู ��
ความสามารถ

-� คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

-� ทบทวนค�าตอบแทน� สวัสดิการให�
เหมาะสม

-� จัดกิจกรรมสร�างความรัก� ความ
ผูกพันในองค์กร

-� การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โดยใช�หลักการ�Happy�Workplace

-� ใช�หลักสิทธิมนุษยชน�และการปฏิบัติ
ต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม

-� การมอบทุนการศึกษาแก�บุตร� ธิดา
ของพนักงาน

-� ด�าเนินการตามแผนงานพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ

-� ได�รับรางวัลสถานประกอบการดีเด�น
ด�านแรงงานสัมพันธ์� และสวัสดิการ
แรงงานประจ�าป��2562

-� สามารถรักษาก�าลังคนที่ มีความรู �
ความสามารถ�มีประสบการณ์ท�างาน�

-� สามารถรับพนักงานที่ได�รับทุนการ
ศึกษาเข�ามาฝ�กงาน� หรือท�างานเมื่อ
จบการศึกษา

-� พ นั ก ง า น ไ ด � ร � ว ม สั น ท น า ก า ร�
ในกิจกรรมต�างๆ�ท่ีบริษัทฯ�จัดขึ้น

-� พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

3.� ภาครัฐ -� การติดต�อประสาน
งานแบบ ยุติ ธรรม
โปร�งใส

-� การให�ค�าปรึกษาแลก
เปล่ียนเรียนรู�

-� สิทธิประโยชน์ทาง
ด�านภาษีอากร

-� ส�งรายงานตามท่ีกฎหมายก�าหนด�
ครบถ�วน�ทันเวลา

-� ช�าระภาษีและค�าธรรมเนียมเป�นไป
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

-� ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ
ธุรกิจได�อย�างถูกต�องและโปร�งใส

-� สามารถสร�างความสัมพันธ ์ ท่ีดีกับ
ภาครัฐ

-� ได�รับสิทธิประโยชน์ทางด�านภาษีอากร
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รายงานด้านความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กลยุทธ์ในการตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง ผลจากการด�าเนินกิจกรรม

4.� ลูกค้า -� ความ พึ งพอใจ ใน
คุณภาพของสินค�า
และบริการ

-� ผลิตภัณฑ์ท่ีเป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อม

-� จัดท�ามาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ�ISO9001:2015�

-� ประเมินความพึงพอใจ
-� สายด�วนคุ�มครองผู�บริโภค
-� บริการหลังการขายตลอดอายุ

ผลิตภัณฑ์
-� พัฒนาผลิตภัณฑ ์ที่ เป �นมิตรต�อ

ส่ิงแวดล�อม

-� ได�รับความไว�วางใจจากลูกค�าในการ
ผลิตสินค�าอย�างต�อเนื่อง� เป�นเวลา
ยาวนาน

-� ลูกค�าพึงพอใจในคุณภาพสินค�าและ
บริการมากกว�า�85%�จากการส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค�าในระบบ�ISO�
9001:2015�ประจ�าป��2562

5.� คู่ค้า -� การท� า ธุ ร กิ จแบบ
ยุติธรรมโปร�งใส

-� การให�ค�าปรึกษาแลก
เปล่ียนเรียนรู�

-� คู � ค �า � ผู � ให �บ ริการ�
และผู � จัดจ� าหน � าย�
จะสามารถน�าแนวทาง
การจัดการด�านสังคม�
และ� ส่ิงแวดล�อมไป
ขยายผล

-� มีหลัก เกณฑ ์ก ารประ เมินแ ละ
คัดเลือกคู�ค�า

-� เพ่ิมทางเลือกในการรับช�าระเงิน
-� การช�าระเงินตรงตามเวลาท่ีก�าหนด
-� เผยแพร�นโยบายความรับผิดชอบต�อ

สังคม�และสิ่งแวดล�อม
-� เผยแพร �นโยบายต �อต �านทุจริต

คอร์รัปชัน

-� การคัดเลือกและประเมิน� supplier�
เป�นไปอย�างเป�นธรรมและโปร�งใส

-� มีการท�ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู �
ร�วมกัน�ได�ร�วมกันพัฒนา�และสรรหา
วัตถุดิบทดแทน� ท่ีมีราคาถูก� และ
สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

-� ท�าให�ได�คู�ค�าท่ีมีความรับผิดชอบต�อ
สังคม� และสิ่งแวดล�อม� และต�อต�าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

6.� ชุมชน -� ส�ง เสริมอาชีพและ
สร�างรายได�แก�คนใน
ชุมชน

-� ดูแลสั ง คมและ ส่ิ ง
แวดล �อมโดยรอบ
ชุมชน

-� สนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน

-� พัฒนาเด็กเล็กและ
เยาวชนในโรงเรียน
ของชุมชน

-� จัดท�ามาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล�อม�ISO14001:2015�

-� มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กให�กับ
โรงเรียน�และชุมชนโดยรอบ

-� สนับสนุนของใช�และเงินบริจาคให�กับ
ชมรมผู�สูงอายุ

-� จัดกิจกรรมท�าบุญกับวัดพระบาท
น�้าพุร�วมกับชุมชน

-� สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ

-� สภาพแวดล�อมโดยรอบบริษัทฯ�ดีขึ้น
-� มีความใกล�ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
-� บริษัทฯ�เป�นที่รู�จักของชุมชนมากข้ึน
-� สภาพแวดล �อมห�องเรียนเด็กเล็ก�

น�าเรียน� เหมาะแก�การค�นคว�าศึกษา
หาความรู�

-� มีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว�างบริษัทฯและ
โรงเรียน
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รายงานด้านความยั่งยืน

การคัดเลือกประเด็นส�าคัญด้านความยั�งยืน

บริษัทฯ� ได�มีการคัดเลือกประเด็นด�านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการบริหารกิจการหลายด�าน� โดยเฉพาะ
ในมุมของผู�มีส�วนได�เสียและน�ามาปรับใช�กับกลยุทธ์ด�านความยั่งยืนขององค์กร� โดยน�าข�อมูลมาพิจารณาคัดเลือกความเส่ียง
ท่ีได�รับจากผู�ท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องโดยตรง� ซึ่งกระบวนการพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นด�านความยั่งยืนจะผ�านการคัดเลือกโดย
ผู�บริหารระดับสูงของบริษัท�โดยพิจารณาจากระดับความส่ียงน�อยจนถึงมากและได�ก�าหนดให�มีการทบทวนประเด็นทุกป��ในป��2562�
ได�พิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นต�างๆ�ท่ีมีความส�าคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียขององค์กรในด�านเศรษฐกิจ�สังคม�และสิ่งแวดล�อม�
ในรูปแบบ�Materiality�Matrix�ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังตาราง
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รายไดจากการขายสินคา�(ลานบาท)

สัดสวนการขายตามทว�ป�(ลานบาท)

สัดสวนการขายตามผลิตภัณฑ�(ลานบาท)

รวม
1,858.68�
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1,630.29�
ลานบาท

รวม
1,858.68�
ลานบาท

รวม
1,778.72�
ลานบาท

รวม
1,630.29�
ลานบาท

ตางประเทศ
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1,205.57

ตางประเทศ
562.97

ในประเทศ
1,295.71

อเมร�กา
137.91

เอเช�ย
1,280.90

ยุโรป
208.99

อเมร�กา
154.24

เอเช�ย
1,380.76

ยุโรป
242.17

อเมร�กา
85.57

เอเช�ย
1,512.81

ยุโรป
257.64

เคร�่องแตงกาย
สตร�
383.98

เคร�ี่องแตงกาย
บุรุษ

1,246.31

>>��ป�2562 >>��ป�2561 >>��ป�2560

>>��ป�2562 >>��ป�2561 >>��ป�2560

>>��ป�2562 >>��ป�2561 >>��ป�2560
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1.55

อื่นๆ
2.49
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รายงานด้านความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ



สัดสวนการขายสินคา�ป�2562 สัดสวนการขายตามทว�ป�ป�2562

สัดสวนการขายตามผลิตภัณฑ�ป�2562

สัดสวนการถือหุนตามสัญชาติ�
ณ�วันที่�31�ธันวาคม�2562

รายไดจากการขาย�
และบร�การ

กำไรสุทธ� ความพึงพอใจของลูกคา
(CRM)

1,630.29�ลานบาท 89.61�ลานบาท 90.85�%

สัดสวนการถือหุน��
ณ�วันท่ี�31�ธันวาคม�2562

รวม
100�%

รวม
100�%

รวม
100�%

รวม
100�%

รวม
100�%

ตางประเทศ�
30.28�%

ในประเทศ
69.72�%

ยุโรป
12.82�%

เอเช�ย�
78.57�%

เคร�่องแตงกายสตร�
23.55�%

เคร�่องแตงกายบุรุษ�
�76.45�%

รายยอย
23.90�%

รายใหญ
76.10�%

ตางดาว
0.17�%

ไทย
99.83�%

อเมร�กา
8.46�%

อ่ืนๆ
0.15�%
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ณ�วันที่�31�ธันวาคม�2562

รายไดจากการขาย�
และบร�การ

กำไรสุทธ� ความพึงพอใจของลูกคา
(CRM)

1,630.29�ลานบาท 89.61�ลานบาท 90.85�%

สัดสวนการถือหุน��
ณ�วันท่ี�31�ธันวาคม�2562
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รวม
100�%

รวม
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รายยอย
23.90�%
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ตางดาว
0.17�%

ไทย
99.83�%

อเมร�กา
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อ่ืนๆ
0.15�%
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0.17�%

ไทย
99.83�%

อเมร�กา
8.46�%

อ่ืนๆ
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รายงานด้านความยั่งยืน



บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

รายงานด้านความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้บริโภค
“มุ�งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ�จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย”�

เป�นอีกหน่ึงพันธกิจท่ีส�ำคัญของบริษัท�ดังน้ันบริษัทฯ�จึงให�ควำมส�ำคัญกับลูกค�ำผู�บริโภค�ผ�ำนทำงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของ
องค์กร�ท้ังกำรให�ควำมรู��ข�อมูลท่ีถูกต�อง�ยุติธรรม�โปร�งใส�กำรตลำดที่เป�นธรรม�และกำรปฏิบัติตำมสัญญำท่ีเป�นธรรมต�อผู�บริโภค
และลูกค�ำอ่ืนๆ�รวมทั้งกำรลดควำมเสี่ยงให�เหลือน�อยที่สุดจำกกำรใช�ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร�ผ�ำนกำรออกแบบ�กำรผลิต�กำร
จ�ำหน�ำย�กำรให�ข�อมูล�กำรสนับสนุนกำรบริกำร�และข้ันตอนกำรเรียกคืน�ตลอดจนรับผิดชอบในกำรรักษำข�อมูลของผู�บริโภคให�
มีควำมปลอดภัยและเป�นควำมลับ�โดยได�ก�ำหนดนโยบำยไว��ดังน้ี

1.� ด�ำเนินธุรกิจด�ำนผลิต�จ�ำหน�ำยสินค�ำและบริกำร�ท่ีปลอดภัยต�อผู�บริโภคและเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม

2.� ด�ำเนินธุรกิจด�วยควำมมุ�งม่ันพัฒนำสินค�ำและบริกำร�คิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆ�เพิ่มคุณค�ำให�แก�สินค�ำและบริกำร�เพ่ือตอบ
สนองควำมต�องกำรของลูกค�ำอย�ำงต�อเน่ือง�พร�อมกับกำรให�ข�อมูลที่จ�ำเป�นต�อกำรตัดสินใจโดยไม�ป�ดบังหรือบิดเบือนข�อเท็จจริง

3.� ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซ่ือสัตย์� สุจริต� เป�นธรรม� และไม�กระท�ำกำรใดๆ� ที่เป�นกำรละเมิดสิทธิของลูกค�ำ�
รักษำควำมลับทำงกำรค�ำของลูกค�ำ�ไม�น�ำไปใช�เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู�ท่ีเกี่ยวข�องโดยมิชอบ

4.� ไม�เรียก�รับ�หรือยินยอมที่จะรับ�ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม�สุจริตจำกลูกค�ำท้ังทำงตรงและทำงอ�อม

5.� ปฏิบัติตำมข�อตกลงทำงกำรค�ำ�ในกรณีท่ีไม�สำมำรถปฏิบัติได�ให�รีบแจ�งลูกค�ำเป�นกำรล�วงหน�ำ�เพื่อร�วมกันหำแนวทำง
แก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดควำมเสียหำย

6.� จัดให�มีช�องทำงกำรส่ือสำร� เพ่ือให�ลูกค�ำสำมำรถร�องเรียนต�อบริษัท� และค�ำร�องเรียนพึงได�รับกำรเอำใจใส�และ
ด�ำเนินกำรอย�ำงเป�นธรรม

มาตรฐานและความปลอดภัย

บริษัทฯ�ได�รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบต�ำงๆ�เพื่อสร�ำงควำมเชื่อมั่นให�กับลูกค�ำ�ดังนี้

1.� ได�รับกำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสินค�ำ� ISO9001:2015� ตั้งแต�กระบวนกำรออกแบบ� จัดหำวัตถุดิบ�
กำรตัดเย็บ�ตรวจ�บรรจุ�สำมำรถตรวจสอบได�ในทุกกระบวนกำร

2.� ได�รับกำรรับรองฉลำกประหยัดไฟเบอร์� 5� ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เส้ือเช้ิต� Shirt� No.5� ในโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ�ำ
เบอร์�5�ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ�ของ�กำรไฟฟ�ำฝ�ำยผลิตแห�งประเทศไทย�

3.� ได�รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด�ำนส่ิงแวดล�อม�ISO14001:2015

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ� ได�แสดงข�อมูลบนฉลำกผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป�นไปตำมหลักสำกลและตำมหลักเกณฑ์ของส�ำนักงำน
คุ�มครองผู�บริโภค�(สคบ.)�เพื่อให�ผู�บริโภคได�รับข�อมูลที่ถูกต�อง�ตลอดจนได�แสดงเครื่องหมำยให�ผู�บริโภคได�ตระหนักถึงกำรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัยใส�ใจสิ่งแวดล�อม�ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย�และสถำนประกอบกำรโรงงำนสีขำว�เพ่ือประกอบ
กำรตัดสินใจในกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์นอกจำกน้ีได�ให�ข�อมูลท่ีเป�นประโยชน์แก�ลูกค�ำด�วย�เช�น�ป�ำยแสดงข�อมูลวิธีกำรใช��กำรดูแล
รักษำผลิตภัณฑ์�
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การสื�อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทฯ� ให�ควำมส�ำคัญและรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย� โดยมีแนวทำงปฏิบัติควำมรับผิดชอบต�อลูกค�ำผ�ำนช�องทำง
ต�ำงๆ�เช�น�Website�Facebook�ลูกค�ำสัมพันธ์�เพื่อใช�เป�นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท�ดังนี้

1.� ให�ข�อมูลข�ำวสำรท่ีถูกต�องเพียงพอ� และทันต�อเหตุกำรณ์แก�ลูกค�ำ� เพ่ือให�ทรำบเก่ียวกับสินค�ำและบริกำร� โดยไม�มี
กำรกล�ำวอ�ำงเกินควำมจริงอันเป�นเหตุให�เกิดควำมเข�ำใจผิด

2.�ติดต�อกับลูกค�ำด�วยควำมสุภำพ�มีประสิทธิภำพและเป�นท่ีไว�วำงใจ�ตลอดจนมีกระบวนกำรที่ให�ลูกค�ำเข�ำถึงกำรร�องเรียน
เกี่ยวกับคุณภำพ�ควำมปลอดภัยของสินค�ำได�โดยง�ำย�รวมทั้งมีควำมรวดเร็วในกำรตอบสนอง

3.�รักษำควำมลับของลูกค�ำ�และไม�น�ำไปใช�เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู�เกี่ยวข�องโดยมิชอบ

