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SAVE

PLANET TOGETHER

THANULUX
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
มุงมั่นสรางสรรค์นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพ ดวยการบริหารจัดการที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสราง
คุณคาแกลูกคาอยางยั่งยืน

พันธกิจ
1.

มุงมั่นใหพนัก งานมีส วนรวมในการเพิ่ม คุ ณคาและ
ความพึงพอใจแก ลูกคา และผูถือหุน

2.

สงเสริมใหบริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจ

3.

กาวสูองค์กรดิจิทัล ในการบริหารจัดการ

4.

ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ด วยความรั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม

ค่านิยมองค์กร SMART

S
M
A
R
T

Synergy

ผนึกก�าลังความร่วมมือ

Moral & Ethics

ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

Active to Quality

คล่องตัวและคงไว้ซึงคุณภาพ

Responsibility for Social

รับผิดชอบต่อสังคม

Think & Go Digital

คิดและก้าวสู่ดิจิทัล
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2562
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เกยรติบัตร โครงการส่งเสริมการ
ผลิตทลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก
จากกระทรวงพลังงาน

รางวัลคาร์บอนฟุตพรินท์ผลิตภัณฑ์ Long-sleeved white shirt
จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบจัดการสิงแวดล้อม

ISO 14001:2015

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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สารกรรมการผู้จัดการ
ในป 2562 บริษัทฯ ใหความส�าคัญในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ยึดมั่นในหลักการบริหารงานอยางมีบรรษัทภิบาล รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุ ม ค� านึงถึงความส� าคัญดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตลอดจนการสรางสรรค์นวัตกรรม
อยางตอเนื่อง
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจภายใตการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่มีความ
มุงมั่นตอการพัฒนาองค์กร สรางความผูกพันของพนักงานตอองค์กร ใหความส�าคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
และความรูของพนักงาน สรางความส�าคัญและคุณคาในตัวพนักงานตามคานิยมขององค์กร “SMART” เพื่อ
สรางความพรอมใหพนักงานมีความรูความสามารถ และโอกาสการเติบโตในหนาที่การงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความส�าคัญในเรื่องนวัตกรรม สรางสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงจัดใหมี
การประกวดนวัตกรรมประเภทตางๆ ใหพนักงานเขารวมและเสนอผลงาน เพื่อน�าไปสูกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ไมหยุดนิ่งและเพิ่มผลผลิต ใหทันตอความตองการของลูกคาในยุคปจจุบัน ค�านึงถึงความส�าคัญ
ในการบริหารจัดการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ในนามของบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณทานผูถือหุน พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกคาที่เปนสวนส�าคัญใน
การสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท และใหความเชื่อมั่นไววางใจดวยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจ มุงมั่นและทุมเทในการท�างาน อดทน และซื่อสัตย์
สงผลใหบริษัทประสบความส�าเร็จจนถึงวันนี้ บริษัทฯ ขอใหค�ามั่นวาจะด�าเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ค�านึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
ความส�าเร็จอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจตอไป

(นายสุพจน์ ภควรวุฒิ)
กรรมการผูจัดการ
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หลัก การก�ากับดูแ ลกิจการทด
คณะกรรมการบริษัทใหความส� าคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิ จการที่ดี ซึ่งเปนรากฐานส�าคัญในการพัฒนา
และสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน เพื่อน�าไปสูการประกอบธุรกิจที่สามารถ
แขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดี โดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชน์ตอสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม และสามารถ
ปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ใหท�าหนาที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนและปรับปรุงแผนเชิงกลยุทธ์บริษัทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และไดจัดใหมีการสื่อสารหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอยางสม�่าเสมอ โดยผานในหลายชองทาง ดังนี้

•

พนั กงานใหมทุกคน จะไดรับการปฐมนิเทศในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และนโยบายตอตานการทุจริตคอร์รัปชัน

•

บริษัทจัดใหมีการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com โดยบริษัท
มีการรายงานผลการติดตามการฝาฝนจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนรอบรายปตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในป 2562 ไม
พบการฝาฝนใดๆ

•

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2562 ผลการประเมินมีคะแนนอยูในเกณฑ์ พึงพอใจมาก

•

คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวน และมีมติอนุมัติหลักการก�ากับดูแ ลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้ งที่ 2 เพื่อให
สอดคลองกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ใหเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจ และก�าหนดใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง

รายละเอยดเกยวกับบทบาทหน้าทคณะกรรมการบริษัทสามารถอ่านเพิมเติมได้ ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ
ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการทด (CGR) โดย IOD

เกณฑ์ดีมาก
คะแนน
89 %
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม
ป 2562

คะแนน
82 %

เกณฑ์ดีมาก
คะแนน
88 %
เกณฑ์ดีมาก
คะแนน
86 %

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

คะแนน
คะแนน

คะแนน
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ในป 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 คน ดังนี้
• จ�านวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน
• กรรมการอิสระ 3 คน
(ระเบียบคณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหไมนอยกวา 1 ใน 3
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ
คิดเป็น 37.50%

กรรมการที่ไมได
เป็นผูบริหาร
คิดเป็น 25.00%

ประธานกรรมการ เปนกรรมการที่ไมใชผูบริหาร
หรือกรรมการผูจัดการ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 คน
กรรมการ 1 คนมี 1 เสียงในการลงคะแนน ยกเวน
สวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียง

กรรมการที่เปนสุภาพสตรี 2 คน สุภาพบุรุษ 6 คน
แตงตั้ง กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ด� ารง
ต�าแหนงคราวละ 3 ป
พิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบภายใน
และหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบความเพีย งพอ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน
รายงานทางการเงินของบริษัท
แตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ และตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายตางๆ

กรรมการที่เป็นสุภาพสตรี
คิดเป็น 25%

กรรมการที่เป็นสุภาพบุรุษ
คิดเป็น 75%

คณะกรรมการทั้ง 8 คน มีความรูและเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่บูรณาการกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
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การต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชัน
จากปรัชญาการท�างานของทาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเครือสหพัฒน ที่เนนการท�างานดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม
ปลูกฝงเปนคานิยมของบริษัทฯ ที่ไมสนับสนุนใหพนักงาน และผูบริหาร ทุจริต ให หรือ รับสินบน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
ของบริษัทฯไดบันทึกไวในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อใหสอดคลอง
กับคานิยมดังกลาว ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ ไดด�าเนินการดังตอไปนี้
1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงนามในค�าประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption)
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558
3. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ไดยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชัน โครงการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และไดรับการรับรองเปนสมาชิ กภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชัน เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2559
4. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดยื่นตออายุรับรองการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
และไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีอายุ 3 ป และจะครบก�าหนด ตออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. บริษัทฯ ไมกระท�า และ/หรือ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแกพรรคการเมือง
รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะด�าเนินการดวยความโปรงใส ชี้แจงและตรวจสอบได
2. สงเสริมการสรางจิตส�านึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชันใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดท�าเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนั กงาน กระท�าการใด หรือ เปนตั วกลางในการเรียก รับทรัพยสิน หรื อผล
ประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท�าการผิดกฎหมาย รวมถึงการใชต�าแหนงหนาที่และ/
หรือ น�าขอมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุ มภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอ�านาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
การคอรรัปชัน
5. ก�าหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางสม�่าเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และขอก�าหนดในการด�าเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสั ย โดยใหความมั่นใจวาผูแจง
เบาะแสจะไดรับการคุมครอง
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน มีการเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ ภายใต “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฦ การตอ
ตานคอรรัปชัน”

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได
มีมติอนุมัติทบทวนปรับปรุงแกไขขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ดังนี้

ค�านิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน
“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง
1.

การใชอ�านาจที่ไดมาโดยหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนส�าหรับตนหรือผูอื่น

2.

การใหสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค�ามั่นสัญญา การให การรับ หรือการเรียกรอง
ผลประโยชน เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลกระท�าอยางหนึ่งอยางใดที่ผิดกฎหมาย ขัดตอศีลธรรมอันดีหรือท�าลาย
ความไววางใจ

ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการ
คาใหกระท�าได
“การชวยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การชวยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การใหยืมหรือบริจาคอุปกรณ การโฆษณา เพื่อ
สงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของใหแกองคกรที่มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาท�างานของพนักงานแกพรรคการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
รูปแบบของการคอร์รัปชัน
1. การชวยเหลือทางการเมือง
1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดย
จะไมใหการสนับสนุน หรือกระท�าการใดๆ อันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใหการสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
การสนับสนุนดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตองไมกระท�าไปดวยความคาดหวังที่จะไดรับการ
ปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะตองด�าเนินการ ตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุ
ชื่อผูรับการสนับสนุน วัตถุประสงค รายละเอียดรายการ จ�านวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอใหผูมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตจะตองไมแอบ
อางความเปนพนักงาน หรือน�าทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช เพื่อประโยชนในทางการ
เมือง การเขารวมจะตองพึงระมัดระวั งการด� าเนิ นการใดๆ ที่อาจท� าใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯไดใหการ
สนับสนุนหรือฝกใฝในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
กิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทฯ โดยไมไดมุงหวังผลทางธุรกิจเปนการตอบแทน
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 บริษัทฯ ตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริจาคเพื่อการกุศลจะไมถูกน�าไปใชเปนวิธีการหลีกเลี่ยง
ในการใหสินบน และตองด�าเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ
2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะตองด�าเนินการ ตามระเบีย บวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับบริจาคและ
วัตถุประสงคของการบริจาค พรอมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารใหฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูรวบรวม
พรอมใหความเห็นและน�าเสนอผูมีอ�านาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ
รายงานประจ� าปี 2562
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3. การเปนผูใหการสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจของบริษัทฯ ตราสินคา หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยอาจ
กระท�าไดหลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เปนตน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 บริษัทฯ ตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาการเปนผูใหการสนับสนุนจะไมถูกน�าไปใชเปนวิธีการหลีก
เลี่ยงในการใหสินบน และตองด�าเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ
3.2 ในการเปนผูใหการสนับสนุน จะตองด�าเนินการ ตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับการสนับสนุน
วัตถุประสงค รายละเอียดรายการ จ�านวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด
เสนอใหผูมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ
4.

คาของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง ใหถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4.1 พนักงานสามารถให/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง แก/จาก บุคคลใดๆ หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. เปนไปตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เปนการ ให/รับ ในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และเปนไป
อยางเปดเผย
3. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญหรือบัตรก�านัล
4. เหมาะสมกับสถานการณ เชน ของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปกติ
4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
3,000 บาท หากเกินกวา 3,000 บาทใหรายงานผูบังคับบัญชาตามล�าดับ

5. ความขัดแยงทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการท�ารายการกับผูที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจาง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน การด�าเนินงานของบริษัทฯ และการ
ติดตองานกับภาครัฐ หรือเอกชน จะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และตองด� าเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อ
จัดจาง และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตองไมใหหรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด

หน้าทีความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการคอรรัปชันที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการใหความส�าคัญกับการตอตานการคอรรัปชัน และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงดานคอรรัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งก�ากับดูแลและสอบทานมาตรการ
ตอตานการคอรรัปชัน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ก�ากับดูแลและสนับสนุนใหมีการด� าเนินงานดานบริหารความเสี่ยง โดย
การประเมินความเสี่ยงขององคกร และประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน มีการทบทวนมาตรการดานบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชัน ใหเพียงพอ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการธรรมาภิบ าล มีหนาที่ก�าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการตอตาน
การคอรรัปชัน รวมถึงสงเสริม สนั บสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักก� ากับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายตอตานการคอรรัปชัน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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5. คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารมีหนาที่ในการก�าหนดใหมีระบบ และใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตาน
การคอรรัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการท�างาน ระเบียบ ประกาศ
และมาตรการอื่นๆ (ถามี)

แนวทางการปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ไมกระท�าการใดๆ อันเปนการใหสินบนหรือกอใหเกิดการกระท�าทุจริตตอหนาที่ ไมวาทางตรงหรือทางออม
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานตองไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�าที่เขาขายคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมี
ขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึ กษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�าหนดใหท�าหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกั บการติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะใหความรวมมือและใหการสนับสนุน องคกรทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการตอตานการคอรรัปชัน
หรือการประพฤติทุจริตตอต�าแหนงหนาที่โดยมิชอบ
3. บริษัทฯ จะไมใหการสนับสนุนหรือกระท�าการ อันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความ
ประสงคจะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกลาวจะตองไมขัดตอหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ หรือกระท�าไปดวยความคาดหวังที่จะไดรับการปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ
4. การใหของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระท�าได โดยไมผิดกฎหมาย และจะ
ปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการคา
5. บริษัทฯ ก�าหนดให กรรมการบริ ษัท ผูบริหาร และพนักงาน รับทราบและตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชันและขอปฏิบัติที่ก�าหนด
6. การแจงเบาะแสและขอรองเรียน พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีขอสงสัยวามีพนักงาน
หรือบุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือคอรรัปชันทั้งทางตรงหรือทางออม การทุจริตกระท�า
ผิดกฎหมาย การฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน การไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระท�าดังกลาว ดังนี้
6.1 ชองทางการรองเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. รองเรียนไดโดยตรงดวยวาจา หรือท�าเปนหนังสือถึงผูรับขอรองเรียน
- ผูอ�านวยการฝายส�านักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 168
- ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 248
- ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 286
- เลขานุการบริษัท
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 250
2. ผานทาง E-mail Address : anticorruption@thanulux.com
3. กลองรับขอเสนอแนะ
4. ผานทางไปรษณีย ตู ปณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ กรุงเทพฯ 10124
ในกรณีผูรองเรียนเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อตองระบุรายละเอี ยดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะ
แสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือคอรรัปชัน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และค�านึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน เวนแตกรณี
ที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด
รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

การรองเรียนโดยไมสุจริต
หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยค�า หรือใหขอมูลใดๆ ที่พิสูจนไดวาเปนการกระท�าโดยไมสุจริต อันสงผล
ใหบุคคลหรือบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ และ/หรือ ด�าเนินคดีตามกฎหมาย แตหากเปนบุคคลภายนอกที่การกระท�านั้น ท�าใหบริษัทฯ ไดรับความเสีย
หาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการด�าเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ
6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระท�าผิด
1. รายละเอียดของเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิด ตองเปนความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะ
น�าสืบหาขอเท็จจริงเพื่อด�าเนินการตอไปได
2. ขอมูลที่ไดรับจะถือเปนความลับ ไมมีการเปดเผยชื่อผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส หากไมไดรับการยินยอม
3. ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสการกระท� าผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะไดรับการดูแลและใหความเปนธรรม
ไมวาจะเปนพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการด�าเนินการขอรองเรียน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลัก
ฐานที่ไดรับจากผูรองเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและค�าชี้แจงของผูถูกรองเรียน
5. ผูรับขอรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
เปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จ�าเปน โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรียน หรือ
ผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือแหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 บุคคลที่เกี่ยวของ

7.

1.

ผูแจงขอมูล หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูที่แจงเบาะแสการกระท�าผิด

2.

ผูรับขอรองเรียน หมายถึง บุคคลตาม 6.1 ขอ 1

การตรวจสอบขอเท็จจริง
7.1 ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูด�าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุคคลหรือหนวย
งานที่ไววางใจเปนผูกระท�าการแทนได
7.2 ผูรับขอรองเรียนหรือผู ไดรับมอบหมายสามารถเชิ ญพนักงานมาใหขอมูล หรื อขอใหจัดสงเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
7.3 ขอรองเรียนตางๆ ที่ผานการพิ จารณาแลว ใหผูรับขอรองเรียนรายงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท
ส�าหรับขอรองเรียนที่เปนความจริง และตองมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ใหฝายทรัพยากรบุคคลเสนอ
เรื่องพรอมความเห็นตอผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่ขอรองเรียนกอใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูหนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม
และเปนธรรมใหกับผูเสียหาย

8. มาตรการคุมครอง ผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส บริษัทฯ จะคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระท�า
โดยเจตนาสุจริต ดวยการปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลของผู
รองเรียน และผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้น
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามมาตรการคุมครองผูรองเรียน ที่ก�าหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