4.�ให�ค�ำแนะน�ำเก่ียวกับวิธีกำรใช�งำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทอย�ำงมีประสิทธิภำพ�เป�นประโยชน์สูงสุดต�อลูกค�ำ
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รายงานด้านความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

จ�ำนวนพนักงำนย�อนหลัง�3�ป�

รำยกำร ���� ���� ����

จ�ำแนกตำมเพศ � � �

ชาย ��� ��� ���

หญิง ����� ����� �����

จ�ำแนกตำมระดับต�ำแหน�งงำน � � �

ระดับผู�บริหาร �� � �

ระดับผู�จัดการ �� �� ��

ระดับต�่ากว�าผู�จัดการ �� �� ��

ระดับปฏิบัติการ ����� ����� �����

จ�ำแนกตำมอำยุ � � �

18-35�ป� ����� ����� �����

36-50��ป� ��� ��� ���

มากกว�า�50�ป� ��� ��� ���

จ�ำแนกตำมสถำนที่ท�ำงำน � � �

กรุงเทพฯ ����� ����� �����

บางพลี �� �� ��

ล�าพูน ��� ��� ���

กบินทร�บุรี ��� ��� ���

แม�สอด ��� ��� ���

บริษัท� ธนูลักษณ์� จ�ำกัด� (มหำชน)� ปรารถนาให�
พนักงานในองค�กรทุกคนมีความสุขในการท�างาน�และพัฒนา
ศักยภาพในการท�างาน�เพื่อร�วมเติบโตไปพร�อมกับองค�กร
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ� ให�ความส�าคัญกับสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยชน� ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน� ไม�มี

การเลือกปฏิบัติทั้งการแบ�งแยกเพศ� เช้ือชาติ� ศาสนา� สิทธิทางการเมือง� หรือเรื่องอื่นใด� จัดให�มีความรู�ความเข�าใจในหลัก
สิทธิมนุษยชนแก�พนักงาน�และหากพนักงานเช่ือว�าสิทธิของตนถูกละเมิด�หรือได�รับการปฏิบัติอย�างไม�ธรรม�สามารถร�องเรียน
ต�อบริษัทได��ผ�านช�องทางการสื่อสาร�และค�าร�องเรียนนั้นพึงได�รับการเอาใจใส�และด�าเนินการอย�างเป�นธรรม�บริษัทฯ�ได�ก�าหนด
นโยบายการบริหารจัดการในเร่ืองการเคารพต�อสิทธิมนุษยนชน�ดังนี้�

นโยบำยกำรไม�เลือกปฏิบัติ

1.� บริษัทฯ� ตระหนักถึงความส�าคัญในเร่ืองศักด์ิศรีความเป�นมนุษย�� ความเท�าเทียมกัน� ความเป�นธรรม� โดยไม�เลือก
ปฏิบัติต�อพนักงาน�เพราะความแตกต�างในบุคลิกลักษณะส�วนบุคคล

2.� บริษัทฯ� จะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ�างงาน� ค�าตอบแทนการท�างาน� การให�สวัสดิการ� การพัฒนาและอบรม�
การพิจารณาเลื่อนข้ัน�หรือต�าแหน�งหน�าที่�การก�าหนดวินัยและการลงโทษ�การเลิกจ�าง�หรือการเกษียณอายุโดยอยู�บนพื้นฐาน
ของความสามารถในการปฏิบัติงาน�ประสิทธิภาพการท�างานมากกว�าบุคลิกลักษณะส�วนบุคคล

จ�ำนวนพนักงำน�Turn�Over�ย�อนหลัง�3�ป�

���� ���� ����

��� ��� ���

จ�ำนวนพนักงำนหญิงที่ลำคลอด�แล�วกลับมำปฏิบัติงำน�ย�อนหลัง�3�ป�

รำยกำร ���� ���� ����

จ�านวนท่ีลาคลอด�(คน) �� �� ��

จ�านวนท่ีกลับมาปฏิบัติงานต�อ�(คน) �� �� ��

ป� ���� ���� ����

จ�ำนวนพนักงำนรวม�ณ�วันสิ้นป� ����� ����� �����



บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

รายงานด้านความยั่งยืน

3.� บริษัทฯ�จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิท่ีพนักงานทุกประเภทสัญญาจ�างจะได�รับ

4.� บริษัทฯ�จะไม�ขัดขวาง�แทรกแซง�หรือการกระท�าใดๆ�ท่ีจะเป�นผลกระทบต�อการใช�สิทธิของพนักงานท่ีไม�มีผลเสียหาย
ต�อกิจการของบริษัทฯ�ในการด�าเนินกิจกรรมของพนักงาน�และไม�เลือกปฏิบัติต�อพนักงานในเรื่อง�เชื้อชาติ�ศาสนา�สีผิว�สัญชาติ
เพศ�สถานภาพสมรส�ความเบ่ียงเบนทางเพศ�อายุ�การตั้งครรภ��ความพิการ�ชาติก�าเนิด�การเป�นสมาชิกสหภาพ�พรรคการเมือง�
ความคิดเห็นที่แตกต�างทางการเมือง�รสนิยมทางเพศ�การเจ็บป�วย�หรือผู�ติดเช้ือ�HIV�และอื่นๆ

5.� บริษัทฯ�จะส่ือสาร�นโยบายเก่ียวกับการไม�เลือกปฏิบัติ�ตั้งแต�การจ�างงาน�การคุ�มครองสิทธิประโยชน�ต�างๆ�เป�นต�น�
ให�แก�พนักงานท่ัวท้ังองค�การ�เพื่อให�ลูกจ�างทุกคนได�มีความรู��มีจิตส�านึก�และสามารถปฏิบัติให�เป�นไปตามนโยบายและข�อก�าหนด
แห�งมาตรฐานนี้�ต้ังแต�เริ่มเข�างานใหม��และต�อเนื่องไปเป�นระยะ

แนวทางการปฏิบัติ

1)� บริษัทฯ� จะไม�กีดกันในการจ�างงาน� การจ�ายค�าตอบแทน� การเข�ารับการฝ�กอบรม� การเล่ือนต�าแหน�ง� การสิ้นสุด
สภาพการจ�าง�หรือการเกษียณ�ด�วยเหตุผลทางเชื้อชาติ�สัญชาติ�ชนช้ันวรรณะ�ศาสนา�ความพิการ�เพศ�การเบ่ียงเบนทางเพศ�
การเป�นสมาชิกสหภาพ�หรือการมีส�วนร�วมทางการเมือง

2)� บริษัทฯ�จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ�ายค�าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู��ความสามารถและความเหมาะ
สมของแต�ละบุคคล�กับลักษณะงานและต�าแหน�งเป�นหลัก�โดยปราศจากการแบ�งแยก�เช้ือชาติ�ศาสนา�เผ�าพันธุ��ชนช้ัน�สีผิว�เพศ�
อายุ� สัญชาติ� ความนิยมชมชอบทางเพศ� สถานภาพทางการทหาร� สถานภาพสมรส� การติดเช้ือ�HIV�หรือความบกพร�องทาง
กายภาพ�ซ่ึงไม�มีผลกระทบกับต�าแหน�งหน�าที่ท่ีจะต�องปฏิบัติ

3)� การฝ�กอบรม�และการเล่ือนต�าแหน�ง�แต�งต้ัง�บริษัทฯ�สนับสนุนให�พนักงานได�รับความรู�เพิ่มเติมนอกเหนือจากความ
รู�ในงาน�โดยบริษัทฯ�จะส�งพนักงานเข�ารับการอบรมความรู�ท่ีเก่ียวข�องในการท�างาน�หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน�หรือส�าหรับการ
เลื่อนต�าแหน�งเพื่อเพ่ิมทักษะ�และเป�นการพัฒนาตนเองของพนักงาน�ตลอดจนเพ่ือความก�าวหน�าในอาชีพการงาน�ส�าหรับการ
เลื่อนต�าแหน�งนั้น� บริษัทฯ� จะพิจารณาจากความรู�� ความสามารถ� ของแต�ละบุคคลเป�นหลัก� โดยพนักงานต�องมีความรู�ในงาน�
และทักษะในการบริหารบุคลากรในหน�วยงานด�วย

4)� การจ�ายค�าตอบแทน�บริษัทฯ�จะพิจารณาจากงานท่ีมีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณท่ีท�าเท�ากัน�บริษัทฯ�
จะจ�ายค�าตอบแทนที่เท�ากัน�ไม�ว�าพนักงานผู�น้ันจะเป�นหญิงหรือชาย

5)� ความเสมอภาคทางเพศ�บริษัทฯ�จะปฏิบัติต�อพนักงานชาย�และหญิง�ด�วยความเสมอภาคเว�นแต�ลักษณะงานหรือ
สภาพของงานท่ีไม�อาจปฏิบัติเช�นน้ันได�

6)� บริษัทฯ�จะไม�แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส�วนบุคคลท่ีจะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ�หรือความจ�าเป�นตามเช้ือชาติ�
ชั้นวรรณะ�สัญชาติ�ศาสนา�ความพิการ�เพศ�ความเบี่ยงเบนทางเพศ�การเป�นสมาชิกสหภาพ�หรือการมีส�วนร�วมทางการเมือง�
โดยกิจกรรมดังกล�าวต�องไม�มีผลกระทบต�องาน�ต�อเพ่ือนร�วมงาน�หรือบริษัทโดยส�วนรวม

7)� บริษัทฯ�ไม�อนุญาตให�พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม�รวมถึงการแสดงออกทางท�าทาง�การใช�ค�าพูด�การ
สัมผัสทางกายหรือการกระท�าท่ีมีลักษณะเป�นการกดข่ี�บังคับ�คุกคามทางเพศ�ข�มขืนกระท�าช�าเรา�หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ

8)� บริษัทฯ� ไม�มีนโยบายที่จะบังคับให�สตรีตรวจการตั้งครรภ�� และคุมก�าเนิดเพื่อประโยชน�ในการว�าจ�าง� หรือบังคับให�
ออกจากงาน�บริษัทฯ�จะปฏิบัติต�อสตรีที่ตั้งครรภ�ตามท่ีกฎหมายก�าหนด
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นโยบายการคุกคาม�และการล่วงละเมิด

1.� บริษัทฯ� จะจัดให�มีสภาพแวดล�อมในการท�างานท่ีให�ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล� ไม�ยินยอมให�มี
การข�มขู��คุกคาม�ล�วงละเมิดทุกกรณี

2.� บริษัทฯ�มิให�ผู�บริหาร�หัวหน�างาน�และพนักงานทุกคนใช�ต�าแหน�งหน�าที่ในการกระท�าการ�หรือรู�เห็น�หรือการกระท�า
ท่ีมิชอบในการข�มขู��คุกคาม�ล�วงละเมิดท้ังร�างกายและ/หรือ�ทางจิตใจ�โดยการแสดงออกด�วยวาจา�ท�าทาง�หรือการสัมผัสทาง
กาย�ต�อพนักงาน

3.� บริษัทฯ�จัดให�มีระบบร�องทุกข��เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม�หรือการกระท�าท่ีเป�นการข�มขู��คุกคาม�ล�วงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ

� บริษัทฯ�จะปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลน้ันๆ�เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข�
บริษัทฯ�จึงได�ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว�ดังนี้

1)� บริษัทฯ�ไม�อนุญาตให�มีการลงโทษพนักงานโดยการท�าร�ายร�างกายพนักงาน�เช�น�เฆ่ียน�ตี�หรือ�ว�ากล�าวด�วยค�าพูด
ท่ีหยาบคาย�พูดจาเสียดสี�การข�มขู�คุกคามทางกายและจิตใจ�หรือโดยการตัดสิทธิประโยชน�ของพนักงาน�เป�นต�น

2)� กรณีท่ีพนักงานกระท�าผิดกฎระเบียบข�อบังคับของบริษัท�บริษัทฯ�ได�ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยท่ีเหมาะสมกับความ
ผิด�โดยจะพิจารณาจากความหนัก�เบา�ของความผิด�เจตนาในการกระท�าความผิด�ความดี�และโทษทางวินัยท่ีผ�านมา

� ส�าหรับการพิจารณาลงโทษน้ันบริษัทฯ�ถือเป�นนโยบายว�าก�อนท่ีจะลงโทษพนักงานทุกครั้ง�บริษัทฯ�จะสอบสวนความผิดน้ัน
โดยละเอียด�ด�วยการมอบหมายให�ฝ�ายบุคคลร�วมกับผู�บังคับบัญชาระดับแผนกข้ึนไปร�วมกันสอบสวน�พร�อมกับแจ�งให�พนักงาน
ทราบถึงความผิดที่เกิดข้ึน�เพื่อให�พนักงานได�มีโอกาสช้ีแจงเรื่องราวต�างๆ�ก�อให�เกิดความเป�นธรรมแก�พนักงานมากท่ีสุด

3)� บริษัทฯ�ไม�มีการหักค�าจ�าง�หรือเงินเดือนของพนักงานด�วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย�ยกเว�นกรณีท่ีพนักงานกระท�า
ความผิดทางวินัย�และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม�ได�รับค�าจ�างในวันที่พักงานน้ัน�ยกเว�นพักงาน�เพื่อการสอบสวน�พนักงาน
จะได�รับค�าจ�างตามท่ีกฎหมายก�าหนด

4)� บริษัทฯ� ไม�สนับสนุนให�กระท�าการด�วยการสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะส�อไปในทางเพศ� เช�น� การจูบ� การโอบกอด�
การจับอวัยวะส�วนใดส�วนหนึ่ง�เป�นต�น

5)� บริษัทฯ�ไม�สนับสนุนให�กระท�าการด�วยวาจาท่ีส�อไปในทางเพศ�เช�น�วิพากษ�วิจารณ�ร�างกาย�พูดหยอกล�อ�พูดหยาบคาย�
เป�นต�น

6)� บริษัทฯ� ไม�สนับสนุนให�กระท�าการด�วยอากัปกิริยาท่ีส�อไปในทางเพศ�เช�น�การใช�สายตาลวนลาม�การท�าสัญญาณ
หรือสัญลักษณ�ใดๆ�เป�นต�น

7)� บริษัทฯ� ไม�สนับสนุนให�มีการแสดงหรือสื่อสารด�วยวิธีการใดๆ� ท่ีส�อไปในทางเพศ� เช�น� แสดงรูปลามกอนาจาร�
ส�งจดหมาย�ข�อความ�หรือการส่ือสารรูปแบบอื่น�เป�นต�น

8)� บริษัทฯ�ไม�สนับสนุนให�แสดงพฤติกรรมอื่นใดท่ีส�อไปในทางเพศ�ซึ่งผู�ถูกกระท�าไม�พึงประสงค�หรือเดือดร�อนร�าคาญ
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายค่าตอบแทน�และสวัสดิการ

1.� บริ ษัทฯ� จะก� าหนดค�าตอบแทนไม�น �อยกว �า อัตราค �าจ �าง ข้ันต�่ า ท่ีกฎหมายก�าหนดหรือตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม� ด�วยความยุติธรรม� ไม�เลือกปฏิบัติ� ในเร่ืองสัญชาติ� เชื้อชาติ�ศาสนา� เพศ�แต�จะพิจารณาตามหลักท่ีว�า�
งานเท�ากันค�าตอบแทนเท�ากัน

2.� บริษัทฯ� พิจารณาการปรับค�าจ�างด�วยความยุติธรรม� เพื่อแยกให�เห็นว�าผู�ปฏิบัติงานมีความแตกต�างกัน� ท้ังในด�าน
ความรู��ความสามารถ�โดยก�าหนดหลักเกณฑ�ตามระเบียบการประเมินผลงาน�การเลื่อนต�าแหน�ง

3.� บริษัทฯ�มีระบบการบันทึก�รายงาน�อย�างโปร�งใสและตรวจสอบได�

4.� บริษัทฯ�จะสื่อสารระบบค�าตอบแทนทุกประเภทให�พนักงานทุกคนมีความเข�าใจตรงกัน

บริษัทฯ�ด�าเนินนโยบายการบริหารค�าจ�างและผลตอบแทนพนักงานด�วยหลักความเป�นธรรม�เหมาะสมตามความรู��ความ
สามารถ�หน�าท่ี�ความรับผิดชอบ�และผลการปฏิบัติงาน�โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน�และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน�
มีการขึ้นค�าจ�างประจ�าป��การจ�ายเงินจูงใจตามผลงาน�การปรับเงินพิเศษให�พนักงานท่ีมีศักยภาพสูงและผลงานดี

ด�ำนสวัสดิกำร�บริษัทฯ�จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน�เพื่อให�พนักงานมีความเป�นอยู�ท่ีดี�มีความผาสุกท้ังกายและใจ�โดย
สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนดแล�ว�บริษัทฯ�ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ�อาทิ

1.� สวัสดิการเงินช�วยเหลือค�าครองชีพและครอบครัวพนักงาน�เช�น�การจ�าหน�ายอาหารและราคาพิเศษ�และถูกสุขลักษณะ�
เครื่องแบบพนักงาน�เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง�ทุนการศึกษา�และเงินข�วยเหลือ�กรณีเจ็บป�วย�ประสบอุทกภัย�หรือเสียชีวิต�

2.� สวัสดิการเพื่อส�งเสริมความมั่นคงในอนาคต�เช�น�กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน�เป�ดให�พนักงานฝากเงินสะสมใน
อัตรา�3-15%��และเชิญชวนให�พนักงานออมเงินในรูปแบบ�สหกรณ�ออมทรัพย��เมื่อมีความเดือดร�อนเร่ืองเงินสามารถกู�ได���และ
ส�งเสริมให�พนักงานมีที่อยู�อาศัยของตนเอง�โดยใช�สิทธิ์สวัสดิการเงินกู�ของบริษัทร�วมกับ�ธนาคารอาคารสงเคราะห��เป�นต�น�

ในป��2562�มีจ�านวนสมาชิกสหกรณ��1,068�คน�และมีทุนเรือนหุ�นสะสม�42,649,750�บาท�ซ่ึงเพ่ิมขึ้นอย�างต�อเนื่อง

3.� สวัสดิการด�านกีฬาและนันทนาการ� เช�น�ชุดอุปกรณ�การออกก�าลังกาย� กิจกรรมแข�งขันกีฬา�การสร�างความบันเทิง
การละเล�นต�างๆ�

4.� สวัสดิการด�านสุขภาพอนามัย�จัดให�มีห�องพยาบาล�โดยมีแพทย�บริษัทมาตรวจทุกสัปดาห��พร�อมท้ังจัดให�มีพยาบาล
มาประจ�าวันละ�2�คน�ให�เพียงพอต�อการบริการและค�าปรึกษา�ให�ความรู�เรื่องสุขภาพอนามัย�เช�น�คุณแม�คุณภาพ�การบริโภค
อาหาร�การป�องกันโรคติดต�อ�และการตรวจสุขภาพประจ�าป��เช�น�x-ray�ปอด�ตรวจหาระดับเบาหวาน�ไขมัน�ความดันโลหิต�และ
มะเร็งปากมดลูก�เป�นต�น

5.� สวัสดิการเพ่ือเป�นขวัญก�าลังใจและเชิดชูเกียรติพนักงาน� เช�น� การมอบเงินรางวัลแก�พนักงานท่ีปฏิบัติงานครบ� 10,�
20,�และ�30�ป�
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นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ�จะปฏิบัติตามกฎหมาย�ข�อก�าหนดต�างๆ�และจะคุ�มครองสิทธิของพนักงานให�เท�าเทียมกัน

1.� บริษัทฯ�จัดให�มีระบบการจ�างงานท่ีมีสัญญาจ�างท่ีถูกต�องตามกฎหมายและมีข�อตกลงการจ�างงานอย�างชัดเจน

2.� บริษัทฯ� เป�ดโอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการผ�าน� ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ� และระบบอื่นๆ�
ซ่ึงพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น�และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ

3.� บริษัทฯ� จัดให�มีระบบร�องทุกข�� เพ่ือเป�นส่ือในการสร�างความเข�าใจและสัมพันธ�ท่ีดี� รวมท้ังให�เกิดความเป�นธรรมใน
การจ�างงาน

แนวทางการปฏิบัติ

1)� บริษัทฯ�มีการจ�างงานอย�างถูกต�องตามกฎหมาย�ไม�มีการใช�แรงงานบังคับ�และไม�หลีกเล่ียงภาระหน�าท่ีของนายจ�าง�
ซ่ึงครอบคลุมท้ังการจ�างงานของผู�รับเหมา�ผู�รับจ�างช�วง�นักศึกษาฝ�กงาน

2)� ส�งเสริมความเท�าเทียมกันในการจ�างแรงงาน�ไม�เลือกปฏิบัติ�ไม�กีดกันด�วยเหตุทางเพศ�สีผิว�เชื้อชาติ�ศาสนา�อายุ�
ความพิการ�หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม�ได�เกี่ยวข�องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

3)� มีการจัดท�าแผนก�าลังคนประจ�าป��เพ่ือหลีกเลี่ยงการจ�างงานบางเวลา�หรือการจ�างแรงงานช่ัวคราว

4)� กรณีท่ีมีต�าแหน�งงานว�าง�บริษัทฯ�จะให�โอกาส�และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอยู�ให�ด�ารงต�าแหน�งที่
ว�างน้ันก�อน�หากไม�สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ�ได�จึงจะด�าเนินการกระบวนการสรรหาและว�าจ�างบุคคลภายนอก

5)� จัดท�าสัญญาจ�างท่ีเป�นธรรม�ตามประเภทการจ�างแบบสัญญาจ�างไม�มีก�าหนดระยะเวลา�และสัญญาจ�างท่ีระบุระยะ
เวลาท่ีแน�นอน�เช�น�สัญญาจ�างพนักงานประจ�า�สัญญาจ�างท่ีปรึกษา�สัญญาจ�างท�าของ�เป�นต�น

6)� จัดให�มีสภาพการจ�างที่เหมาะสมครอบคลุมค�าจ�าง�ชั่วโมงการท�างาน�วันหยุดประจ�าสัปดาห��วันหยุดพักผ�อนประจ�า
ป��วันหยุดตามประเพณี�สุขภาพและความปลอดภัย�การคุ�มครองแรงงาน�และหญิงต้ังครรภ��เป�นต�น

7)� มีระบบการบริหารค�าจ�างและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู��ความสามารถ�หน�าท่ี�ความรับผิดชอบ�และมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาขึ้นค�าจ�างประจ�าป�

8)� จัดให�พนักงานที่เร่ิมงานใหม��ได�รับการฝ�กอบรม�และได�รับค�าแนะน�าท่ีเพียงพอต�อการปฏิบัติงานในหน�าท่ี

9)� สนับสนุนและส�งเสริมให�พนักงานทุกคนทุกระดับ� ได�รับการฝ�กอบรม� แลกเปลี่ยนความรู�เพื่อพัฒนาความรู�ความ
สามารถอย�างท่ัวถึง�สร�างความมั่นคงในอาชีพ�และให�โอกาสเจริญก�าวหน�าตามศักยภาพของแต�ละบุคคล

10)� มีการแจ�งให�พนักงานทราบเก่ียวกับระเบียบข�อบังคับการท�างาน�และสิทธิตามกฎหมาย�โดยการติดประกาศ�สื่อสาร�
ชี้แจงให�พนักงานรับทราบ
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11)� เป�ดโอกาสให�พนักงานมีช�องทางการส่ือสาร�เสนอแนะ�และร�องทุกข�เกี่ยวกับการท�างาน�ผ�านทางตู�รับข�อเสนอแนะ�
ผู�บังคับบัญชา�ฝ�ายทรัพยากรบุคคล�คณะกรรมการสวัสดิการ�หรือคณะกรรมการบริหาร�ซึ่งข�อเสนอต�างๆ�จะได�รับการพิจารณา
ภายใน� 30� วัน� และแจ�งให�ผู�ร�องทุกข�ทราบภายใน� 7� วัน� ก�าหนดวิธีการแก�ไข� เพ่ือให�เกิดประโยชน�แก�ทุกฝ�าย� และสร�างความ
สัมพันธ�อันดีในการท�างานร�วมกัน�โดยมีช�องทางในการร�องทุกข��ดังนี้

11.1)�ย่ืนค�าร�องทุกข�เป�นหนังสือ�โดยช้ีแจงเก่ียวกับเร่ืองร�องทุกข��และระบุ� วัน�เดือน�ป�� ท่ีเขียน�ยื่นตรงกับผู�บังคับ
บัญชา�หรือฝ�ายทรัพยากรบุคคล�หรือคณะกรรมการสวัสดิการ�หรือคณะกรรมการบริหาร

11.2)�เขียนค�าร�องทุกข�เป�นหนังสือ�โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร�องทุกข��และระบุวันเดือนป��ท่ีเขียนใส�ตู�รับเสนอแนะ/ร�องเรียน
11.3)�E-mail:�anticorruption@thanulux.com
11.4)�ตู�ป.ณ.27�ปณฝ.สาธุประดิษฐ��ถ.พระราม�3�แขวงบางโพงพาง�ยานนาวา�กทม.10124

12)� จัดให�มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามข้ันตอนที่ก�าหนด�ทั้งน้ีจะไม�มีการปลดออก�เลิกจ�าง�และไล�ออก�
โดยไม�มีกฎเกณฑ��หรือเลือกปฏิบัติ

13)� จัดให�มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน�ที่เหมาะสมแก�พนักงาน

14)� จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป�นในการปฏิบัติหน�าท่ี�รวมทั้งจัดสภาพแวดล�อมการท�างาน�โดยค�านึงถึงหลักความ
ปลอดภัย�อาชีวอนามัย�เพื่อเป�นการส�งเสริม�และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

15)� ไม�เป�ดเผยหรือส�งผ�านข�อมูลการจ�างงาน�หรือความลับของพนักงานต�อบุคคลภายนอก�หรือผู�ไม�เก่ียวข�องโดยมีการ
ปกป�องข�อมูลส�วนบุคคลรวมท้ังความเป�นส�วนตัวของพนักงาน�มีระบบการจัดเก็บไว�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล�และก�าหนดสิทธิของ
ผู�รับผิดชอบ�ในการเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลของพนักงาน

16)� จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง� เพื่อประชุม� ติดตาม� และวางแผนป�องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะ
เศรษฐกิจภายในและภายนอก�อันจะส�งผลต�อการด�าเนินธุรกิจ�และการจ�างแรงงาน

ส�าหรับการด�าเนินงานด�านการสรรหา� คัดเลือก� และจ�างงาน� บริษัทฯ� มีกระบวนการสรรหา� คัดเลือก� และการว�าจ�างที่
โปร�งใส�เป�นธรรม�และเป�ดให�มีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก�เพื่อเพ่ิมโอกาสความก�าวหน�าในหน�าที่การงานของพนักงาน�
และเพื่อให�ได�บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย�างแท�จริง�ท้ังน้ียึดหลักความสามารถ�ความเสมอภาค�ไม�เลือกปฏิบัติ�มีการ
จ�างงานอย�างถูกต�องตามกฎหมาย�และมีการจ�างงานผู�พิการซ่ึงไม�เป�นอุปสรรคต�อการท�างาน�เข�าท�างานบนพื้นฐานของการดูแล
เบื้องต�น�จัดหาบ�านพัก�ของบริษัทส�าหรับพนักงานพิการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางมาท�างาน�นอกจากนี้บริษัทฯ�ยัง
มีการวางแผนอัตราก�าลังเพ่ือหลีกเลี่ยงการจ�างแรงงานชั่วคราว�บริษัทฯไม�มีการจ�างแรงงานแบบสัญญาจ�างรายป��ยกเว�นพนักงาน
ท่ีเกษียณอายุงานแล�ว�มีความประสงค�จะท�างานต�อ�บริษัทฯจะพิจารณาเป�นรายบุคคล�โดยจะต�อสัญญาเป�นรายป�

นโยบายชั�วโมงการท�างาน

1.� บริษัทฯ�ก�าหนดชั่วโมงการท�างานปกติและช่ัวโมงการท�างานล�วงเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด

2.� การท�างานล�วงเวลาต�องเป�นไปตามความสมัครใจของพนักงาน� โดยพนักงานยินยอม� ท�างานล�วงเวลาตามท่ี
กฎหมายก�าหนด

3.� บริษัทฯ�ได�ก�าหนดเวลาพักในวันท�างาน�วันหยุดประจ�าสัปดาห��และวันลาพักผ�อนประจ�าป�



รายงานประจ�าปี�2562 ���

รายงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1)� บริษัทฯ�ก�าหนดวันท�างาน�เวลาท�างานปกติ�ดังน้ี

1.1)� วันท�างานฝ�ายส�านักงาน วันจันทร��ถึง�วันศุกร� เวลา�08.00�-�17.30�น.
1.2)� วันท�างานฝ�ายโรงงาน วันจันทร��ถึง�วันเสาร� เวลา�07.30�-�16.30�น.

2)� เวลาพัก�บริษัทฯ�ก�าหนดให�พนักงานมีเวลาพักวันละ�1�ช่ัวโมง�หลังจากท่ีพนักงานท�างานติดต�อกันมาไม�เกิน�5�ช่ัวโมง�
โดยก�าหนดดังนี้

2.1)� พนักงานฝ�ายส�านักงาน�พักเวลา�12.00�–�13.00�น�
2.2)� พนักงานฝ�ายโรงงาน�พักเวลา�11.00�–�12.00�น.�และ�เวลา�11.30�–�12.30�น.