9. การคุมครองพนักงาน บริษัทฯ จะใหการดูแลและคุมครองบุคคลที่ไดปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันและ
ขอปฏิบัตินี้ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน ที่ก�าหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
10. ทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะน�านโยบายตอตานการคอรรัปชันมาเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การประเมินผลงาน การก�าหนดคาตอบแทน และการเลื่อนต�าแหนง โดยก�าหนดใหผูบังคับ
บัญชาทุกระดับสื่อสารท�าความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
11. การอบรมและการสื่อสาร
11.1 บริษัทฯ จะใหความรูและจัดอบรมเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชันอยางสม�่ าเสมอ ผานหลากหลายชองทาง
เชน หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปดประกาศ เปนตน เพื่อใหตระหนักถึงนโยบายตอตานการ
คอรรัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจง
เบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยวามีการคอรรัปชัน และรูถึงบทลงโทษ หากฝาฝนนโยบาย
11.2 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชันใหแก บริษัทยอย บริษัทรวม กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน
ผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจไดรับทราบตามชอง
ทางที่เหมาะสม
12. การบันทึกและเก็ บรัก ษาขอมูล บริษัทฯ ด� าเนินการในสวนที่เกี่ยวของกั บขอมูลตามนโยบายของกลุ มบริษัทฯ
ซึ่งมีความมุ งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่ อสารขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานที่ส� าคัญ
ในการสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะด� าเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลระบบงานและ
ระบบคอมพิวเตอร ไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุนของ
มาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเสี่ยงของขอมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร
เพื่อใหบรรลุถึงความมุงมั่นดังกลาว จึงไดด�าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
12.1 ก�าหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด
12.2 ประเมินความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
12.3 สรางระบบปองกันขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรที่เกี่ยวของ
12.4 สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การจัดท�าขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปนการกระท�า
โดยอุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ
13. กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความเปนอิสระและไมจ�ากัดขอบเขตของผูตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน / ตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกป ตามขอก�าหนด
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานใหมีการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจไดด�าเนินการในขอบเขตที่ถูกตอง เหมาะ
สมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และขอก�าหนดที่บังคับใชกับธุรกิจนั้น
14. บทลงโทษ บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษทางวินัยแกผูที่ฝาฝนหรือเพิกเฉยตอการกระท�าผิด ตามนโยบายตอตาน
การคอรรัปชัน และขอปฏิบัตินี้และจะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด (ถามี)

รายงานประจ� าปี 2562
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การด�าเนินการในป 2562 ที่เกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชัน
1. ส�านักงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชัน ในดานการเบิกจายคาใชจายในหมวด
ที่อาจเปนชองทางใหเกิดการคอรรัปชัน โดยมีคาใชจายในป 2562 ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

ประเภทรายการ
การใหความชวยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
การเปนผูใหการสนับสนุน
คาของขวัญ ของที่ระลึก และคารับรอง

จ�านวนเงิน
- ไมมี 2,633,673.99 บาท
- ไมมี 535,719.41 บาท

จากการสอบทานพบวา การเบิกจายขางตนทั้งหมด ไดปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว
2.

ปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมตามหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชัน

3.

จัดอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางตอเนื่องสม�่าเสมอ ดังนี้
หัวขออบรม

วันที่อบรม

สถานที่

วิทยากร

จ�านวนผูเขาอบรม

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองคกร

10 ต.ค. 2562

ส�านักงานใหญ กรุงเทพ

ดร.ชาตรี ทองสาริ

ผูบริหารและพนักงาน จ�านวน 66 คน

การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

28 พ.ย. 2562

โรงงานสาขากบินทรบุรี

วิทยากรภายใน

พนักงาน จ�านวน 30 คน

การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

4 ธ.ค. 2562

โรงงานสาขาล�าพูน

วิทยากรภายใน

พนักงาน จ�านวน 31 คน

การจัดอบรม และ Workshop เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองคกร” ที่ส�านักงานใหญ
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การจัดอบรม เรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ที่สาขากบินทรบุรี และสาขาล�าพูน

4. บริษัทฯ ไดสงผูบริหาร และพนักงาน เขารวมงาน
วันตอตานคอรรัปชัน ภายใตแนวคิด “รวมพลัง..อาสาสูโกง”
เมื่อวันศุกรที่ 6 กันยายน 2562 ณ อีเวนทฮอลล 101 ชั้น G
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

5. คณะท�างานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ไดจัดท�า
นโยบายตอตานการคอรรัปชัน และขอปฏิบัติในการตอตาน
คอรรัปชัน ในรูปแบบ QR Code เพื่อใชสื่อสารใหผูบริหาร
และพนักงานรับทราบผานชองทางที่สะดวก และเขาถึงขอมูล
ไดงายขึ้น
นโยบายตอตานการคอร์รัปชัน และขอปฏิบัติตามฯ
6. จัดท�าหนังสื อเวียนแจงคูคาเรื่องงดรับของขวัญ
ในเทศกาลตอนรับปใหม 2563

รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

เกียวกับองค์กร

บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหำชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษั ท ฯ ประกอบอุต สาหกรรมการผลิ ตสิน คาแฟชั่ น เสื้ อ ผาส� า เร็จ รู ป และ
เครื่องหนัง ส�าหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใตเครื่องหมายการคาสากลที่ไดรับลิขสิทธิ์
และเครื่องหมายการคาของบริษัท เพื่อจ�าหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจาก
นี้ยังเปนผูผลิตสินคายูนิฟอรม ชุดปฏิบัติธรรม ชุดไตรจีวร ดวย
ส�ำนักงำนใหญ

129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่ 23 มิถุนายน 2518

วันที่กอตั้งบริษัท
วันที่จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2530

ทุนจดทะเบียนช�ำระแลว

120,000,000 บาท

120,000,000 บาท

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถจ�าแนกตามกลุมสินคา ดังนี้

1. MEN’S WEAR เครืองแต่งกายสุภาพบุรุษ
ประกอบดวยผลิตภัณฑ เชิ้ต นิต ยีนส สูท แจ็คเก็ต ชุดนอน
ชุดชั้นใน เนคไท และถุงเทา

เครืองหนัง
ประกอบดวยผลิตภัณฑ
กระเป๋า ถื อ สุภ าพบุ รุ ษ และ
สุภ าพสตรี กระเป๋ า สตางค
และเข็มขัดหนัง

3. LADIES’S WEAR เครืองแต่งกายสุภาพสตรี
ประกอบด วยผลิ ต ภั ณ ฑ เสื้ อ เชิ้ ต ชุ ด ท� า งาน
ชุดล�าลอง ชุดคลุมทอง ชุดออกก�าลังกาย และชุดวายน�้า

เครื่องแตงกายเด็กแฟชั่น

5. OTHER PRODUCT สินค้าชุดปฏิบัติธรรมและอุปกรณ์ปฏิบัติธรรม
ส�าหรับอุบาสก และ อุบาสิกา แบรนด ธรรมศร ชุดไตรจีวรนาโน แบรนด ธรรมรัตน
รายงานประจ� าปี 2562
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การบริห ารห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
Stock
Delivery
System

Suppliers
Production

Creative & Design

Distributor

Database
Management
System

Human Diversity

1. ลูกคำ
ใชลูก คาเปนศูน ย กลาง
ค� า นึ ง ถึ ง ความตองการ
ของลูก คาเปนหลัก โดย
เก็ บ ข อมู ล ต างๆ มา
วิเคราะหในการออกสินคา
ใหตรงความตองการมีการ
พัฒนา big data อยาง
เปนระบบ

2. ระบบกำร
จัดเก็บขอมูล
การพั ฒนาระบบในการ
จั ดเก็ บ ขอมู ล เพื่อ น� า มา
วิ เคราะหความตองการ
ของผู บ ริ โ ภคตลอดจน
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ
การผลิตและบริหารการ
ขาย

3. กำรผลิต
มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ มี
คุณภาพ ภายใตระบบการ
จัดการคุณภาพ ISO9001
และ ISO14001 และระบบ
CSR DIW

4. คูคำและผูจัด
จ�ำหนำย
ยึดหลักการแขงขันอยาง
เปนธรรมและโปรงใส มี
คณะ กรร ม การ จั ด ซื้ อ
จั ดจาง มีค วามรวมมือ
และสายสัมพันธที่ดีกลับ
กลุมคาปลีก

5. ระบบกำรขนสง
มีร ะบบการบริหาร และ
พัฒนาระบบการบริห าร
คลั งสินคาใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว โดยใช
ระบบบารโคต และระบบ
ซอตเตอร

กำรสงเสริมควำมรับผิดชอบตอสัง คมในหวงโซธุรกิจ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนกระบวนการส�าคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
จึงมีระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผานระบบ Approved Vender List ตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯ ไดด�าเนินการประเมินและคัดเลือกคูคาอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจ
และความเชื่อถือไดของคูคา ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองตอบริษัทไดตรงตามความตองการ โดยมีการจัดท�าทะเบียน
คูคา เพื่อคัดเลือกคูคาที่มีศักยภาพมาด�าเนินธุรกรรมกับบริษัท
ที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยตองโทษปรับที่มีนัยส�าคัญ และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมายและขอบังคับ

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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นโยบายการพัฒ นาอย่างยังยืน
บริษัทฯ มุงมั่นด�าเนินธุรกิจและสงเสริมใหด�าเนินการตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาความสามารถอยางยั่งยืน การบริหารงานโดยการสรางสรรคนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
และการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม โดยมีวัฒนธรรมองคกร “SMART” เปนตัวขับเคลื่อนทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในบริบทความรับผิดชอบ
ในการสรางองคกรที่มีคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการมุงมั่นในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาความสามารถอยางยั่งยืน สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานทุกระดับ
ชั้น พรอมทั้งเพิ่มศักยภาพผูบริหารและสรางผูสืบทอดต�าแหนง เพื่อรองรับอนาคตอยางยั่งยืน
บริษัทฯ มุงมั่นการบริหารงานโดยการสรางสรรคนวัตกรรมอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบตางๆ อยางทันสมัย เพื่อตอบ
สนองตอความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงขอมูลการท�างานใหมีประสิทธิภาพ มุงมั่นในการบริหาร
จัดการที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม พรอมทั้งมุงเนนใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