3)� วันหยุดประจ�าสัปดาห��บริษัทฯ�ก�าหนดวันหยุดประจ�าสัปดาห��ดังนี้

3.1)� ฝ�ายส�านักงาน�หยุดวันเสาร��-�วันอาทิตย�
3.2)� ฝ�ายโรงงาน�หยุดวันอาทิตย�

4)� กรณีท่ีมีความจ�าเป�น�บริษัทฯ�สามารถสับเปลี่ยนวันหยุดประจ�าสัปดาห�ได�ตามความเหมาะสม�โดยบริษัทฯ�จะแจ�ง
ให�พนักงานทราบล�วงหน�า

5)� บริษัทฯ�ไม�สนับสนุนให�พนักงานมาท�างานในวันหยุด�เว�นแต�กรณีฉุกเฉินท่ีไม�สามารถท�าการผลิตให�ทันตามก�าหนด
ส�งออก�หรืองานท่ีไม�สามารถท�าในเวลาท�างานปกติ�เช�น�งานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร�งานซ�อมแซมหม�อไอน�า้�ท�าความสะอาด
รางไฟ�เป�นต�น�ผู�บังคับบัญชาขั้นต�นต�องท�าเรื่องขออนุมัติตามล�าดับข้ัน�เพื่อให�พนักงานมาท�างานในวันหยุด�หลังจากน้ันต�องแจ�ง
เร่ืองให�ฝ�ายบุคคลทราบ

6)� การท�างานล�วงเวลา� บริษัทฯ� สนับสนุนให�พนักงานท�างานให�ส�าเร็จลุล�วงตามเป�าหมาย� การท�างานในเวลาท�างาน�
8�ชั่วโมง�และ�8�ชั่วโมงครึ่ง�ต�อวัน�ตามท่ีก�าหนดไว��กรณีมีความจ�าเป�น� เช�น� ไม�สามารถท�างานได�ทันตามก�าหนดการส�งออก�
หรืออาจท�าให�เกิดความเสียหายแก�งานและบริษัท�บริษัทฯ�อาจขอให�พนักงานท�างานล�วงเวลาเท�าท่ีจ�าเป�น�โดยต�องได�รับความ
ยินยอมจากพนักงานด�วย�และรวมแล�วต�องไม�เกิน�12� ช่ัวโมง�ต�อสัปดาห��ยกเว�น�กรณีเป�นเหตุสุดวิสัย� ซ่ึงอาจมีผลท�าให�มีการ
ท�างานล�วงเวลาเกินกว�าที่ก�าหนดได�

7)� การท�างานล�วงเวลา�ต�องได�รับการอนุมัติจากผู�บังคับบัญชา�และพนักงานจะต�องให�ความยินยอมและสมัครใจในการ
ท�างานล�วงเวลา� โดยพนักงานจะต�องเซ็นช่ือยินยอมในแบบฟอร�มขออนุมัติการท�างานล�วงเวลา� และผู�บังคับบัญชาต�องส�งแบบ
ฟอร�มดังกล�าวให�ฝ�ายบุคคลก�อนท�างานล�วงเวลา

8)� กรณีท�างานล�วงเวลาต้ังแต��2�ชั่วโมง�บริษัทฯ�จะจัดเวลาให�พนักงานพักก�อนเร่ิมท�างานล�วงเวลาอย�างน�อย�20�นาที

นโยบายการบังคับใช้แรงงาน

1.� บริษัทฯ�จะไม�ใช�แรงงานท่ีถูกบังคับในการจ�างงานทุกรูปแบบ

2.� บริษัทฯ� ต�องไม�มีการเรียกร�องให�วางเงิน� สิ่งของ� หรือเอกสารค�้าประกันในการเข�าท�างานกับบริษัทฯ� เว�นแต�
กฎหมายยกเว�นไว�

3.� บริษัทฯ�จะจัดท�าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ�างงาน�การท�างานล�วงเวลา�การร�องทุกข��การลาออก�และแนวปฏิบัติอื่นๆ�
โดยให�สอดคล�องตามกฎหมาย�และข�อก�าหนด�มาตรฐานต�างๆ�ท่ีเกี่ยวข�อง�และคงรักษาแนวปฏิบัติเหล�าน้ีอย�างเคร�งครัดเพื่อให�
พนักงานทุกประเภทปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง

4.� บริษัทฯ�จะส่ือสารนโยบายการบังคับใช�แรงงงานต้ังแต�การจ�างงาน�การคุ�มครองสิทธิประโยชน�ต�างๆ�เป�นต�น�ให�แก�
พนักงานท่ัวท้ังองค�การ�เพื่อให�ลูกจ�างทุกคนได�มีความรู��มีจิตส�านึก�และสามารถปฏิบัติให�เป�นไปตามนโยบายและข�อก�าหนดแห�ง
มาตรฐานน้ี�ตั้งแต�เริ่มเข�างานใหม��และต�อเน่ืองไปเป�นระยะ

5.� บริษัทฯ�ไม�สนับสนุนผู�จัดซ้ือจัดจ�าง�ผู�ส�งมอบหรือผู�รับเหมาช�วงท่ีมีการปฏิบัติเร่ืองการบังคับการใช�แรงงาน



บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

รายงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1)� บริษัทฯ�ไม�สนับสนุนให�มีการบังคับใช�แรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผู�ต�องขัง

2)� บริษัทฯ�ไม�สนับสนุนให�มีการบังคับใช�แรงงานท่ีเกิดจากการบังคับ�ขู�เข็ญ�หรือลงโทษ�โดยที่พนักงานไม�สมัครใจท�างาน�
ตั้งแต�เริ่มเข�างาน�จนกระท่ังพ�นสภาพจากการเป�นพนักงาน�โดยด�าเนินการดังน้ี

2.1)� การรับสมัคร� เมื่อพนักงานสมัครเข�าท�างานกับบริษัทฯ� จะต�องเขียนใบสมัครงาน�พร�อมแนบส�าเนาหลักฐาน
การสมัครงาน�ดังต�อไปนี้
2.1.1)�ส�าเนาบัตรประชาชน
2.1.2)�ส�าเนาทะเบียนบ�าน
2.1.3)�ส�าเนาการศึกษา
2.1.4)�อื่น�ๆ�เช�น�ส�าเนาการรับราชการทหาร�ส�าเนาใบรับรองการผ�านงาน�(ถ�ามี)

2.2)� การค�้าประกัน�บริษัทฯ�ไม�มีการเรียกร�องให�วางเงิน�สิ่งของ�หรือเอกสารค�้าประกันในการเข�าท�างานกับบริษัทฯ�
เช�น�การยึดบัตรประชาชน�สมุดบัญชีธนาคาร�เอกสารส�าคัญอื่นๆ�ของพนักงาน�เป�นหลักฐานในการจ�างงาน�
หรือมีการท�าสัญญาผูกมัดใดๆ�กับผู�สมัครงาน

2.3)� กรณีท่ีมีญาติ�หรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ�บริษัทฯ�อนุญาตให�พนักงานออกไปพบญาติ�หรือเพื่อนได�ใน
เวลาพัก�กรณีท่ีเป�นเร่ืองฉุกเฉิน�และเป�นเวลาท�างาน�บริษัทฯ�จะรีบแจ�งให�พนักงานทราบโดยด�วน�และอนุญาต
ให�พนักงานสามารถพบ�หรือติดต�อได�ตามความเหมาะสม

2.4)� กรณีท่ีพนักงานต�องออกไปท�าธุระส�วนตัว� เช�น� พบญาติ� โทรศัพท�� ไปห�องพยาบาล� ฯลฯ� ในช�วงเวลางาน�
พนักงานจะต�องท�าหนังสือขออนุญาตท�าธุระส�วนตัว�พร�อมท้ังระบุเหตุผล�และต�องได�รับอนุญาตจากผู�บังคับ
บัญชาก�อน�จึงจะออกไปได�

2.5)� การลาออก�กรณีท่ีพนักงานมีความประสงค�จะลาออกจากการเป�นพนักงานของบริษัทฯ�พนักงานสามารถยื่น
เร่ืองขอลาออกได�โดยขอแบบฟอร�มใบลาออก� ได�ที่หัวหน�างาน�และต�องแจ�งลาออกล�วงหน�า� 30�วัน� เพ่ือให�
บริษัทฯ�มีเวลาในการสรรหาพนักงานใหม�มาทดแทน�และไม�ให�มีผลกระทบและเกิดความเสียหายแก�งาน�เว�น
แต�จะมีเหตุผลช้ีแจงให�บริษัทฯ�ทราบถึงความจ�าเป�นที่ไม�อาจแจ�งให�ทราบล�วงหน�าได�

นโยบายแรงงานเด�ก

บริษัทฯ�มีนโยบายไม�จ�างเด็กท่ีอายุต�่ากว�า�15�ป��เป�นพนักงานของบริษัทฯ

นโยบายเสร�ภาพในการรวมกลุ่ม

1.� บริษัทฯ�จะเคารพสิทธิ�เสรีภาพของพนักงานทุกคนท่ีจะคบหาสมาคมกันได�อย�างเสรี�และไม�ก�อให�เกิดความเดือดร�อน
ใดๆ�แก�พนักงาน�บริษัทฯ�และชุมชน

2.� บริษัทฯ� จะเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวจัดตั้ง� และร�วมเป�นสมาชิก� เป�นกลุ�ม� หรือคณะกรรมการอื่นๆ�
ในบริษัท�และยอมรับการร�วมเจรจาต�อรอง�การคัดเลือกหรือตั้งผู�แทนโดยไม�กระท�าการใดๆ�ท่ีไม�ชอบด�วยกฎหมายเพ่ือขัดขวาง
หรือแทรกแซงการใช�สิทธิของพนักงาน

3.� บริษัทฯ� จะให�การรับรองผู�แทนพนักงานท่ีได�รับการสรรหาคัดเลือกจากฝ�ายพนักงาน� โดยจะได�รับการอ�านวยความ
สะดวก�และได�รับการปฏิบัติท่ีเท�าเทียมกับพนักงานคนอื่น�โดยไม�กล่ันแกล�ง�โยกย�าย�เลิกจ�างหรือไม�กระท�าการใดๆ�ที่ไม�เป�นธรรม



Level 3 
“Management”

Level 2 
“Supervisor”

Level 1 
“Operation”

SMART Leader Program
•��Young�Manager
•��Senior�Manager
•��Successors�Development

SMART Supervisor Program
•��Responsibilities�&�REsults
•��Communication�&�Followup
•��Coaching�&�Mentoring

SMART Employee Program

•��Key�Persons�:�IDP
•��Designer�&�Merchandise�Project
•��Upskill�Service�mindset
•��Seminer�SMART�Team�
���:�Change�&�Power�of�team

SMART�Organization�(Profit,�People,�Planet)
TNL�Development�Framework�2019
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รายงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

1)� บริษัทฯ�จะเคารพสิทธิ�เสรีภาพของพนักงานทุกคนท่ีจะคบหาสมาคมกันได�อย�างเสรีในเรื่องท่ีจะก�อให�เกิดประโยชน�
ต�อส�วนรวม�และไม�ก�อให�เกิดความเดือดร�อนใดๆ�แก�พนักงานและบริษัทฯ

2)� บริษัทฯ�จัดให�มีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ�โดยข้ันตอนการเลือกต้ังเป�นไปตาม�
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานป��2541�ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหน�าที่ดูแลสวัสดิการ�เป�นตัวแทนพนักงานในการรับเร่ือง
ราวร�องทุกข�ต�างๆ�และหาแนวทางแก�ไข�ร�วมกับตัวแทนผู�บริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องต�างๆ�ตามแนวทางที่สงบและถูกต�อง
ตามกฎหมาย�โดยบริษัทฯ�จะไม�ขัดขวาง�หรือลงโทษพนักงาน�ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ�จะประชาสัมพันธ�
ให�กับพนักงานทราบผ�านทางหัวหน�างาน�ป�ายประกาศ�หรือเสียงตามสาย

การพัฒนาบุคลากร
บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ากัด�(มหาชน)�ให�ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร�และจัดให�มีการส�งเสริมและพัฒนาความรู�ความ

สามารถของบุคลากรให�มีความรู�ทักษะและบุคลิกลักษณะ� ท่ีสอดคล�องและรองรับต�อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย�างต�อเน่ือง��
ด�วยการเตรียมความพร�อมของบุคลากรทุกระดับให�สอดคล�องกับกลยุทธ�และทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ�โดยแบ�งออกเป�น

•� Operation�Level� � เน�น�SMART�Employee�Program�

•� Supervisor�Level� � เน�น�SMART�Supervisor�Program

•� Management�Level�� � เน�น�SMART�Leader�Program

และเพื่อพัฒนาองค�กรให�เป�น� “SMART� Organization”� โดยมีระบบงานท่ีมีความทันสมัยและเช่ือมโยงระบบงานอย�างมี
ประสิทธิภาพ� (Smart�Work)� เพ่ือให�คนในองค�กรท�างานอย�างฉลาด� (Work� Smart)� ตอบสนองความต�องการของลูกค�าอย�าง
แท�จริง�ซึ่งมีการวางกรอบแนวคิดในด�านการพัฒนาบุคลากร�ดังน้ี



การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน�CAC

Leader�as�a�Communicator

แข็งแรง�เติบโต�ก�าไร:�How�to�quick�win

Strategic�Planning�&�Management

Smart�Leader:�Leader�as�a�Coach

Update�Digital�Marketing�&�Tools

บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

รายงานด้านความยั่งยืน

1.� การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร�และกลุ่มผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน�(Successor)

บริษัทฯ�ได�มีการจัดให�มีโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู�บริหาร�ซ่ึงถือเป�นบุคคลส�าคัญในการน�าพาองค�กรไปสู�เป�าหมาย�
โดยมุ�งเน�นพัฒนาความรู��และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม��ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจริงเก่ียวกับกลยุทธ�การท�างาน�
เพื่อเป�ดมุมมองวิสัยทัศน�ของระดับบริหารท่ีกว�างขึ้น�เช�น�หลักสูตร�Update�Digital�Marketing�&�Tools�หลักสูตร�แข็งแรง�เติบโต�
ก�าไร�:�How�to�quick�win�หลักสูตร�Smart�Leader� :�Leader�as�a�Coach�หลักสูตร�Leader�as�a�Communicator�หลักสูตร�
Strategic�Planning�&�Management�และหลักสูตรการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน�CAC�โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด�าน
น้ันๆ� มาเสริมสร�างทักษะท่ีส�าคัญให�กับกลุ�มผู�บริหารดังกล�าว� รวมทั้งทางบริษัทฯ� ได�มีการด�าเนินการจัดท�าโครงการผู�สืบทอด
ต�าแหน�งงาน�(Succession�Plan)�ในต�าแหน�งระดับกรรมการและต�าแหน�งงานส�าคัญ�โดยมีคณะกรรมการเป�นผู�พิจารณาคัดเลือก
ประเมินศักยภาพผู�ท่ีมีความเหมาะสมเป�นผู�สืบทอดต�าแหน�งดังกล�าว� ตลอดจนมีการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล� (Individual�
Development�Plan�:IDP)�โดยมุ�งเน�นการพัฒนาทั้งทางด�านความรู�ความสามารถในงาน�ทักษะการบริหารจัดการ�เพื่อให�ผู�สืบทอด
ต�าแหน�งงานมีคุณสมบัติพร�อมท่ีจะด�ารงต�าแหน�งได�ตามก�าหนดเวลา



ความรู�การอ�านผลการทดสอบผ�าความรู�ผ�า�(ระดับ�Basic)�&�Update�
นวัตกรรมผ�าใหม�ๆ

Trend�Fashion

รายงานประจ�าปี�2562 ���

รายงานด้านความยั่งยืน

2.� การพัฒนาพนักงานกลุ่มท��เป็นก�าลังส�าคัญของหน่วยงาน�(Key�Persons�Development)

� โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ�ม� Key� Person� เป�นโครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เป�นก�าลังส�าคัญของหน�วยงาน
อย�างต�อเน่ือง�โดยคัดเลือกคนท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับองค�กร�ตลอดจนพัฒนาพนักงานท้ังทางด�าน�Hard�Skill�และ�Soft�Skill�
ให�มีทักษะความรู��และความเชี่ยวชาญในงาน�สามารถผลักดันงานท่ีได�รับให�บรรลุเป�าหมาย

� ในป��2562�มีจ�านวน�Key�Persons�ท้ังหมด�55�คน�(แบ�งเป�นฝ�ายธุรกิจ�15�คน�ฝ�ายผลิต�22�คน�และฝ�ายสนับสนุนกิจการ�
18�คน)�โดยมีการจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล�(Individual�Development�Plan�:�IDP)�และใช�เครื่องมือพัฒนาให�มีความ
เหมาะสมของแต�ละคน�ในขณะเดียวกันได�จัดให�มีการประเมินผลการท�างานจากหัวหน�างานและผู�เกี่ยวข�อง�ตลอดจนมีการติดตาม
ผลอย�างต�อเนื่อง�เพื่อเตรียมความพร�อมในความก�าวหน�าในงานอาชีพ

3.� การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและด�ไซน์เนอร์�(Merchandiser�&�Designer�Development�Program)

บริษัทฯ�ได�มีการพัฒนากลุ�มพนักงานธุรกิจและดีไซน�เนอร�เพ่ือให�ตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า�โดยมีโปรแกรมพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพท่ีเกี่ยวข�อง�(Functional�Program)�รูปแบบการอบรมสัมมนา�และท�ากิจกรรม�Workshop�ฝ�กปฏิบัติ
จริง�เช�น�หลักสูตร�Trend�Fashion�หลักสูตร�ความรู�ผ�า�(ระดับ�Basic)�&�Update�นวัตกรรมผ�าใหม�ๆ�หลักสูตรความรู�การอ�านผล
การทดสอบผ�า�ทั้งน้ี�ได�เชิญผู�เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให�ความรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ��(Experience�Sharing)��
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย�างใกล�ชิด�เพ่ือเป�นพลังในส�งมอบสินค�าให�ตรงกับความต�องการของลูกค�า

4.� การพัฒนากลุ่มระดับปฏิบัติการ�(Operation)�-�ระดับหัวหน้างาน�(Supervisor)