S Synergy

CG

CG

Continuous
Innovation

S
M
A
R
T
Core value

Human
Resource
Management

Manage to Reduce
Environment
Impact
CG
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M Moral & Ethic
A Active to Quality
R Responsibility
T Think & Go Digital
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กลยุทธ์ ในการพั ฒนาอย่างยังยืน
ดวยวิสัยทัศน และพันธกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ มุงมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอยำงประสบควำมส�ำเร็จ โดยมุงมั่นสรำงสรรคนวัตกรรม
ดำนผลิตภัณฑและบริกำรที่มีคุณภำพ ดวยกำรบริหำรจัดกำรที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรำงคุณคำแกลูกคำอยำงยั่งยืน
บริษัทฯ มุงมั่นใหพนักงำนทุกคนมีสวนรวมในกำรเพิ่มคุณคำ และควำมพึงพอใจแกลูกคำและผูถือหุน เพื่อกำวเขำสูองคกร
ดิจิทัลในกำรด�ำเนินธุรกิจ ภำยใตกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคูกับกำรด�ำเนินนโยบำยที่แสดงควำมรับ
ผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ ไดจัดท�ำกลยุทธในกำรพัฒ นำอยำงยั่งยืน โดยค�ำ นึงถึ งเปำหมำยทำงธุร กิจ ผลกระทบ และควำมคำดหวั ง
ของผูมีสวนไดเสีย ทั้งในดำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดกำรเจริญเติบโตอยำงยั่งยืน โดยมีคำนิยมองคกร SMART
เปนตัวขับเคลื่อน

To strengthen and develop
Continuous though Sustainability
เสร�มสรางความแข็งแกรงและการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อความยั่งยืน

Human
Resource
Management

Continuous
Innovation

Manage to
Reduce
Environment
Impact

People

Profit

Planet

Corporate Governance
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบาย แนวทาง และกระบวนการ ใช้หลัก 3 P
P
สังคม (Social)

Profit
เศรษฐกิจ (Economic)

Planet
สิ่งแวดลอม (Enviromment)

เป้าหมาย
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษยและพัฒนำควำม กำรบริหำรงำนโดยกำรสรำงสรรคนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สำมำรถอยำงยั่งยืน
อยำงตอเนื่องใหตรงตอควำมตองกำรของ ที่จะเกิดขึ้นทั้งทำงตรงและทำงออม มุงเนนให
ผูบริโภคและลดผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย เกิดผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการจัดการ
สงเสริมและสนับสนุนและจัดใหมีก ำรอบรม พัฒนำระบบงำนตำงๆ ใหทันสมัยเพื่อตอบ ก� ำ หนดและมี ก ระบวนกำรชั ด เจนในกำร
ใหกับพนักงำนทุกระดับขั้น เพิ่ม ศักยภำพ สนองอยำงรวดเร็วตอกำรขำย เชื่อมโยงระบบ ลดผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม สงเสริมและ
ผูบริหำร สรำงและพัฒนำผูสืบทอดต�ำแหนง ขอมูลและกำรท�ำงำนอยำงมีประสิทธิภำพ อนุรักษโดยมุงเนนเรื่อ งกำรลดใชพลังงำน
เพื่อรองรับอนำคตอยำงยั่งยืน
อยำงตอเนื่อง สนับสนุนและสงเสริมในกำร
รับผิดชอบตอสังคม พนักงำนใหมีจิตส�ำนึก

การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ธนูลักษณ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินคำเสื้อผำส�ำเร็จรูปและเครื่องหนัง มีนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจดวย
ควำมรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดวยควำมตระหนักและใหควำมส�ำคัญกับระบบบริหำรจัดกำร
ที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ควำมซื่อสัตย สุจริต ควำมโปรงใสตรวจสอบได เคำรพตอหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย โดยมุงสรำงและสืบสำนควำมสัม พันธอั นดีที่เกิดจำกกำรยอมรับและไววำงใจซึ่งกันและกัน พรอมทั้งสรำง
ทัศนคติ และวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหพนักงำนมีควำมรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน จึงก�ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ
สังคม ประกอบดวยหลัก 7 ประกำร ดังนี้
การก�ากับดูแลองค์กร บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตสินคำที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีอันเปนสำกลและเปนประโยชนตอสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปำหมำยและด�ำรงรักษำควำมเปนเลิศในคุณธรรมอัน
เปนคุณคำพื้นฐำนขององคกรชั้นน�ำ
สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ใหควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนเพื่อสงเสริมกำรเคำรพตอสิทธิและเสรีภำพดวย
กำรไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมควำมเสมอภำค ไมใชแรงงำนเด็ก และตอตำนกำรคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
การปฏิบัติดานแรงงาน บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลใหกำรจำงงำนอยำงถูกตองตำมกฎหมำย รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยอยำงเครงครัด
สิ่งแวดลอม บริษัทฯ มีนโยบำยดำนสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยำงเครงครัด เพื่อรักษำและด�ำรง
ไวซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู
การด�าเนินงานอยางเป็นธรรม บริษัทฯ มีควำมมุงมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอยำงเปนธรรม มีจริยธรรม ใสใจในกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีควำมเปนกลำงทำงกำรเมือง
ความสัมพันธ์กับลูกคาและผูจัดหา บริษัทฯ มุงเนนกำรบริกำรที่ดีเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ มีควำมจริงใจ
ตอกำรจัดกำรขอรองเรียนของลูกคำ รวมถึงกำรแกไขขอบกพรองตำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิต และ/หรือ กำรบริกำร
7. การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมตองกำรของชุมชน และมีสวนรวมในกำรปรับปรุง
คุณภำพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น พรอมทั้งสรำงทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงำนมีสวนรวมท�ำงำนอำสำสมัครและ
กิจกรรมสำธำรณประโยชนรวมกับชุมชน
รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักและเคำรพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตำงๆ เชน ผูถือหุน ลูกคำ คูคำ คูแขง เจำหนี้ พนักงำน โดย
ค�ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวำสิทธิดังกลำวไดรับกำรคุมครองและกำรปฏิบัติอยำงเปน
ธรรมและเทำเทียมกัน บริษัทฯ ไดก�ำหนดหลักเกณฑตำงๆ ดังตอไปนี้
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
1. เคำรพในสิทธิแหงควำมเปนเจำของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยำงเทำเทียมกันและเปนธรรม
2.

ด�ำเนินธุรกิจดำนผลิต จ�ำหนำยสินคำ และบริกำร ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

3. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระท�ำกำรใดๆ ที่เปนกำรละเมิดสิทธิของลูกคำ รักษำ
ควำมลับทำงกำรคำของลูกคำ ไมน�ำไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4. มีระบบกำรคัดเลือกคูคำในหวงโซอุปทำน (Value Chain) ที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภั ยและอำชีวอนำมัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีกำรปฏิบัติตอคูคำบนพื้นฐำนของกำรแขงขันที่เ ปนธรรมเสมอภำค
เคำรพซึ่งกันและกัน พรอมทั้งรักษำควำมลับหรือขอมูลทำงสำรสนเทศของคูคำ ไมน�ำไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูเกี่ยวของ
โดยมิชอบ
5. ประพฤติปฏิบัติภำยใตกรอบกติกำของกำรแขงขันที่เปนธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ และกฎหมำย
แขงขันทำงกำรคำในประเทศตำงๆ ที่บริษัทฯ เขำไปด�ำเนินธุรกิจ
6.

ไมท�ำลำยชื่อเสียงของคูแขงทำงกำรคำ

7. ปฏิบัติตอเจำหนี้ทุกกลุมอยำงเสมอภำคและเปนธรรม พรอมทั้งใหปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขตำงๆ ที่มีกำรตกลง
กันอยำงเครงครัด
8. ปฏิบัติตอพนักงำนโดยเคำรพตอศักดิ์ศรีควำมเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท�ำงำน พรอมทั้งสงเสริมควำม
เทำเทียมกันในกำรจำงแรงงำน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทำงเพศ สีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะอื่น
ใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน
9.

ไมด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม

10. สรำงรำยไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนกำรจำงงำนและผลิตภัณฑชุมชน พรอมสรำงควำมสัมพันธอัน
ดีใหเกิดขึ้นระหวำงบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐำนของควำมถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
11. ด�ำ เนินธุร กิจใหสอดคลองตำมกฎหมำย กฎระเบีย บ และนโยบำยดำนสิ่งแวดลอม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบตอ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนอยำงสม�่ำเสมอ
12. สรำงวัฒนธรรมองคกรและสรำงจิตส�ำนึกใหพนักงำนทุกระดับ เกิดควำมรวมมือและควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำร
สิ่งแวดลอม กำรใชทรัพยำกรอยำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน เปนตน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

การบริห ารจั ดการความเสียงด้านความยังยืน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงเปนภูมิคุมกัน และเปนรำกฐำนกำรด�ำเนินงำนขององคกรอยำงยั่งยืน
รองรับตอควำมไมแนนอนของสภำวะแวดลอมที่เ ปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลำ อำจสงผลกระทบ
ตอกำรด�ำเนินธุ รกิจ เพื่อใหสำมำรถบรรลุเปำหมำยขององคกร บริษัทฯ ตระหนักและใหควำม
ส�ำคัญ โดยจัดใหมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหนำที่ก�ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหสอดคลองกับกลยุทธและเปำหมำยขององคกร
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมไมแนนอนของสภำพแวดลอมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงวิเครำะหถึงผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้นและจัด ท�ำแผนรองรับ รวมถึงติดตำมกำรบริห ำร
ควำมเสี่ยงอยำงเปนระบบและตอเนื่อง

ความเสียงทีอาจส่งผลกระทบกับความยังยืนของบริษัทฯ
1.

ความเสียงจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลียน
ผลกระทบ : รายไดจากการขายลดลงและกระทบดานตนทุนสินคา

ปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลไดเขำมำมีบทบำทอยำงมำกในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน อำทิ
กำรใหบริกำรขนสง กำรท�ำกำรตลำดและกำรจ�ำหนำยสินคำออนไลน ซึ่งสงผลกระทบตอรูปแบบ
กำรด�ำเนินธุรกิจและชองทำงกำรจัดจ�ำหนำยเดิม อำทิ หำงสรรพสินคำ Modern Trade
ดังนั้น กำรพัฒนำชองทำงกำรจัดจ�ำหนำยทำงออนไลน จึงเปนกลยุทธที่ส�ำคัญตอกำรเพิ่ม
ยอดขำยและสรำงก�ำไร เนื่องจำกสำมำรถซื้อขำยไดงำย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดคำใชจำย อำทิ
E-Business, Omni Channel, TV-Shopping รวมถึงกำรพัฒนำและออกสินคำที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแขงขัน นอกจำกนี้ยังท�ำใหบริษัทฯ มีโอกำสในกำรสรำงธุรกิจใหมๆ ที่เพิ่มมูลคำ
ใหกับองคกรอีกดวย
2.

ความเสียงจากการบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อม
ผลกระทบ : เกิดมลพิษ และผลกระทบตอชุมชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจ�ำหนำยสินคำ เสื้อผำส�ำเร็จรูป และเครื่องหนัง จึงให
ควำมส�ำคัญตอกำรใชทรัพยำกรอยำงรูคุณคำ มีกำรจัดกำรของเสียที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิต
ที่อำจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชน
โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดกำรของเสียจำกกระบวนกำรผลิต มีคณะท�ำงำนระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 มีมำตรกำรรองรับในระยะยำวเริ่มจำกกำรจัดท�ำบัญชีกำ๊ ซเรือนกระจก
เพือ่ เปน ขอมูลพืน้ ฐำนในกำรลดกำรปลอยก๊ำซเรือนกระจกอยำงเปนรูปธรรม ศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยี
ในกำรใชพลังงำนทดแทน พัฒนำเครื่องจักรใหสำมำรถใชพลังงำนไดอยำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึง
กำรคิดคนพัฒนำสินคำที่มีนวัตกรรม (Green Product)

รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

การด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์ในการตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง

ความคาดหวัง

ผลจากการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้ถือหุ้น

- ผลตอบแทน และการ - ใหสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนเพื่อ
เติบโตขององค์กร
ออกเสียงลงคะแนน แสดงความเห็น
- การด� าเนิ นกิ จการที่ อยางอิสระ สอบถามและเสนอแนะ
โปรงใสตรวจสอบได
ขอคิดเห็นตางๆ
- ใหสิ ท ธิผู ถือ หุ นไดรั บผลตอบแทน
อยางเปนธรรม
- ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอยางมี
ธรรมาภิบาล เชื่อถือได
- เปดเผยสารสนเทศที่ส� า คั ญอยาง
เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา
- กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ
กลุมสหพัฒน์

- สามารถจ ายเงิ น ป นผลได อย าง
สม�่าเสมอ
- ได รั บ ผลประเมิ น การก� า กั บ ดู แ ล
กิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทย ประจ�าป 2562
- ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจั ด
ประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส งเสริ ม ผู ลงทุ น ไทย
ประจ�าป 2562 อยูในระดับ 4 TIA
- สรางความเชื่อ มั่นใหกับผูถือหุนและ
นักลงทุน

2. พนักงาน

- คาตอบแทน สวัสดิการ
ที่เหมาะสม
- ความกาวหนา และ
ความมั่นคงในชีวิต
- การพั ฒ นาความรู
ความสามารถ
- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ไดรับรางวัลสถานประกอบการดี เดน
ดานแรงงานสัม พั นธ์ และสวัส ดิการ
แรงงานประจ�าป 2562
- สามารถรั ก ษาก� า ลั ง คนที่ มี ค วามรู
ความสามารถ มีประสบการณ์ท�างาน
- สามารถรับพนัก งานที่ ไดรับ ทุนการ
ศึกษาเขามาฝกงาน หรือท� างานเมื่อ
จบการศึกษา
- พ นั ก ง า น ไ ด ร ว ม สั น ท น า ก า ร
ในกิจกรรมตางๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ภาครัฐ

- การติด ตอประสาน - สงรายงานตามที่ก ฎหมายก� าหนด - ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ย วของกั บ
งานแบ บ ยุ ติ ธ รรม ครบถวน ทันเวลา
ธุรกิจไดอยางถูกตองและโปรงใส
โปรงใส
- ช�าระภาษีและคาธรรมเนียมเปนไป - สามารถสรางความสั ม พัน ธ์ ที่ดี กั บ
- การใหค�าปรึกษาแลก ตามที่กฎหมายก�าหนด
ภาครัฐ
เปลี่ยนเรียนรู
- ไดรับสิทธิประโยชน์ทางดานภาษีอากร
- สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท าง
ดานภาษีอากร

- ทบทวนคาตอบแทน สวัสดิ การให
เหมาะสม
- จั ด กิ จ กรรมสรางความรั ก ความ
ผูกพันในองค์กร
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โดยใชหลักการ Happy Workplace
- ใชหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติ
ตอแรงงานอยางเปนธรรม
- การมอบทุนการศึกษาแกบุตร ธิดา
ของพนักงาน
- ด� า เนิ น การตามแผนงานพั ฒ นา
บุคลากรทุกระดับ

รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

กลยุทธ์ในการตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง

ผลจากการด�าเนินกิจกรรม

4. ลูกค้า

- ความ พึ งพอใจ ใน
คุณ ภาพของสิ น ค า
และบริการ
- ผลิตภัณฑ์ ที่เ ปนมิ ตร
ตอสิ่งแวดลอม

- จั ดท� ามาตรฐานระบบบริหารงาน - ไดรับความไววางใจจากลูกคาในการ
คุณภาพ ISO9001:2015
ผลิตสินคาอยางตอเนื่อง เปนเวลา
- ประเมินความพึงพอใจ
ยาวนาน
- สายดวนคุมครองผูบริโภค
- ลูกคาพึงพอใจในคุณภาพสินคาและ
- บริ ก ารหลั ง การขายตลอดอายุ บริการมากกวา 85% จากการส�ารวจ
ผลิตภัณฑ์
ความพึงพอใจของลูกคาในระบบ ISO
- พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป นมิ ต รต อ 9001:2015 ประจ�าป 2562
สิ่งแวดลอม

5. คู่ค้า

- การท� า ธุ ร กิ จแบบ
ยุติธรรมโปรงใส
- การใหค�าปรึกษาแลก
เปลี่ยนเรียนรู
- คู ค า ผู ให บริ ก าร
และผู จั ด จ� า หน าย
จะสามารถน�าแนวทาง
การจัดการดานสังคม
และ สิ่งแวดลอมไป
ขยายผล

- มี ห ลั ก เก ณฑ ์ ก ารป ระ เมิ น แ ละ - การคั ดเลือ กและประเมิน supplier
คัดเลือกคูคา
เปนไปอยางเปนธรรมและโปรงใส
- เพิ่มทางเลือกในการรับช�าระเงิน
- มีการท� ากิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู
- การช�าระเงินตรงตามเวลาที่ก�าหนด
รวมกัน ไดรวมกันพัฒนา และสรรหา
- เผยแพรนโยบายความรับผิดชอบตอ วัตถุดิ บ ทดแทน ที่ มี ร าคาถู ก และ
สังคม และสิ่งแวดลอม
สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
- เผยแพร นโยบายต อต านทุ จ ริ ต - ท� าใหไดคูคาที่ มีความรั บผิดชอบตอ
คอร์รัปชัน
สังคม และสิ่งแวดลอม และตอตาน
การทุจริตคอร์รัปชัน