� แนวทางการบริหารจัดการ

� การฝ�กอบรมเป�นเครื่องมือพัฒนาท่ีจะท�าให�พนักงานมีคุณภาพ�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง�เพราะการฝ�กอบรมจะช�วยให�ผู�เข�า
รับการฝ�กอบรมมีความรู�ใหม�ๆ�มีทักษะเพิ่มข้ึน�และมีทัศนคติท่ีดี�ตลอดจนการฝ�กอบรมเป�นการผสมผสานระหว�างข�อมูลข�าวสาร
ใหม�ๆและประสบการณ��ท�าให�เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร�และท�าให�พนักงานมี
โอกาสเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเอง�แต�หากการฝ�กอบรมไม�ใช�กิจกรรมท่ีจะส�งผลในระยะส้ันเท�าน้ัน�หากแต�ต�องด�าเนินการอย�าง
ต�อเนื่อง�จึงจะเกิดผลอย�างแท�จริง�โดยเฉพาะอย�างย่ิงโลกแห�งการเปล่ียนแปลงในป�จจุบันย�อมต�องการความรู�ใหม�อยู�ตลอดเวลา



28 courses

72 courses

617 hours

Total hours of training

In-house Training

Public Training

บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

รายงานด้านความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน�ปี�2562

� ในป��2562�มีบุคลากรที่ได�รับการฝ�กอบรมและพัฒนา�(ส�านักงานใหญ�และสาขา)�จ�านวน�1,698�คน�จากจ�านวนพนักงาน
ท้ังหมด�2,231�คน�(คิดเป�น�76�%)�แบ�งตามสายงาน�เป�นดังนี้

•� สายงานธุรกิจ�185�คน

•� สายงานผลิต�1,361�คน

•� สายงานสนับสนุนกิจการ�152�คน

��� หน�วยงำน ผู�บริหำร พนักงำน
คิดเป็น�%�ของพนักงำน

ท้ังหมด

�� ธุรกิจ �� ��� 78%

� ผลิต � ����� 74%

� สนับสนุนกิจการ �� ��� 96%

สัดส่วนการฝึกอบรม�ประจ�าปี�2562

โดยมีสัดส�วนการอบรมภายนอกองค�กร� (Public� � Training)� จ�านวน� 28� หลักสูตร� � และสัดส�วนการอบรมภายในองค�กร�
(In-house�Training)� จ�านวน�72�หลักสูตร� รวมเป�นชั่วโมงการอบรมท้ังหมด�617� ช่ัวโมง�คิดเป�นงบประมาณที่ใช�ในการอบรม�
681,798�บาท



ภาพผู�บริหารแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน
รุ�นท่ี�1�เข�ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพคณะกรรมการทุนการศึกษา�ผู�บริหาร�อาจารย�มทร.�
และนักเรียนทุนรุ�นท่ี�2�เข�าร�วมฝ�กสหกิจศึกษา

รายงานประจ�าปี�2562 ���

รายงานด้านความยั่งยืน

5.� การให้ทุนการศ�กษาระดับปริญญาตร�แก่นักศ�กษา�
คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอ� สาขาวิศวกรรมเคม�สิ�งทอ� และ
สาขาวิศวกรรมสิ�งทอ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลย�ราชมงคล
กรุงเทพ

ในป��2562�บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ากัด�(มหาชน)�ด�าเนินโครงการ
ความร�วมมือการสร�างบุคลากรด�านสิ่งทอเพื่ออนาคตร�วมกับบริษัท
ในกลุ�มสิ่งทอเครือสหพัฒน��(Corporate�University�:�COU)�อย�าง
ต�อเน่ือง�โดยในป��2562�ถือเป�นป�ท่ีนักเรียนทุนรุ�นท่ี�1�จบการศึกษา
จ�านวน� 7� คน� และได�รับเข�าท�างานเป�นพนักงานในด�านงานวิจัย
พัฒนาส่ิงทอ�งานด�านธุรกิจเส้ือผ�า�เพื่อเป�นคนรุ�นใหม�ท่ีเป�นก�าลัง
ส�าคัญให�ธุรกิจบริษัทต�อไป�

ส�าหรับนักเรียนทุนรุ�นที่�2�และ�3�จ�านวน�10�คน�บริษัทฯ�ยัง
คงให�การสนับสนุนด�านการฝ�กสหกิจศึกษา�และฝ�กภาคฤดูร�อน�โดย
จัดให�มีแผนงาน�มอบหมายงาน� Project� ให�จัดท�า�มีพ่ีเลี้ยง� การ
ลงมือปฏิบัติงานจริง�มีการติดตามผลการเรียนรู�อย�างใกล�ชิด�รวมถึง
มีการน�าเสนอผลงานต�อคณะกรรมการทุนการศึกษา�ผู�บริหารและ
พ่ีเลี้ยงที่นักศึกษาเข�าสังกัดฝ�กงาน�รวมถึงอาจารย�จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การสร้างสมดุลยภาพระหว่างช�วิตกับการท�างาน�(Quality�of��Work�Life)

บริษัทฯ� สนับสนุนการสร�างสมดุลยภาพระหว�างชีวิตกับการท�างาน� เพื่อให�
พนักงานเกิดความอยู�ดีมีสุข� อันจะส�งผลให�เกิดความส�าเร็จ� ความมั่นคง� และความ
ก�าวหน�า� โดยมอบหมายงานท่ีมีคุณค�าตรงกับความสนใจ� ความรู�ความสามารถของ
พนักงาน� การจ�ายผลตอบแทน� และสร�างแรงจูงใจ� เพื่อความเจริญก�าวหน�าในหน�าท่ี
การท�างาน� การส�งเสริมให�พนักงานมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ� ได�รับการยอมรับจากผู�
อ่ืน�มีการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน�และเพ่ือส�งเสริมให�เกิดสมดุลยภาพระหว�างชีวิตกับการ
ท�างาน�บริษัทฯ�จึงน�าหลัก�Happy�8�Workplace�มาเป�นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรม
ต�างๆ�โดยมีทีมงาน�Happy�Workplace�และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การร�วมจัดกิจกรรม�เพ่ือให�พนักงานมีความสุขมากขึ้น�ดังน้ี

��� Happy�Body�ส�งเสริมให�พนักงานมีสุขภาพดี� โดยจัดให�มีการตรวจสุขภาพตาม
การประเมินป�จจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัท� เช�น�สารเคมี�แสง�เสียง�จัดหา
อุปกรณ�เคร่ืองใช�เพื่ออ�านวยความสะดวกให�พนักงานในกระบวนการผลิตที่ต�องน่ังหรือ
ยืนท�างานติดต�อกันเป�นเวลานานตามหลักการยศาสาตร��(Ergonomics)�จัดอบรมความ
รู�เรื่องโรค�Office�Syndrome�จากแพทย�และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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��� Happy� Heart� ส�งเสริมให�พนักงานรู�จักการมีน�้าใจและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน� สนับสนุนให�มีจิตอาสา� เช�น� จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตให�กับสภากาชาดไทย�โรงพยาบาลล�าพูน�และโรงพยาบาลกบินทร�บุรี�อย�างต�อเนื่องทุกไตรมาส�ส�าหรับในป��2562�
พนักงานได�ร�วมกันบริจาคโลหิต�เป�นปริมาณมากกว�า�262,000�ซี.ซี.�สามารถช�วยเหลือเพื่อนมนุษย�ได��2,245�คน�และมีผู�บริจาค
ดวงตา�16�ราย��บริจาคอวัยวะ�14�ราย�และร�างกาย�3�ราย�

��� Happy�Relax�โดยจัดกิจกรรมให�พนักงานได�ผ�อนคลาย�เช�น�กิจกรรม�
หรือการละเล�นในวันประเพณีต�างๆ�การแข�งขันกีฬาภายในและภายนอกบริษัท

��� Happy� Brain � จัดให �พนักงานเข�า รับการอบรมท้ังภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ� ส�งเสริมให�พนักงานค�นคว�าหาความรู�ได�ด�วยตนเอง
ผ�านระบบ� Internet� โดยจัดท�าในรูปแบบ�Web-board� เพ่ือให�พนักงาน
ได�พัฒนาความรู �และ� ทักษะอย�างต�อเน่ือง� นอกจากนี้� บริษัทฯ� จัดให�มี
การประกวดนวัตกรรมกลุ �มธนูลักษณ�� (Thanulux� Innovation� Awards)�
ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี� 12� เพื่อต�อยอดความรู�� และกระตุ�นพนักงานให�เกิด
ความคิดสร�างสรรค��และพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน

��� � � Happy� Soul� เป�นการปลูกฝ�งให�
พนักงานมีศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต�
ส�งเสริมพนักงานเป�นคนดี� และอนุรักษ�
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี�อาทิ�การ
ท�าบุญตักบาตรทุกเดือน�การรดน�้าด�าหัว
ในวันสงกรานต��การสวดมนต�ท�าสมาธิ

� โครงกำรบรรยำยธรรมะ

บริษัทฯ� ได�จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ� ใน
หัวข�อ� การท�างานอย�างซ่ือสัตย�� มีคุณธรรมและ
จริยธรรม� “คิดดี� ท�าดี� ชีวีมีสุข”� โดยพระครูปลัด
สุวัฒนวชิรคุณ�(พระมหาวีรพล�วีรญาโณ)�ผู�ช�วย
เจ�าอาวาสวัดยานนาวา�ประธานเครือข�ายธรรมะ
อารมณ�ดี� เพ่ือให�ผู�บริหารและพนักงานค�นพบ
ความสุขท่ีแท�จริงในการท�างานอย�างยั่งยืน� เมื่อ
วันท่ี�14�มีนาคม��2562�ณ�ห�องประชุม�30�ป��บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ากัด�(มหาชน)�ส�านักงานใหญ�

กิจกรรมท�ำบุญบริษัท�และร�วมบริจำคส่ิงของวัดพระบำทน�้ำพุ

� บริษัทฯ�ได�จัดการบรรยายธรรมพิเศษ�“งาน
ได�ผล�คนก็เป�นสุข”�โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ�
(หลวงพ�ออลงกต)� เจ�าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ�
จังหวัดลพบุรี�เมื่อวันที่�9�กันยายน�2562�พร�อม
ร�วมถวายสังฆทานและของบริจาคจากผู�ใจบุญ�
มอบแก�ผู�ป�วยยากไร��วัดพระบาทน�้าพุในโครงการ
ป�นน�า้ใจ�ป�ท่ี�8�เน่ืองในโอกาสครบรอบการด�าเนิน
งานของบริษัทป�ท่ี�44
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� นอกจากการจัดบรรยายธรรมะแล�ว�
บริษัทฯ� ได�จัดใส�บาตรทุกวันจันทร�แรกของ
เดือนเป�นประจ�า� เพื่อเป�นการทะนุบ�ารุง
ศาสนา�และเพ่ือให�พนักงานมีท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ�
เป�นการกล�อมเกลาจิตใจให�รู�จักการเป�นผู�ให��
โดยการนิมนต�พระสงฆ�จากวัดในพื้นท่ีโดยรอบ
ของบริษัทเข�ามารับบาตรในตอนเช�า

������Happy�Money�สนับสนุนและให�ความรู�แก�พนักงานเรื่องการออมเงินไว�
ใช�ในวัยเกษียณผ�านกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ� โดยป�จจุบันเป�ดให�สะสมในอัตรา�
3-15%�พร�อมเป�ดให�มีการเลือก� แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง� ภายใต�
แนวคิด�“ออมเต็มพิกัด�จัดแผนเป�น�เห็นเงินพอ”�และในป��2562�บริษัทฯ�ได�รับ
รางวัลบริษัทเกษียณสุข�ซ่ึงจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย��ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�และสมาคมกองทุนส�ารอง
เล้ียงชีพ� และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน� ซ่ึงแสดงถึง� ความมุ�งมั่นตั้งใจในการ
สร�างความมั่นคงทางการเงินให�กับพนักงานมีใช�เม่ือถึงวัยเกษียณ�นอกจากน้ี
ยังส�งเสริมให�พนักงานเป�นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ทรัพย�เพื่อพนักงานเครือ

สหพัฒน��ซ่ึงจะได�รับสิทธิประโยชน�หลายอย�าง�อาทิ�เงินป�นผล�เงินกู�ยืมดอกเบี้ยต�่า�ซึ่งมีพนักงานให�ความสนใจและเข�าร�วมเป�น
สมาชิกเพิ่มข้ึนทุกป�

��� Happy� Family� จัดกิจกรรมวันเกิด� ประจ�าเดือนเกิดทุกเดือน� เพ่ือสร�างสัมพันธภาพระหว�างผู�บริหารและพนักงาน� และ
สร�างความรู�สึกท่ีอบอุ�นขึ้นในองค�กร�นอกจากน้ีมีจัดพ้ืนท่ีมุมนมแม��เพื่อส�งเสริมการเลี้ยงลูกด�วยนมแม��และกิจกรรมต�างๆ�เพื่อ
ส�งเสริมสถาบันครอบครัว

กิจกรรม�Happy�Birth�Day�For�You

บริษัทฯ� ได�จัดกิจกรรมวันเกิด� Happy�
Birth�Day�For�You�โดยมีของขวัญท่ีระลึกให�
กับพนักงานในแต�ละเดือนเกิด� เพ่ือเป�นขวัญ
และก�าลังใจให�กับพนักงาน� ท�าให�พนักงาน
มีความสุขทางด�านจิตใจ� และเป�นกิจกรรมที่
สร�างความผูกพันระหว�างพนักงานกับองค�กร�

��� Happy�Society�ร�วมปลูกฝ�งและส�งเสริมให�พนักงานมีจิตส�านึก�มีความรับผิดชอบต�อสังคมและชุมชน�อาทิ�ร�วมกับ�อบต.
นนทรี��และ�อ�าเภอกบินทร�บุรี�จังหวัดปราจีนบุรี�ร�วมรณรงค�ลดปริมาณฝุ�น�PM�2.5�การบริจาคเงินและสิ่งของช�วยเหลือประชาชน
ท่ีประสบอุทกภัยภาคอีสาน�การบริจาคเงินให�วัดพระบาทน�้าพุติดต�อกันต�อเน่ืองเป�นป�ที่�8

นอกจากกิจกรรมแล�ว�ทีมงาน�Happy�Workplace�ยังน�าผลจากการท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจสภาพแวดล�อม�มาจัดล�าดับ
ความส�าคัญและปรับปรุงให�ดีขึ้น�เช�น�บรรยากาศและสภาพแวดล�อมในการท�างาน�โรงอาหาร�เป�นต�น
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ผลการด�าเนินงานด้านชุมชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ�มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม� Corporate�Social�Responsibility�ด�วยความตระหนัก

และให�ความส�าคัญกับระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม�คุณธรรม�ความซ่ือสัตย์� สุจริต�โปร�งใสตรวจสอบได�� เคารพ
ต�อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู�มีส�วนได�เสีย�โดยมุ�งสร�างและสืบสานความสัมพันธ์อันดี��พร�อมท้ังสร�างทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กร�เพ่ือให�พนักงานมีความรับผิดชอบต�อสังคมที่อยู�ร�วมกัน

ทางด�านส่ิงแวดล�อม�บริษัทฯ�มีนโยบายอย�างชัดเจน�และถือเป�นแนวปฏิบัติอย�างเคร�งครัด�เพื่อรักษาและด�ารงไว�ซึ่งระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล�อมของชุมชน

การมีส�วนร�วมและการพัฒนาชุมชน�บริษัทฯ�จะพิจารณาความต�องการของชุมชน�และการมีส�วนร�วมในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน�พร�อมทั้งสร�างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร�เพ่ือให�พนักงานมีส�วนร�วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร�วมกับชุมชน

เครือสหพัฒน์ประชารัฐร่วมใจ�:�โครงการสอนเย็บผ้า�สร้างอาชีพสู่สังคม

โครงการสอนเย็บผ�า�สร�าง
อาชีพสู�สังคม� เป�นโครงการ
ความร �วมมือกับมูลนิธิพระ
ดาบสในโครงการลูกพระดาบส�
มีวัตถุประสงค์มุ �งหวังให�เกิด
การสร�างอาชีพให�กับสังคม
ชุมชน� โดยบริษัท� ธนูลักษณ์�
จ�ากัด� (มหาชน)� ได�จัดท�าและ
น�าองค์ความรู�ทักษะฝ�มือด�านการเย็บที่บริษัทมีความเช่ียวชาญการเย็บสินค�าที่มีคุณภาพ� น�ามาสร�างเป�นหลักสูตรการสอน
เย็บผ�าระยะสั้น�5�วัน�ได�เรียนรู�และฝ�กปฏิบัติจริง�โดยผู�จบหลักสูตรได�รับประกาศนียบัตรส�าเร็จหลักสูตร�และผลลัพธ์ท่ีได�น�ามาซ่ึง
การสร�างอาชีพ�สร�างความยั่งยืนให�กับสังคม�การด�าเนินโครงการเร่ิมต�นตั้งแต�ป��2559�ต�อเน่ืองจนถึง�ป�จจุบันมีผู�เข�าร�วมโครงการ�
และส�าเร็จหลักสูตร�18�รุ�น�จ�านวน�199�คน

โครงการสนุกอย่างสร้างสรรค์�ป��2562�(โรงเรียนวัดปริวาส)

โรงเรียนเป�นสถาบันท่ีส�าคัญของชุมชน� โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก� ซึ่งเป�นแหล�งศึกษาหาความรู�� การพัฒนาการ
ของเด็ก�ตลอดจนสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียนท่ีเอื้อต�อการเรียนรู�ท่ีเป�นสิ่งส�าคัญ�ซ่ึงในป��2562�บริษัทฯ�ได�ต�อยอดโครงการ�

โดยปรับปรุงห�องเรียน�และสภาพแวดล�อม
การเรียนท่ีโรงเรียนวัดปริวาส� เมื่อวันท่ี�
30� พฤษภาคม� 2562� โดยผู�บริหารและ
พนักงานบริษัท�ได�ร�วมมือกันสร�างโลกแห�ง
จินตนาการ� เนรมิตสีสันให�กับห�องเรียน
ของเด็กอนุบาลให�เป�นห�องเรียนแห�งความ
สร�างสรรค์�น�าดู�น�าอยู��น�าเรียน�ตลอดจน
มีการจัดท�าส่ือการเรียนรู �ที่มีความเหมาะ
สมเพ่ือเพิ่มทักษะ�จิตใจอารมณ์�สติป�ญญา�
ตลอดจนสร�างนิสัยให�นักเรียนรู�จักศึกษา
หาความรู�ด�วยตนเอง
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและแจกของขวัญวันเด็ก

เนื่องในวันเด็กแห�งชาติ�ซึ่งในป�นี้ตรงกับวันท่ี�12�มกราคม�
2562�บริษัทฯ�ได�เล็งเห็นในความส�าคัญของเด็กที่จะเจริญเติบโต
ข้ึนเป�นผู�ใหญ�ในวันหน�า�จึงได�จัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา
และแจกของขวัญวันเด็กที่โรงเรียนวัดคลองภูมิ� โรงเรียนวัด
คลองใหม�� โรงเรียนวัดช�องนนทรี� ส�านักงานเขตยานนาวา�และ
ชุมชนบัวหลวง�

โครงการจิตอาสาร่วมใจท�าความดี

บริษัทฯ�มุ�งเน�นและส�งเสริมให�พนักงานมีจิตอาสา�โดยสนับสนุนให�เข�าร�วมโครงการต�างๆ�ท่ีภาครัฐได�จัดข้ึน�เพ่ือเป�นการ
ฝ�กให�พนักงานมีใจรักรู�จักเสียสละ�และช�วยเหลือผู�อ่ืน�โดยส�งเสริมให�เข�าร�วมโครงการต�างๆ�เช�น

1.� � � การเข�าปฏิบัติการก�าจัดฝุ�น� PM2.5�
กับ� อบต.นนทรี� กับกลุ�มจิตอาสา�จ�านวน�
500�คน

2.� การเข�าร�วมเดินขบวนรณรงค์� การ
แก�ไขและป�องกันป�ญหายาเสพติด��

3.����การร�วมท�าความดีในกิจกรรมวันเกิด
บริษัท�ร�วมกันล�างห�องน�า้วัดช�องนนทรี�และ
ทาสีเครื่องเล�นให�โรงเรียน�

4.� การมอบของเล�นให�กับน�องๆ�โรงเรียนโสตศึกษา�ซึ่งเป�นโรงเรียนส�าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร�องทางตาและหู�เป�นการเพิ่มทักษะ�การเรียนรู�ภายนอกห�องเรียนส�าหรับ
น�องๆ�ในกลุ�มน้ี

โดยมีพนักงานท่ีมีจิตอาสา�คือ�นางสาวนิจวิภา�อัครจันทร์�หรือ�“พี่ฟอง”�ของ
น�องๆ� อายุ� 54� ป�� เข�าร�วมโครงการจิตอาสาท�าความดีด�วยหัวใจ� ได�รับแรงบันดาล
ใจจากงานอาสาในพระราชพิธีพระบรมศพฯ� จึงเข�าฝ�กอบรมหลักสูตรต�างๆ� อย�าง
ต�อเนื่อง�เช�น�หลักสูตรช�วยชีวิตข้ันพื้นฐาน�และงานด�านจราจรด�านภัยพิบัติ�เพ่ือเป�น
อาสาเข�าช�วยปฏิบัติงานอาสาในช�วงวันหยุดเป�นประจ�า� ถือเป�นบุคคลตัวอย�างของ
บริษัทที่มีจิตอาสาควรแก�การยกย�อง
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ผลการด�าเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม

บริษัท� ธนูลักษณ์�จ�ำกัด� (มหำชน)� ใส�ใจดูแลสภำพแวดล�อม� กำรจัดกำรด�ำนพลังงำน�กำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผน
ด�ำนทรัพยำกรน�้ำ�ไฟฟ�ำ�และขยะ�พร�อมทั้งมีนโยบำยด�ำนชีวอนำมัย�และควำมปลอดภัย

การบริหารจัดการด�านพลังงาน

� ความมุ่งมั�นและเป้าหมาย

จำกนโยบำยของบริษัทที่จะดูแลผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มให�ได�รับควำมพึงพอใจสูงสุด� เพ่ือเป�นองค์กรท่ีสร�ำงควำมสุขในกำร
ท�ำงำน�มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม�โดยกำรปลูกฝ�งให�พนักงำนมีจิตส�ำนึกและจิตอำสำด�ำนส่ิงแวดล�อม�รวม
ถึงพึ่งพำตนเองได�ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

� ผลการด�าเนินงาน

จำกควำมมุ�งมั่น� บริษัทฯ� ตระหนักและให�ควำมส�ำคัญในกำรรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม� จึงด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและรักษำส่ิงแวดล�อมควบคู�ไปกับกำรด�ำเนินงำน�ตั้งแต�กำรคัดเลือกบริษัทคู�ค�ำท่ีใส�ใจในสิ่งแวดล�อม�ตลอดจนกำรผลิต�และ
ให�ข�อมูลท่ีถูกต�องแก�ผู�บริโภค�โดยค�ำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ำย�กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล�อม�พร�อมช�วยเหลือชุมชนและกำรพัฒนำ
ชุมชนอย�ำงยั่งยืน�โดยมีกำรจัดกำรด�ำนทรัพยำกรและพลังงำนในด�ำนต�ำงๆ�ดังน้ี

1.� การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ�(ก๊าซเรือนกระจก)�

บริษัทฯ� ได�ศึกษำถึงแหล�งที่มำของกำรปล�อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กร� โดยได�ด�ำเนินกิจกรรมกำรปรับปรุง
เปลี่ยนหลอดไฟ�เป�นหลอด�LED�และโคมไฟพลังงำนแสงอำทิตย์�เพื่อลดกำรปล�อยก๊ำซเรือนกระจกตำมมำตรกำรโครงกำรอนุรักษ์
พลังงำน�ซ่ึงเป�นกิจกรรมหลัก�(ประเภทท่ี�2)�ท่ีก�อให�เกิดก๊ำซเรือนกระจก�โดยตั้งเป�ำหมำยท่ีจะลดกำรปลดปล�อยคำร์บอนให�น�อย
ลงกว�ำป�ท่ีผ�ำนมำ�5%�จำกมำตรกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรมีส�วนร�วมของพนักงำน

ขอบเขต
การปล�อยก๊าซเรือนกระจก

ขององค์กร�(tCO2e/yr) %�สัดส�วน

ประเภท�1 653 21

ประเภท�2 2,000 65

ประเภท�3 411 13

รวม�1�และ�2 2,653



จำหน่วยหน่วยไฟฟ้าท่ีใช้ (หน่วย)

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000  

ปี 2560                 ปี 2561                 ปี 2562 

3,645,399 3,619,000 3,452,000 

ปริมาณการใช้น้ำ (m )

37,732 36,011 37,422

ปี 2560                  ปี 2561                  ปี 2562 

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000  

3

รายงานประจ�าปี�2562 ���

รายงานด้านความยั่งยืน

2.� การใช�พลังงาน�

บริษัทฯ� เล็งเห็นควำมส�ำคัญและคุณค�ำของพลังงำน�
จึงได�ด�ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในบริษัทมำอย�ำงต�อ
เน่ือง� กำรอนุรักษ์พลังงำนเป�นสิ่งส�ำคัญและเป�นหน�ำท่ีของ
พนักงำนทุกคนท่ีต�องร�วมมือกันด�ำเนินกำรจัดกำรพลังงำน
และใช�พลังงำนเพ่ือให�เกิดประโยชน์สูงสุด� โดยมีเป�ำหมำย
ลดกำรใช�พลังงำนอย�ำงต�อเน่ืองทุกป��ซึ่งในป�� 2562�ลดกำร
ใช�พลังงำนไฟฟ�ำไม �ต�่ำกว�ำ� 5%� ต�อหน�วยผลผลิตเมื่อ
เทียบกับป��2561

บริษัทฯ� มีกำรฝ�กอบรมและรณรงค์สร�ำงจิตส�ำนึก
ประหยัดพลังงำนอย�ำงต�อเนื่อง� เพื่อให�ทุกคนตระหนักและ
ปฏิบัติโดยยึดหลักกำรใช�ทรัพยำกรให�เกิดควำมคุ�มค�ำสูงสุด
ในทุกกิจกรรมครอบคลุมท้ังกำรใช�พลังงำนไฟฟ�ำ� น�้ำมัน�
น�้ำ� กระดำษ� และอุปกรณ์ส้ินเปลืองอื่นๆ� และยังคงปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทได�เข�ำร�วมเป�นสถำนประกอบกิจกำร
ต�นแบบในกำรฝ�กอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำคปฏิบัติ�
เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช�พลังงำนอย�ำงต�อเน่ือง

3.� การบริหารจัดการน��า�

จำกข�อมูลปริมำณกำรใช�น�้ำ� 3� ป�ท่ีผ�ำนมำ� พบว�ำป��
2562�มีปริมำณกำรใช�น�้ำมำกกว�ำป��2561�เนื่องจำกช�วงเดือน
มิถุนำยน�ได�มีกำรตรวจพบว�ำบ�อพักน�้ำใต�ดินร่ัว�ท�ำให�มีกำรใช�
น�้ำมำกกว�ำปกติ� ซ่ึงเม่ือทรำบสำเหตุปริมำณกำรใช�น�้ำท่ีเพ่ิม
ข้ึนแล�ว�ทำงบริษัทฯ�ได�ด�ำเนินกำรเร�งแก�ป�ญหำ�และสำมำรถ
ควบคุมปริมำณกำรใช�น�้ำได�เหมือนเดิม

ด�านความปลอดภัย�อาชีวอนามัย�และสภาพแวดล�อมในการท�างาน

บริษัท� ธนูลักษณ์� จ�ำกัด� (มหำชน)� ได�ก�ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล�อมในกำรท�ำงำน� เพื่อเป�นแนวทำงส�ำหรับพนักงำน� ลูกค�ำ� และผู�มำติดต�อในกำร
ป�องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อให�เกิดสวัสดิภำพแก�ชีวิตทรัพย์สินและอนุรักษ์สภำพแวดล�อม
ซ่ึงผู�บังคับบัญชำตำมสำยงำนจะเป�นผู�รับผิดชอบด�ำเนินกำรตำมนโยบำยนี้ให�เป�นไปอย�ำงต�อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ

พนักงำน�ลูกค�ำ�และผู�มำติดต�อจะต�องถือปฏิบัติเช�นเดียวกันโดยให�เป�นไปตำมข�อก�ำหนดใน
กฎหมำยว�ำด�วยเร่ืองควำมปลอดภัยท่ีส�วนรำชกำรต�ำงๆ�ได�ประกำศใช�และมำตรฐำนท่ีทำงบริษัทฯ�
ก�ำหนดไว�ซ่ึงมีนโยบำยดังต�อไปนี้
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นโยบายความปลอดภัย�อาชีวอนามัย�และสภาพแวดล�อมในการท�างาน

1.� บริษัทฯ�จะปฏิบัติตำมข�อก�ำหนดทำงกฎหมำยด�ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย�และข�อก�ำหนดอ่ืนๆ�ที่เกี่ยวข�อง�
รวมท้ังกำรทบทวนติดตำมให�สอดคล�องกับป�จจัยท่ีมีควำมเสี่ยง

2.� บริษัทฯ�จะส�งเสริมและสนับสนุนให�มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล�อม�วิธีปฏิบัติท่ีปลอดภัย�ตลอดจนกำรใช�อุปกรณ์ป�องกัน
อันตรำยที่เหมำะสม�รวมถึงกำรรักษำไว�ซึ่งสุขภำพอนำมัยที่ดีของพนักงำนทุกคน�

3.� บริษัทฯ� จะส�งเสริมและสนับสนุนให�เกิดกำรมีส�วนร�วมของพนักงำน� คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย� คู�ธุรกิจ� ในกำร
ด�ำเนินงำนด�ำนควำมปลอดภัย�อำชีวอนำมัย�และสภำพแวดล�อมในกำรท�ำงำน

4.� บริษัทฯ� จะติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย�อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล�อมใน
กำรท�ำงำน�และที่ก�ำหนดไว�ในแผนงำนประจ�ำป��เพื่อให�เกิดกำรปฏิบัติอย�ำงจริงจังและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ในป��2562�บริษัทได�ส�งเสริมและสนับสนุนให�จัดกิจกรรมต�างๆ�ดังนี้

ด�านความปลอดภัย

1.� การฝึกซ�อมดับเพลิงข้ันต�น�
ให�พนักงำนของแต�ละหน�วยงำนอย�ำง
น�อยร�อยละ� 40� ของพนักงำน� สำมำรถ
ใช�อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม�ได�
ทันทีและเป�นกำรป�องกันกำรสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจำกอัคคีภัย�รวมทั้งให�ควำม
รู�ควำมเข�ำใจในเรื่องของอัคคีภัย� วิธีกำร
ป�องกัน� รวมทั้งฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟท้ัง
องค์กรป�ละ�2�คร้ัง