6. ชุมชน

- สงเสริ ม อาชี พ และ
สรางรายไดแกคนใน
ชุมชน
- ดู แ ล สั ง คมและ สิ่ ง
แวดล อมโดยรอบ
ชุมชน
- สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ของชุมชน
- พั ฒนาเด็ ก เล็ ก และ
เยาวชนในโรงเรี ย น
ของชุมชน

- จั ดท� า มาตรฐานระบบการจัด การ
สิ่งแวดลอม ISO14001:2015
- มอบของขวั ญกิจ กรรมวันเด็กใหกับ
โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ
- สนับสนุนของใชและเงินบริจาคใหกับ
ชมรมผูสูงอายุ
- จั ดกิ จ กรรมท� าบุญ กั บวัดพระบาท
น�้าพุรวมกับชุมชน
- สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ

-

สภาพแวดลอมโดยรอบบริษัทฯ ดีขึ้น
มีความใกลชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
บริษัทฯ เปนที่รูจักของชุมชนมากขึ้น
สภาพแวดล อมหองเรี ย นเด็ ก เล็ ก
นาเรี ยน เหมาะแกการคนควาศึกษา
หาความรู
- มีความสัมพันธ์ที่ดีระหวางบริษัทฯและ
โรงเรียน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

การคัดเลือกประเด็นส�าคัญ ด้านความยังยืน

ส�าคัญ

L

ST

ส�าคัญมาก

บริษัทฯ ไดมีการคัดเลือกประเด็นดานความยั่งยืนโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการบริหารกิจการหลายดาน โดยเฉพาะ
ในมุมของผูมีสวนไดเสียและน�ามาปรับใชกับกลยุทธ์ดานความยั่งยืนขององค์กร โดยน�าขอมูลมาพิจารณาคัดเลือกความเสี่ ยง
ที่ไดรับจากผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง ซึ่งกระบวนการพิจารณาและวิเคราะห์ ประเด็นดานความยั่งยื นจะผานการคัดเลือกโดย
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับความสี่ยงนอยจนถึงมากและไดก�าหนดใหมีการทบทวนประเด็นทุกป ในป 2562
ไดพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นตางๆ ที่มีความส�าคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสียขององค์กรในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในรูปแบบ Materiality Matrix ซึ่งสามารถสรุปไดดังตาราง

ส� าคัญ

ส�าคัญมาก

รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายไดจากการขายสินคา (ลานบาท)

>> ป 2561

>> ป 2562
ตางประเทศ
493.70

ในประเทศ
1,136.59

>> ป 2560

ตางประเทศ
573.15

รวม
1,630.29
ลานบาท

ในประเทศ
1,205.57

ในประเทศ
1,295.71

ตางประเทศ
562.97

รวม
1,778.72
ลานบาท

รวม
1,858.68
ลานบาท

สัดสวนการขายตามทวป (ลานบาท)

>> ป 2561

>> ป 2562
อื่นๆ
2.49

อเมร�กา
137.91

อเมร�กา
154.24

ยุโรป
208.99

รวม
1,630.29
ลานบาท

>> ป 2560
อื่นๆ
1.55

อเมร�กา
85.57

ยุโรป
242.17

รวม
1,778.72
ลานบาท

อื่นๆ
2.66

รวม
1,858.68
ลานบาท
เอเชย
1,380.76

เอเชย
1,280.90

ยุโรป
257.64

เอเชย
1,512.81

สัดสวนการขายตามผลิตภัณฑ (ลานบาท)

>> ป 2561

>> ป 2562
เคร่องแตงกาย
สตร
383.98

เครี่องแตงกาย
บุรุษ
1,246.31

รวม
1,630.29
ลานบาท

>> ป 2560

เคร่องแตงกาย
สตร
598.77

เครี่องแตงกาย
บุรุษ
1,179.95

เคร่องแตงกาย
สตร
557.57

รวม
1,778.72
ลานบาท

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

เครี่องแตงกาย
บุรุษ
1,301.11

รวม
1,858.68
ลานบาท

รายงานด้านความยั่งยืน

สัดสวนการขายสินคา ป 2562

สัดสวนการขายตามทวป ป 2562
ยุโรป
12.82 %

ในประเทศ
69.72 %

ตางประเทศ
30.28 %

รวม
100 %

อเมร�กา
8.46 %
อื่นๆ
0.15 %

รวม
100 %

เอเชย
78.57 %

สัดสวนการขายตามผลิตภัณฑ ป 2562
เคร่องแตงกายสตร
23.55 %

สัดสวนการถือหุน

รวม
100 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายยอย
23.90 %

สัดสวนการถือหุนตามสัญชาติ

รวม
100 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตางดาว
ไทย
0.17 %
99.83 %

รวม
100 %

เคร่องแตงกายบุรุษ
76.45 %

รายใหญ
76.10 %

รายไดจากการขาย
และบร�การ

กำไรสุทธ�

1,630.29 ลานบาท

89.61 ลานบาท

รายงานประจ� าปี 2562

ความพึงพอใจของลูกคา
(CRM)
90.85 %

รายงานด้านความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้บริโภค
“มุงมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความคาดหมาย”
เปนอีกหนึ่งพันธกิจที่ส�ำคัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหควำมส�ำคัญกับลูกคำผูบริโภค ผำนทำงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของ
องค์กร ทั้งกำรใหควำมรู ขอมูลที่ถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส กำรตลำดที่เปนธรรม และกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่เปนธรรมตอผูบริโภค
และลูกคำอื่นๆ รวมทั้งกำรลดควำมเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุดจำกกำรใชผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ผำนกำรออกแบบ กำรผลิต กำร
จ�ำหนำย กำรใหขอมูล กำรสนับสนุนกำรบริกำร และขั้นตอนกำรเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในกำรรักษำขอมูลของผูบริโภคให
มีควำมปลอดภัยและเปนควำมลับ โดยไดก�ำหนดนโยบำยไว ดังนี้
1.

ด�ำเนินธุรกิจดำนผลิต จ�ำหนำยสินคำและบริกำร ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

2. ด�ำเนินธุรกิจดวยควำมมุงมั่นพัฒนำสินคำและบริกำร คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มคุณคำใหแกสินคำและบริกำร เพื่อตอบ
สนองควำมตองกำรของลูกคำอยำงตอเนื่อง พรอมกับกำรใหขอมูลที่จ�ำเปนตอกำรตัดสินใจโดยไมปดบังหรือบิดเบือนขอเท็จจริง
3. ด�ำเนินธุร กิจโดยยึดถือควำมซื่ อสัตย์ สุจริต เปนธรรม และไมกระท�ำกำรใดๆ ที่เปนกำรละเมิดสิทธิข องลูกคำ
รักษำควำมลับทำงกำรคำของลูกคำ ไมน�ำไปใชเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4.

ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไมสุจริตจำกลูกคำทั้งทำงตรงและทำงออม

5. ปฏิบัติตำมขอตกลงทำงกำรคำ ในกรณีที่ไมสำมำรถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคำเปนกำรลวงหนำ เพื่อรวมกันหำแนวทำง
แกไขและปองกันไมใหเกิดควำมเสียหำย
6. จัดใหมีชองทำงกำรสื่อสำร เพื่อใหลูกคำสำมำรถรองเรียนตอบริ ษัท และค�ำรองเรียนพึงไดรับกำรเอำใจใสและ
ด�ำเนินกำรอยำงเปนธรรม

มาตรฐานและความปลอดภัย
บริษัทฯ ไดรับกำรรับรองมำตรฐำนระบบตำงๆ เพื่อสรำงควำมเชื่อมั่นใหกับลูกคำ ดังนี้
1. ไดรับกำรรับรองระบบบริ หำรจั ดกำรคุณภำพสินคำ ISO9001:2015 ตั้งแตกระบวนกำรออกแบบ จัดหำวัตถุดิบ
กำรตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สำมำรถตรวจสอบไดในทุกกระบวนกำร
2. ไดรับกำรรับรองฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟำ
เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ กำรไฟฟำฝำยผลิตแหงประเทศไทย
3.

ไดรับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรดำนสิ่งแวดลอม ISO14001:2015

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ไดแสดงขอมูลบนฉลำกผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เปนไปตำมหลักสำกลและตำมหลักเกณฑ์ ของส�ำนักงำน
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) เพื่อใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่ถูกตอง ตลอดจนไดแสดงเครื่องหมำยใหผูบริโภคไดตระหนักถึงกำรรับรอง
คุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม ระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย และสถำนประกอบกำรโรงงำนสีขำว เพื่อประกอบ
กำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นอกจำกนี้ไดใหขอมูลที่เปนประโยชน์แกลูกคำดวย เชน ปำยแสดงขอมูลวิธีกำรใช กำรดูแล
รักษำผลิตภัณฑ์
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การสือสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
บริษัทฯ ใหควำมส�ำคัญและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีแนวทำงปฏิบัติควำมรับผิดชอบตอลูกคำผำนชองทำง
ตำงๆ เชน Website Facebook ลูกคำสัมพันธ์ เพื่อใชเปนแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ดังนี้
1. ใหขอมูลขำวสำรที่ถูกตองเพียงพอ และทันตอเหตุก ำรณ์แ กลูกคำ เพื่ อใหทรำบเกี่ยวกับสินคำและบริกำร โดยไมมี
กำรกลำวอำงเกินควำมจริงอันเปนเหตุใหเกิดควำมเขำใจผิด
2. ติดตอกับลูกคำดวยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพและเปนที่ไววำงใจ ตลอดจนมีกระบวนกำรที่ใหลูกคำเขำถึงกำรรองเรียน
เกี่ยวกับคุณภำพ ควำมปลอดภัยของสินคำไดโดยงำย รวมทั้งมีควำมรวดเร็วในกำรตอบสนอง
3. รักษำควำมลับของลูกคำ และไมน�ำไปใชเพื่อประโยชน์ของตนหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
4. ใหค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีกำรใชงำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทอยำงมีประสิทธิภำพ เปนประโยชน์สูงสุดตอลูกคำ
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำ กัด (มหำชน) ปรารถนาให
พนักงานในองคกรทุกคนมีความสุขในการท�างาน และพัฒนา
ศักยภาพในการท�างาน เพื่อรวมเติบโตไปพรอมกับองคกร

จ�ำนวนพนักงำนยอนหลัง 3 ป
รำยกำร
จ�ำแนกตำมเพศ
ชาย
หญิง
จ�ำแนกตำมระดับต�ำแหนงงำน
ระดับผูบริหาร
ระดับผูจัดการ
ระดับต�่ากวาผูจัดการ
ระดับปฏิบัติการ
จ�ำแนกตำมอำยุ
18-35 ป
36-50 ป
มากกวา 50 ป
จ�ำแนกตำมสถำนที่ท�ำงำน
กรุงเทพฯ
บางพลี
ล�าพูน
กบินทรบุรี
แมสอด
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ป
จ�ำนวนพนักงำนรวม ณ วันสิ้นป

Total of Employees as of year end
2,450
2,400
2,350
2,300
2,250
2,200
2,150
2,100
2,050
2,000

2,382

2,245
2,198

2019

จ�ำนวนพนักงำน Turn Over ยอนหลัง 3 ป

2018

2017

จ�ำนวนพนักงำนหญิงที่ลำคลอด แลวกลับมำปฏิบัติง ำน ยอนหลัง 3 ป
รำยกำร
จ�านวนที่ลาคลอด (คน)
จ�านวนที่กลับมาปฏิบัติงานตอ (คน)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ใหความส�าคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไมมี
การเลือกปฏิบัติทั้งการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมื อง หรือเรื่อ งอื่ นใด จัดใหมีความรูความเขาใจในหลัก
สิทธิมนุษยชนแกพนักงาน และหากพนักงานเชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือไดรับการปฏิบัติอยางไมธรรม สามารถรองเรียน
ตอบริษัทได ผานชองทางการสื่อสาร และค�ารองเรียนนั้นพึงไดรับการเอาใจใสและด�าเนินการอยางเปนธรรม บริษัทฯ ไดก�าหนด
นโยบายการบริหารจัดการในเรื่องการเคารพตอสิทธิมนุษยนชน ดังนี้
นโยบำยกำรไมเลือกปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียมกัน ความเปนธรรม โดยไมเลือก
ปฏิบัติตอพนักงาน เพราะความแตกตางในบุคลิกลักษณะสวนบุคคล
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจางงาน คาตอบแทนการท�างาน การใหสวัสดิการ การพัฒนาและอบรม
การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือต�าแหนงหนาที่ การก�าหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจาง หรือการเกษียณอายุโดยอยูบนพื้นฐาน
ของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการท�างานมากกวาบุคลิกลักษณะสวนบุคคล
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3.

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจางจะไดรับ

4. บริษัทฯ จะไมขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระท�าใดๆ ที่จะเปนผลกระทบตอการใชสิทธิของพนักงานที่ไมมีผลเสียหาย
ตอกิจการของบริษัทฯ ในการด�าเนินกิจกรรมของพนักงาน และไมเลือกปฏิบัติตอพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สัญชาติ
เพศ สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรภ ความพิการ ชาติก�าเนิด การเปนสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง
ความคิดเห็นที่แตกตางทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บปวย หรือผูติดเชื้อ HIV และอื่นๆ
5. บริษัทฯ จะสื่อสาร นโยบายเกี่ยวกับการไมเลือกปฏิบัติ ตั้งแตการจางงาน การคุมครองสิทธิประโยชนตางๆ เปนตน
ใหแกพนักงานทั่วทั้งองคการ เพื่อใหลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตส�านึก และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอก�าหนด
แหงมาตรฐานนี้ ตั้งแตเริ่มเขางานใหม และตอเนื่องไปเปนระยะ
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ จะไมกีดกันในการจางงาน การจายคาตอบแทน การเขารับการฝกอบรม การเลื่อ นต� าแหนง การสิ้นสุด
สภาพการจาง หรือการเกษียณ ดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ
การเปนสมาชิกสหภาพ หรือการมีสวนรวมทางการเมือง
2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจายคาตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถและความเหมาะ
สมของแตละบุคคล กับลักษณะงานและต�าแหนงเปนหลัก โดยปราศจากการแบงแยก เชื้อชาติ ศาสนา เผาพันธุ ชนชั้น สีผิว เพศ
อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ HIV หรือความบกพรองทาง
กายภาพ ซึ่งไมมีผลกระทบกับต�าแหนงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ
3) การฝกอบรม และการเลื่อนต�าแหนง แตงตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานไดรับความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากความ
รูในงาน โดยบริษัทฯ จะสงพนักงานเขารับการอบรมความรูที่เกี่ยวของในการท�างาน หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน หรือส�าหรับการ
เลื่อนต�าแหนงเพื่อเพิ่มทักษะ และเปนการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงาน ส�าหรับการ
เลื่อนต�าแหนงนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู ความสามารถ ของแตละบุคคลเปนหลัก โดยพนักงานตองมีความรูในงาน
และทักษะในการบริหารบุคลากรในหนวยงานดวย
4) การจายคาตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ท�าเทากัน บริษัทฯ
จะจายคาตอบแทนที่เทากัน ไมวาพนักงานผูนั้นจะเปนหญิงหรือชาย
5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานชาย และหญิง ดวยความเสมอภาคเวนแตลักษณะงานหรือ
สภาพของงานที่ไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได
6) บริษัทฯ จะไมแทรกแซงกิจกรรมในสิทธิสวนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจ�าเปนตามเชื้อชาติ
ชั้นวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ การเปนสมาชิกสหภาพ หรือการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยกิจกรรมดังกลาวตองไมมีผลกระทบตองาน ตอเพื่อนรวมงาน หรือบริษัทโดยสวนรวม
7) บริษัทฯ ไมอนุญาตใหพนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางทาทาง การใชค�าพูด การ
สัมผัสทางกายหรือการกระท�าที่มีลักษณะเปนการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ขมขืนกระท�าช�าเรา หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
8) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะบังคับใหสตรีตรวจการตั้งครรภ และคุมก�าเนิดเพื่อประโยชนในการวาจาง หรือบังคับให
ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติตอสตรีที่ตั้งครรภตามที่กฎหมายก�าหนด
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นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด
1. บริษัทฯ จะจัดใหมีสภาพแวดลอมในการท�างานที่ใหความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไมยินยอมใหมี
การขมขู คุกคาม ลวงละเมิดทุกกรณี
2. บริษัทฯ มิใหผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงานทุกคนใชต�าแหนงหนาที่ในการกระท�าการ หรือรูเห็น หรือการกระท�า
ที่มิชอบในการขมขู คุกคาม ลวงละเมิดทั้งรางกายและ/หรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกดวยวาจา ทาทาง หรือการสัมผัสทาง
กาย ตอพนักงาน
3.