2.� ��การอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต�นและการกู�ชีพข้ันพื้นฐาน�เพ่ือให�
พนักงำนสำมำรถช�วยเหลือตนเองและผู�อ่ืน
ได�เมื่อประสบเหตุอันตรำยโดยจัดฝ�กอบรม
ให�ทรำบถึงวิธีกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต�น
และกำรกู�ชีพข้ันพ้ืนฐำน�อำทิ�กำรห�ำมเลือด�
กำรกระตุ�นหัวใจและกำรผำยปอด� รวมถึง
กำรปฐมพยำบำลบำดแผลทุกชนิด� ตลอด
จนกำรเคลื่อนย�ำยผู�ป�วยอย�ำงถูกต�องก�อน
น�ำไปส�งต�อโรงพยำบำล
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3.� การให�ความรู�ด �านความ
ปลอดภัยในการท�างาน�พนักงำนใหม�ทุก
คนก�อนปฏิบัติงำนจะได�รับกำรอบรม�เร่ือง
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนทุกคร้ัง�เพื่อ
ให�พนักงำนมีควำมรู�ควำมเข�ำใจเก่ียวกับ
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนมำกข้ึน�และ
เพ่ือให�เกิดจิตส�ำนึกเรื่องของกำรท�ำงำน
อย�ำงไรไม�ให�เกิดอุบัติเหตุ

ด�านอาชีวอนามัย

1.� จั ด ใ ห � มี อุ ป ก ร ณ ์ ป � อ ง กั น
อันตรายส�วนบุคคล� (PPE)� ให�กับพนักงำน
ท่ีท�ำงำนในจุดท่ีก�ำหนดให�สวมใส�ขณะปฏิบัติ
งำน� เช�น� ท่ีครอบหู� ถุงมือเหล็ก� หรือผ�ำป�ด
จมูก�เป�นต�น

2.� การตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยงของงาน�เช�น�ตรวจกำรท�ำงำนของตับ,�
ตรวจหำสำร�Toluene,�Acetone,�Ketone�ใน
ป�สสำวะ� ตรวจหำสำรตะกั่วในเลือด� ตรวจ
สมรรถภำพกำรได�ยินและตรวจสมรรถภำพ
ปอด�ซ่ึงเป�นกำรตรวจร�ำงกำยเพื่อค�นหำควำม
ผิดปกติจำกกำรท�ำงำนที่มีควำมเส่ียงในบริษัท�

3.� การตรวจสุขภาพตามป�จจัยเสี่ยงของพนักงานเข�าใหม�ภายใน�30�วัน�จัดให�มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำน�ป�ละ1ครั้ง�
และพนักงำนเข�ำใหม�ภำยใน�30�วัน�เพ่ือเป�นกำรเฝ�ำระวังและป�องกันโรคจำกกำรท�ำงำน�ตรวจโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน�5�ป�ย�อนหลัง

ความรุนแรง/ความเสียหาย
จ�านวนครั้ง/ป�

ป��2562 ป��2561 ป��2560 ป��2559 ป��2558

ทรัพย์สินเสียหำย � � � � �

ได�รับบำดเจ็บเล็กน�อย�(ไม�หยุดงำน) � � 5 5 3

ได�รับบำดเจ็บรุนแรงถึงข้ันหยุดงำน � � � 1 �

รวมจ�ำนวนคร้ัง � � 5 5 3

รวมจ�ำนวนวันหยุดงำนจำกอุบัติเหตุในกำรท�ำงำน�(วัน) � � � 1 �

เจ็บป�วยจำกกำรท�ำงำน�(หยุดงำน) � � � � �
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ด�านสภาพแวดล�อมในการท�างาน

กำรตรวจสภำพแวดล�อมในกำรท�ำงำน� จัดให�กำรตรวจวิเครำะห์� แสงสว�ำง�
เสียง� ควำมร�อน� ฝุ�น� น�้ำท้ิง� และสำรเคมี� ในกำรตรวจวัดสภำพแวดล�อมประจ�ำป��
กำรตรวจวัดสภำพแวดล�อมในกำรท�ำงำน� เพ่ือใช�เป�นข�อมูลในกำรเฝ�ำระวังก�ำหนด
แนวทำงในกำรป�องกันและแก�ไขป�ญหำด�ำนสุขภำพของพนักงำนที่อำจจะเกิดข้ึน
จำกแสงสว�ำง�เสียง�ควำมร�อน�ฝุ�นละอองและสำรเคมี�เพื่อให�มั่นใจว�ำพนักงำนจะ
ท�ำงำนภำยใต�สภำพแวดล�อมที่ปลอดภัย�ปรำศจำกโรคภัยอันเน่ืองจำกกำรท�ำงำน

กำรตรวจปล�องระบำยอำกำศของ� Boiler�
ผลกำรตรวจค�ำควำมทึบแสงร�อยละ�3

กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน�้ำเข�ำ-ออก�Boiler�
ผลกำรตรวจผ�ำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน�้ำท้ิง
ผลกำรตรวจผ�ำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจวัดระดับควำมร�อน
ผลกำรตรวจวัด�30°C�ผ�ำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจวัดระดับควำมดังเสียง
ผลกำรตรวจวัด�76�dBA�

ผ�ำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจวัดระดับควำมเข�มข�นของสำรเคมี
ผลกำรตรวจผ�ำนเกณฑ์มำตรฐำน
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ในป��2562�บริษัทได�มีส�งเสริมและสนับสนุนให�จัดกิจกรรมต�ำงๆ�ดังน้ี

กิจกรรม�5�ส.�และ�กิจกรรม�Big�Cleaning�Day

ป�� 2562� บริษัทฯ� ได �จัด
โครงกำร� 5� ส.� (สะสำง� สะดวก�
สะอำด� สุขลักษณะ� สร�ำงนิสัย)�
และกิจกรรม� Big� Cleaning� Day�
ในวันที่�8�-�9�สิงหำคม�2562�เพื่อ
จัดระเบียบเรียบร�อยในท่ีท�ำงำน�
ก�อให�เกิดสภำพกำรท�ำงำนที่ดี
ปลอดภัย�และมีระเบียบเรียบร�อย�
รวมทั้งเป�นกำรสร�ำงให�เกิดกำรมี
ส�วนร�วม�ควำมสมัครสมำนสำมัคคี
และควำมสัมพันธ์อันดีระหว�ำง
ของผู �บริหำรและพนักงำนใน
หน�วยงำน�ตลอดจนชุมชนใกล�เคียง

โครงการคัดแยกขยะ

บริ ษัท � ธ นู ลั กษณ ์ � จ� ำ กัด�
(มหำชน)� ได �มีกำรประชำสัมพันธ์�
และจัดกิจกรรมให�ควำมรู�กับกลุ�ม
พนักงำน� โดยกำรจัดป�ำยให�ควำม
รู�ในเรื่องของประเภทขยะ� และจัด
กิจกรรมรณรงค์เพ่ือให�พนักงำนรู�จัก
กำรคัดแยกขยะที่ถูกวิธี� ซ่ึงได�มีกำร
ก�ำหนดจุดทิ้งขยะไว�ตำมอำคำรต�ำงๆ�
ท้ังนี้มีพนักงำนท่ีเข�ำร �วมและรับรู �
ถึงกำรคัดแยกขยะในประเภทต�ำงๆ�
กำรแยกท้ิงขยะที่ถูกต�องมำกขึ้น� จึง
ท�ำให�ไม�ท�ำให�เกิดมลภำวะทำงอำกำศ�
เป�นกำรสร�ำงวินัยให�แก�ตนเอง� ช�วย
ลดค�ำใช�จ�ำยของรัฐบำลในกำรจัดกำร
ขยะ�และท�ำให�โลกของเรำน�ำอยู�ขึ้น
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นวัตกรรมเพื�อการพัฒนา

1.� ด้านการพัฒนานวัตกรรมท��เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม

� 1.1� นวัตกรรมเสื�อ�Upcycling�by�GC�แบรนด์สินค้า�Arrow

� บริษัท�สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง�จ�ากัด� (มหาชน)� (SPI)� ซ่ึงเป�นบริษัทในกลุ�มสหพัฒน์�และ�บริษัท�พีทีที� โกลบอล�
เคมิคอล�จ�ากัด�(มหาชน)�(PTTGC)�ได�ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ�พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก�ด�าเนินการ
ภายใต�โครงการ�Upcycling�The�Ocean�Thailand�เพื่อช�วยลดป�ญหาขยะพลาสติกซึ่งจัดเป�นมลภาวะสิ่งแวดล�อมท่ีเข�าข้ันวิกฤติ
ในหลายๆ�ประเทศ�ขยะจากขวดพลาสติกต�องใช�เวลายาวนาน�ถึง�450�ป�ในการย�อยสลายตามธรรมชาติ�และเมื่อย�อยสลายแล�ว
ยังก�อให�เกิดป�ญหาจากไมโครพลาสติก�ส�งผลกระทบต�อส่ิงมีชีวิตในทะเลซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของห�วงโซ�อาหาร�

จากข�อตกลงความร�วมมือดังกล�าว�บริษัท�เอราวัณสิ่งทอ�จ�ากัด�ซ่ึงเป�นโรงงานผู�ผลิตเส�นด�ายและผ�าผืน�และ�บริษัท�ธนูลักษณ์�
จ�ากัด�(มหาชน)�ซ่ึงเป�นผู�ผลิตเสื้อเชิ้ต�ได�ร�วมมือกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอท่ีแปรรูปจากขวดพลาสติกให�เป�น
ผลิตภัณฑ์ใหม�ท่ีมีมูลค�าเพ่ิม�มีส�วนร�วมในการลดปริมาณขยะ�ให�ได�เนื้อผ�าที่มีความแข็งแรงทนทาน�รีดเรียบได�ง�าย�มีผิวสัมผัสที่นุ�ม
นวล�สวมใส�สบาย�ไม�ระคายเคืองผิว�ซับเหง่ือได�ดี�แห�งเร็ว�เป�นการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยให�ทัดเทียมกับต�างประเทศ�
ภายใต�แบรนด์�ARROW

ผลิตภัณฑ์เสื้อเช้ิต�collection�“Arrow�Shirt�Upcycling�by�GC”�เป�นแบรนด์แรกท่ีใช�เส�นใยจากขวดพลาสติก�โดยที่เส้ือเช้ิต�
1�ตัว�ผลิตมาจากการใช�ขยะขวดพลาสติกขนาด�600�มิลลิลิตร�12�ใบ

� 1.2� นวัตกรรม�Cool�Mode

� นวัตกรรมเน้ือผ�า� Cool� Mode� เป�นฉลากมาตรฐานที่ได�รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก�
(อบก.)� เพื่อส�งเสริมการพัฒนาเสื้อผ�าลดโลกร�อน� เนื้อผ�าต�องผ�านเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติท้ัง� 3� ด�าน� จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ�(Thailand�Textile�Institute:�THTI)�ดังน้ี

1.�� ด�านคุณภาพและความคงทนในการใช�งาน�เทียบเท�ามาตรฐานสากล
2.�� ด�านความปลอดภัย�ใช�สีย�อมและสารเคมีท่ีปลอดภัยจากสารก�อมะเร็ง�และโลหะหนัก�
3.� ด�านการลดความร�อน� เนื้อผ�าช�วยระบายเหง่ือได�อย�างรวดเร็ว� ช�วยให�เส้ือแห�งเร็ว� ลดอุณหภูมิ� ร�างกายของ

ผู�สวมใส��ท�าให�รู�สึกเย็นสบาย�และยังช�วยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ
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ในป��2562�บริษัทฯ�พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนทะเบียน�ฉลาก�Cool�Mode�ประเภทผ�าถัก�เพิ่มข้ึนอีก�2�รายการ�คือ�ผ�าถัก�
Code:�TRI�005�(Cotton�40%�Polyester�60%)�และ�ผ�าถัก�Code:�TRI006�(�100%�Polyester)

� �
� 1.3� นวัตกรรมเสื�อประหยัดไฟเบอร์�5�

� นวัตกรรมเส้ือประหยัดไฟเบอร์� 5� เป�นฉลากมาตรฐานจากการเข�าร�วมโครงการ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์�5�ประเภทเสื้อผ�าของการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย�ผลิตภัณฑ์เสื้อ
ประหยัดไฟเบอร์�5�เนื้อผ�าท่ีใช�จะต�องผ�านมาตรฐาน�cool�mode�แล�วน�ามาตัดเย็บเป�นเส้ือผ�า
ส�าเร็จรูป�ซ่ึงต�องผ�านเกณฑ์การทดสอบค�าความเรียบของเน้ือผ�า�และค�าความเรียบของตะเข็บ
เย็บหลังการซัก�โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ�เพื่อให�ได�เสื้อผ�าท่ีมีความเรียบอยู�ในระดับ
ท่ีผู�บริโภคพึงพอใจ�สามารถสวมใส�ได�โดยไม�ต�องรีด�เสื้อประหยัดไฟเบอร�์5�จึงมีคุณสมบัติท่ีโดด
เด�น�คือ�“ประหยัดไฟ��ใส�สบาย��ไม�ต�องรีด”�บริษัทฯ�ได�รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์�
5� ประเภทเสื้อเชิ้ตในป�� 2561� ซึ่งได�รับการตอบรับท่ีดีจากผู�บริโภคดังน้ันจึงได�ด�าเนินการวิจัย
และพัฒนาเนื้อผ�าเบอร์�5�มาอย�างต�อเนื่อง�โดยในป��2562�น้ี�บริษัทฯได�พัฒนาเสื้อจากผ�าถัก�
เบอร์�5�เพิ่มข้ึนอีก�2�รายการ�จากเนื้อผ�า��Code:�TRI�005�(Cotton�40%�Polyester�60%)�
และ�ผ�าถัก�Code:�TRI006�(100%�Polyester)

2.� การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

� 2.1� นวัตกรรมผ้า�Bemberg�แบรนด์สินค้า�Daks�

� เน้ือผ�าท่ีเกิดจากการผสมผสานเส�นใย� Cupro� ที่ได�จากการน�าเส�นใยส�วนท่ีหุ�ม
เมล็ดฝ�าย� (Cotton)� มาผ�านกระบวนการทางเคมีเพ่ือปรับปรุงโครงสร�างเส�นใยให�มีคุณสมบัติ
พิเศษ�เมื่อน�ามาทอเป�นผืนผ�าจะได�เน้ือผ�าที่ให�ความรู�สึกสบายแก�ผู�สวมใส��มีผิวสัมผัสท่ีเรียบลื่น
นุ�มนวล�เรียบเนียนไปกับผิว�เหมือนผิวสัมผัสของเส�นใยไหม�นอกจากน้ีช�องว�างเล็ก�ๆ �ภายใน
เส�นใย�(micro�pores)�จะช�วยให�เน้ือผ�าดูดซับความเป�ยกชื้นได�ดี�และระบายออกได�อย�างรวดเร็ว�
ท�าให�สวมใส�สบายในทุกสภาพอากาศ
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2.2� นวัตกรรมผ้า�Bamboo�Extra�Soft�แบรนด์สินค้า�Absorba

� นวัตกรรมเส้ือผ�าเด็ก�แบรนด์สินค�า�Absorba�ผลิตจากเส�นใยฝ�าย�(Cotton)�ผสมผสานกับเส�นใยไผ��(Bamboo)�จาก
ธรรมชาติ�เมื่อน�าเส�นด�ายมาทอเป�นผืนผ�า�ด�วยวิธีการทอผ�าแบบ�2�ช้ัน�(�Double�Gauze)�จึงให�สัมผัสท่ีอ�อนโยนต�อผิวของเด็ก�
เนื้อผ�ามีความนุ�มนวล�โปร�ง�เบา�สบาย�ระบายอากาศได�ดี�ไม�อับชี้น�ช�วยให�เด็ก�รู�สึกสบายตัว�ไม�เหนอะหนะ�แม�สวมใส�ในช�วง
ท่ีมีอากาศร�อน�นอกจากน้ีด�วยคุณสมบัติพิเศษของเส�นใยไผ��ท่ีช�วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียได�เองตามธรรมชาติ�
โดยไม�ต�องใส�สารเคมีลงในเน้ือผ�า�จึงช�วยปกป�องผิวพรรณของเด็กได�ตลอดอายุการใช�งาน�โดยไม�ก�อให�เกิดการระคายเคือง�

3.� การประกวดนวัตกรมเครือสหพัฒน์�“CHAIRMAN�AWARDS”�ประจ�าปี�2562�

� และการประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์�“THANULUX�INNOVATION�AWARDS�(TIA)”�

� 3.1� การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์� “CHAIRMAN� AWARDS”� ประจ�าปี� 2562�บริษัทฯ� ได�คัดสรรผลงาน
นวัตกรรมเข�าร�วมการประกวด�เมื่อวันที่�27�พฤษภาคม�2562�และได�รับรางวัลในประเภทต�างๆ�ดังน้ี�

ประเภทผลิตภัณฑ์�(Product)�ชื่อนวัตกรรม�Healthy�Life�by�Nano�Zinc�
� ประเภทระบบและกระบวนการท�างาน�(System�and�Process)�ช่ือนวัตกรรม�Smart�3�P�และ�นวัตกรรม�4�สี�หม�อไฟ���
� ประเภทการประหยัดพลังงาน�การลดภาวะโลกร�อน�และสิ่งแวดล�อม�(Energy�Saving�&�Global�Warming�&�Environment)��

ช่ือนวัตกรรม�Green�Heart�Of�Life�วัฒนธรรมหัวใจสีเขียว
� ประเภทเสริมประโยชน์ในการท�างาน�(Petty�awards)�ชื่อนวัตกรรม�เสริมปลายคอเป๊ะเว�อร์�และ�Finding�Helper

� 3.2� การประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์�ในป�น้ีได�จัดขึ้นเมื่อวันท่ี�2�ธันวาคม�2562�บริษัทฯได�มีการจัดการประกวด
นวัตกรรมประจ�าป�มาอย�างต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี�13�เร่ิมต้ังแต�ป��2550�โดยมีวัตถุประสงค์�เพื่อจุดประกายความคิดให�พนักงานทุกส�วน
งานมีส�วนร�วมในการค�นคว�าวิจัยพัฒนา�สร�างสรรค์ผลงานนวัตกรรม�เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและเพ่ิมผลผลิต�มุ�งเน�น
การสร�างประโยชน์ทั้งต�อบริษัทและต�อสังคม
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ากัด�(มหาชน)�ได�จัดท�ารายงานด�านความยั่งยืนโดยจัดแยกส�วน�เพื่อแสดงถึงความมุ�งม่ันจะด�าเนินงานด�าน
ความยั่งยืนท่ีสร�างคุณค�าให�กับสังคม�ชุมชน�และสิ่งแวดล�อม�ควบคู�ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม�

แนวทางการรายงาน

รายงานด�านความยั่งยืน� ประจ�าป�� 2562� จัดท�าข้ึนโดยอ�างอิงตามกรอบของ� Global� Reporting� Initiatives� (GRI)� G4�
ซ่ึงเป�นแนวทางการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืนท่ีเป�นท่ียอมรับในระดับสากล�โดยมีเน้ือหาครอบคลุมผลการด�าเนินงาน
ด�านเศรษฐกิจ�สังคม�และสิ่งแวดล�อม�ในประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญด�านกลยุทธ์และการบริหารจัดการความเส่ียงด�านความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ได�แสดงผลการด�าเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ� แต�ไม�ได�รวม
ถึงบริษัทย�อยและบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวข�อง�โดยมีระยะเวลาต้ังแต�วันที่�1�มกราคม�ถึงวันท่ี�31�ธันวาคม�2562

� การสอบถามข้อมูล

� หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติมกรุณาติดต�อ

� นายศุภโชค��สิริจันทรดิลก��(เลขานุการบริษัท)�
� บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ากัด�(มหาชน)�
� 129/1�ถนนช�องนนทรี�แขวงช�องนนทรี�
� เขตยานนาวา�กรุงเทพฯ�10120

� โทรศัพท�์02�2950911-9�ต่อ�250
� Email:�supachoke@thanulux.com

เก��ยวกับรายงานฉบับน��
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0SHBO��BU�PO�1SPG�MF

����� /BNF�PG�UIF�PSHBO��BU�PO �������
����� �DU�W�U�FT��CSBOET���SPEVDUT��BOE�TFSW�DFT �������
����� -PDBU�PO�PG�IFBERVBSUFST �������
����� -PDBU�PO�PG�P�FSBU�POT ��
����� 0XOFSTI���BOE�MFHBM�GPSN ���
����� �BSLFUT�TFSWFE �
����� 4DBMF�PG�UIF�PSHBO��BU�PO �����������
����� �OGPSNBU�PO�PO�FN�MP�FFT�BOE�PUIFS�XPSLFST ���������
����� 4V��M��DIB�O ���
������ 4�HO�G�DBOU�DIBOHFT�UP�UIF�PSHBO��BU�PO�BOE��UT�TV��M��DIB�O ���������
������ 1SFDBVU�POBS��1S�OD��MF�PS�B��SPBDI ���������
������ ��UFSOBM��O�U�BU�WFT �
������ �FNCFSTI���PG�BTTPD�BU�POT� �

4USBUFH�

������ 4UBUFNFOU�GSPN�TFO�PS�EFD�T�PO�NBLFS ������
������ ,F���N�BDUT��S�TLT��BOE�P��PSUVO�U�FT �������������������������

�UI�DT�BOE��OUFHS�U�

������ 7BMVFT���S�OD��MFT��TUBOEBSET��BOE�OPSNT�PG�CFIBW�PS� ��������
������ �FDIBO�TNT�GPS�BEW�DF�BOE�DPODFSOT�BCPVU�FUI�DT ��������������

�PWFSOBODF

������ (PWFSOBODF�TUSVDUVSF� �������
������ �FMFHBU�OH�BVUIPS�U�� �
������ ��FDVU�WF�MFWFM�SFT�POT�C�M�U��GPS�FDPOPN�D��FOW�SPONFOUBM��BOE�TPD�BM�UP��DT� ��������
������ �POTVMU�OH�TUBLFIPMEFST�PO�FDPOPN�D��FOW�SPONFOUBM��BOE�TPD�BM�UP��DT� ���
������ �PN�PT�U�PO�PG�UIF�I�HIFTU�HPWFSOBODF�CPE��BOE��UT�DPNN�UUFFT� �������
������ �IB�S�PG�UIF�I�HIFTU�HPWFSOBODF�CPE�� �
������ /PN�OBU�OH�BOE�TFMFDU�OH�UIF�I�HIFTU�HPWFSOBODF�CPE�� �
������ �POGM�DUT�PG��OUFSFTU� ���������
������ 3PMF�PG�I�HIFTU�HPWFSOBODF�CPE���O�TFUU�OH��VS�PTF��WBMVFT��BOE�TUSBUFH� ���
������ �PMMFDU�WF�LOPXMFEHF�PG�I�HIFTU�HPWFSOBODF�CPE� �
������ �WBMVBU�OH�UIF�I�HIFTU�HPWFSOBODF�CPE��T��FSGPSNBODF� �
������ �EFOU�G��OH�BOE�NBOBH�OH�FDPOPN�D��FOW�SPONFOUBM��BOE�TPD�BM��N�BDUT ���
������ �GGFDU�WFOFTT�PG�S�TL�NBOBHFNFOU��SPDFTTFT� �
������ 3FW�FX�PG�FDPOPN�D��FOW�SPONFOUBM��BOE�TPD�BM�UP��DT ���
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������ )�HIFTU�HPWFSOBODF�CPE��T�SPMF��O�TVTUB�OBC�M�U��SF�PSU�OH �
������ �PNNVO�DBU�OH�DS�U�DBM�DPODFSOT �
������ /BUVSF�BOE�UPUBM�OVNCFS�PG�DS�U�DBM�DPODFSOT �
������ 3FNVOFSBU�PO��PM�D�FT �
������ 1SPDFTT�GPS�EFUFSN�O�OH�SFNVOFSBU�PO� �
������ 4UBLFIPMEFST���OWPMWFNFOU��O�SFNVOFSBU�PO� �
������ �OOVBM�UPUBM�DPN�FOTBU�PO�SBU�P �
������ 1FSDFOUBHF��ODSFBTF��O�BOOVBM�UPUBM�DPN�FOTBU�PO�SBU�P �

4UBLFIPMEFS��OHBHFNFOU

������ -�TU�PG�TUBLFIPMEFS�HSPV�T� ���������
������ �PMMFDU�WF�CBSHB�O�OH�BHSFFNFOUT �
������ �EFOU�G��OH�BOE�TFMFDU�OH�TUBLFIPMEFST� ���
������ ���SPBDI�UP�TUBLFIPMEFS�FOHBHFNFOU ���������
������ ,F��UP��DT�BOE�DPODFSOT�SB�TFE ���������

3F�PSU�OH�1SBDU�DF

������ �OU�U�FT��ODMVEFE��O�UIF�DPOTPM�EBUFE�G�OBOD�BM�TUBUFNFOUT� ��
������ �FG�O�OH�SF�PSU�DPOUFOU�BOE�UP��D��PVOEBS�FT� �
������ -�TU�PG�NBUFS�BM�UP��DT� ���
������ 3FTUBUFNFOUT�PG��OGPSNBU�PO �
������ �IBOHFT��O�SF�PSU�OH� �
������ 3F�PSU�OH��FS�PE� ���
������ �BUF�PG�NPTU�SFDFOU�SF�PSU� ���
������ 3F�PSU�OH�D�DMF ���
������ �POUBDU��P�OU�GPS�RVFTU�POT�SFHBSE�OH�UIF�SF�PSU� ���
������ �MB�NT�PG�SF�PSU�OH��O�BDDPSEBODF�X�UI�UIF�(3��4UBOEBSET ���
������ (3��DPOUFOU��OEF� ���������
������ ��UFSOBM�BTTVSBODF� ���

�3���������DPOPN�D�1FSGPSNBODF

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� ���
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� �
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI �
����� ��SFDU�FDPOPN�D�WBMVF�HFOFSBUFE�BOE�E�TUS�CVUFE �
����� ��OBOD�BM��N�M�DBU�POT�BOE�PUIFS�S�TLT�BOE�P��PSUVO�U�FT�EVF�UP�DM�NBUF�DIBOHF �
����� �FG�OFE�CFOFG�U��MBO�PCM�HBU�POT�BOE�PUIFS�SFU�SFNFOU��MBOT �
����� ��OBOD�BM�BTT�TUBODF�SFDF�WFE�GSPN�HPWFSONFOU �
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�3���������OE�SFDU��DPOPN�D

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� �
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� �
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI �
����� �OGSBTUSVDUVSF��OWFTUNFOUT�BOE�TFSW�DFT�TV��PSUFE �
����� 4�HO�G�DBOU��OE�SFDU�FDPOPN�D��N�BDUT �

�3���������OU���PSS��U�PO

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� ���
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� ���������
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI ���������
����� �PNNVO�DBU�PO�BOE�USB�O�OH�BCPVU�BOU��DPSSV�U�PO��PM�D�FT�BOE��SPDFEVSFT ���������
����� �POG�SNFE��OD�EFOUT�PG�DPSSV�U�PO�BOE�BDU�POT�UBLFO ���������

�3���������OFSH�

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� ���������
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� ���������
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI ����
����� �BUFS�BMT�VTFE�C��XF�HIU�PS�WPMVNF ���
����� 3FD�DMFE��O�VU�NBUFS�BMT�VTFE �
����� �OFSH��DPOTVN�U�PO�X�UI�O�UIF�PSHBO��BU�PO �
����� �OFSH��DPOTVN�U�PO�PVUT�EF�PG�UIF�PSHBO��BU�PO �
����� �OFSH���OUFOT�U� �
����� 3FEVDU�PO�PG�FOFSH��DPOTVN�U�PO ���
����� 3FEVDU�POT��O�FOFSH��SFRV�SFNFOUT�PG��SPEVDUT�BOE�TFSW�DFT �

�3��������8BUFS

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� ���������
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� ���������
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI ���
����� �OUFSBDU�POT�X�UI�XBUFS�BT�B�TIBSFE�SFTPVSDF �
����� �BOBHFNFOU�PG�XBUFS�E�TDIBSHF�SFMBUFE��N�BDUT� �
����� 8BUFS�X�UIESBXBM �
����� 8BUFS�E�TDIBSHF� �
����� 8BUFS�DPOTVN�U�PO� �

�3����������PE�WFST�U�

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� �
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� �
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI �
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����� 0�FSBU�POBM�T�UFT�PXOFE��MFBTFE��NBOBHFE��O��PS�BEKBDFOU�UP���SPUFDUFE�BSFBT�BOE�

BSFBT�PG�I�HI�C�PE�WFST�U��WBMVF�PVUT�EF��SPUFDUFE�BSFBT
�

����� 4�HO�G�DBOU��N�BDUT�PG�BDU�W�U�FT���SPEVDUT��BOE�TFSW�DFT�PO�C�PE�WFST�U�� �
����� )BC�UBUT��SPUFDUFE�PS�SFTUPSFE� �
����� �6�/�3FE�-�TU�T�FD�FT�BOE�OBU�POBM�DPOTFSWBU�PO�M�TU�T�FD�FT�X�UI�IBC�UBUT��O�BSFBT�

BGGFDUFE�C��P�FSBU�POT
�

�3���������N�TT�PO

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� ���
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� ���
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI ���
����� ��SFDU��4DP�F����()(�FN�TT�POT ���
����� �OFSH���OE�SFDU��4DP�F����()(�FN�TT�POT ���
����� 0UIFS��OE�SFDU��4DP�F����()(�FN�TT�POT ���
����� ()(�FN�TT�POT��OUFOT�U� �
����� 3FEVDU�PO�PG�()(�FN�TT�POT �
����� �N�TT�POT�PG�P�POF�EF�MFU�OH�TVCTUBODFT��0�4� �
����� /�USPHFO�P��EFT��/09���TVMGVS�P��EFT��409���BOE�PUIFS�T�HO�G�DBOU�B�S�FN�TT�POT �

�3���������GGM�FOUT�BOE�8BTUF

����� 8BUFS�E�TDIBSHF�C��RVBM�U��BOE�EFTU�OBU�PO �
����� 8BTUF�C��U��F�BOE�E�T�PTBM�NFUIPE �
����� 4�HO�G�DBOU�T��MMT �
����� 5SBOT�PSU�PG�IB�BSEPVT�XBTUF �
����� 8BUFS�CPE�FT�BGGFDUFE�C��XBUFS�E�TDIBSHFT�BOE�PS�SVOPGG �

�3���������OW�PSONFOU��PN�M�BODF

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� �
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� �
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI �
����� /PO�DPN�M�BODF�X�UI�FOW�SPONFOUBM�MBXT�BOE�SFHVMBU�POT �

�3��������4���M�FS��OW�SPONFOUBM��TTFTNFOU

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� ��������������
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� ���
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI ���
����� /FX�TV��M�FST�UIBU�XFSF�TDSFFOFE�VT�OH�FOW�SPONFOUBM�DS�UFS�B �
����� /FHBU�WF�FOW�SPONFOUBM��N�BDUT��O�UIF�TV��M��DIB�O�BOE�BDU�POT�UBLFO �
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�3���������N�MP�NFOU

����� ���MBOBU�PO�PG�UIF�NBUFS�BM�UP��D�BOE��UT��PVOEBS� ���������
����� 5IF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI�BOE��UT�DPN�POFOUT� ���������
����� �WBMVBU�PO�PG�UIF�NBOBHFNFOU�B��SPBDI ���������
����� /FX�FN�MP�FF�I�SFT�BOE�FN�MP�FF�UVSOPWFS ���������
����� �FOFG�UT��SPW�EFE�UP�GVMM�U�NF�FN�MP�FFT�UIBU�BSF�OPU��SPW�EFE�UP�UFN�PSBS��PS�

�BSU�U�NF�FN�MP�FFT
���

����� 1BSFOUBM�MFBWF� �

�3��������-BCPS��BOBHFNFOU�3FMBU�POT

����� ��O�NVN�OPU�DF��FS�PET�SFHBSE�OH�P�FSBU�POBM�DIBOHFT� �

�3��������0DD��BU�POBM��FBMUI�BOE�4BUFU�
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