บริษัทฯ จัดใหมีระบบรองทุกข เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระท�าที่เปนการขมขู คุกคาม ลวงละเมิด

แนวทางการปฏิบัติ
บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
บริษัทฯ จึงไดก�าหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
1) บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมีการลงโทษพนักงานโดยการท�ารายรางกายพนักงาน เชน เฆี่ยน ตี หรือ วากลาวดวยค�าพูด
ที่หยาบคาย พูดจาเสียดสี การขมขูคุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตัดสิทธิประโยชนของพนักงาน เปนตน
2) กรณีที่พนักงานกระท�าผิดกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท บริษัทฯ ไดก�าหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความ
ผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระท�าความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่ผานมา
ส�าหรับการพิจารณาลงโทษนั้นบริษัทฯ ถือเปนนโยบายวากอนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้น
โดยละเอียด ดวยการมอบหมายใหฝายบุคคลรวมกับผูบังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปรวมกันสอบสวน พรอมกับแจงใหพนักงาน
ทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้น เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสชี้แจงเรื่องราวตางๆ กอใหเกิดความเปนธรรมแกพนักงานมากที่สุด
3) บริษัทฯ ไมมีการหักคาจาง หรือเงินเดือนของพนักงานดวยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเวนกรณีที่พนักงานกระท�า
ความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไมไดรับคาจางในวันที่พักงานนั้น ยกเวนพักงาน เพื่อการสอบสวน พนักงาน
จะไดรับคาจางตามที่กฎหมายก�าหนด
4) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระท�าการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน การจู บ การโอบกอด
การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน
5)
เปนตน

บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระท�าการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย

6) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระท�าการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม การท�าสัญญาณ
หรือสัญลักษณใดๆ เปนตน
7) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการแสดงหรือสื่อ สารดวยวิธีการใดๆ ที่ส อไปในทางเพศ เชน แสดงรูปลามกอนาจาร
สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน
8)

บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศ ซึ่งผูถูกกระท�าไมพึงประสงคหรือเดือดรอนร�าคาญ
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
นโยบายค่าตอบแทน และสวัสดิการ
1. บริ ษั ท ฯ จะก� า หนดค าตอบแทนไม น อยกว าอั ต ราค าจ างขั้ น ต�่ า ที่ ก ฎหมายก� า หนดหรื อ ตามมาตรฐาน
อุต สาหกรรม ดวยความยุติธ รรม ไมเลือ กปฏิ บัติ ในเรื่อ งสัญ ชาติ เชื้อ ชาติ ศาสนา เพศ แตจะพิจารณาตามหลั ก ที่ว า
งานเทากันคาตอบแทนเทากั น
2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับคาจางดวยความยุติธรรม เพื่อแยกใหเห็นวาผูปฏิ บัติงานมีความแตกตางกัน ทั้งในดาน
ความรู ความสามารถ โดยก�าหนดหลักเกณฑตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนต�าแหนง
3.

บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อยางโปรงใสและตรวจสอบได

4.

บริษัทฯ จะสื่อสารระบบคาตอบแทนทุกประเภทใหพนักงานทุกคนมีความเขาใจตรงกัน

บริษัทฯ ด�าเนินนโยบายการบริหารคาจางและผลตอบแทนพนักงานดวยหลักความเปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความ
สามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
มีการขึ้นคาจางประจ�าป การจายเงินจูงใจตามผลงาน การปรับเงินพิเศษใหพนักงานที่มีศักยภาพสูงและผลงานดี
ดำนสวัสดิกำร บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพื่อใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดี มีความผาสุกทั้งกายและใจ โดย
สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนดแลว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ อาทิ
1. สวัสดิการเงินชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน เชน การจ�าหนายอาหารและราคาพิเศษ และถูกสุขลักษณะ
เครื่องแบบพนักงาน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ทุนการศึกษา และเงินขวยเหลือ กรณีเจ็บปวย ประสบอุทกภัย หรือเสียชีวิต
2. สวัสดิการเพื่อสงเสริมความมั่นคงในอนาคต เชน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน เปดใหพนักงานฝากเงินสะสมใน
อัตรา 3-15% และเชิญชวนใหพนักงานออมเงินในรูปแบบ สหกรณออมทรัพย เมื่อมีความเดือดรอนเรื่องเงินสามารถกูได และ
สงเสริมใหพนักงานมีที่อยูอาศัยของตนเอง โดยใชสิทธิ์สวัสดิการเงินกูของบริษัทรวมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน
ในป 2562 มีจ�านวนสมาชิกสหกรณ 1,068 คน และมีทุนเรือนหุนสะสม 42,649,750 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3. สวัสดิการดานกีฬาและนันทนาการ เชน ชุดอุปกรณการออกก�าลังกาย กิจกรรมแขงขันกีฬา การสรางความบันเทิง
การละเลนตางๆ
4. สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย จัดใหมีหองพยาบาล โดยมีแพทยบริษัทมาตรวจทุกสัปดาห พรอมทั้งจัดใหมีพยาบาล
มาประจ�าวันละ 2 คน ใหเพียงพอตอการบริการและค�าปรึกษา ใหความรูเรื่องสุขภาพอนามัย เชน คุณแมคุณภาพ การบริโภค
อาหาร การปองกันโรคติดตอ และการตรวจสุขภาพประจ�าป เชน x-ray ปอด ตรวจหาระดับเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต และ
มะเร็งปากมดลูก เปนตน
5. สวัสดิการเพื่อเปนขวัญก�าลังใจและเชิดชูเกียรติพนักงาน เชน การมอบเงินรางวัลแกพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10,
20, และ 30 ป
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นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอก�าหนดตางๆ และจะคุมครองสิทธิของพนักงานใหเทาเทียมกัน
1.

บริษัทฯ จัดใหมีระบบการจางงานที่มีสัญญาจางที่ถูกตองตามกฎหมายและมีขอตกลงการจางงานอยางชัดเจน

2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการผาน ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่นๆ
ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3. บริษัทฯ จัดใหมีระบบรองทุกข เพื่อเปนสื่อในการสรางความเขาใจและสัมพันธที่ดี รวมทั้งใหเกิดความเปนธรรมใน
การจางงาน
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ มีการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมมีการใชแรงงานบังคับ และไมหลีกเลี่ยงภาระหนาที่ของนายจาง
ซึ่งครอบคลุมทั้งการจางงานของผูรับเหมา ผูรับจางชวง นักศึกษาฝกงาน
2) สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
3)

มีการจัดท�าแผนก�าลังคนประจ�าป เพื่อหลีกเลี่ยงการจางงานบางเวลา หรือการจางแรงงานชั่วคราว

4) กรณีที่มีต�าแหนงงานวาง บริษัทฯ จะใหโอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯที่มีอยูใหด�ารงต�าแหนงที่
วางนั้นกอน หากไมสามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ไดจึงจะด�าเนินการกระบวนการสรรหาและวาจางบุคคลภายนอก
5) จัดท�าสัญญาจางที่เปนธรรม ตามประเภทการจางแบบสัญญาจางไมมีก�าหนดระยะเวลา และสัญญาจางที่ระบุระยะ
เวลาที่แนนอน เชน สัญญาจางพนักงานประจ�า สัญญาจางที่ปรึกษา สัญญาจางท�าของ เปนตน
6) จัดใหมีสภาพการจางที่เหมาะสมครอบคลุมคาจาง ชั่วโมงการท�างาน วันหยุดประจ�าสัปดาห วันหยุดพักผอนประจ�า
ป วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความปลอดภัย การคุมครองแรงงาน และหญิงตั้งครรภ เปนตน
7) มีระบบการบริหารคาจางและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ และมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาขึ้นคาจางประจ�าป
8)

จัดใหพนักงานที่เริ่มงานใหม ไดรับการฝกอบรม และไดรับค�าแนะน�าที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนาที่

9) สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนทุกระดับ ไดรับการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาความรูความ
สามารถอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละบุคคล
10) มีการแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการท�างาน และสิทธิตามกฎหมาย โดยการติดประกาศ สื่อสาร
ชี้แจงใหพนักงานรับทราบ
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11) เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกขเกี่ยวกับการท�างาน ผานทางตูรับขอเสนอแนะ
ผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณา
ภายใน 30 วัน และแจงใหผูรองทุกขทราบภายใน 7 วัน ก�าหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความ
สัมพันธอันดีในการท�างานรวมกัน โดยมีชองทางในการรองทุกข ดังนี้
11.1) ยื่นค�ารองทุกขเปนหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข และระบุ วัน เดือน ป ที่เขียน ยื่นตรงกับผูบังคับ
บัญชา หรือฝายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร
11.2) เขียนค�ารองทุกขเปนหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข และระบุวันเดือนป ที่เขียนใสตูรับเสนอแนะ/รองเรียน
11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com
11.4) ตูป.ณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กทม.10124
12) จัดใหมีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่ก�าหนด ทั้งนี้จะไมมีการปลดออก เลิกจาง และไลออก
โดยไมมีกฎเกณฑ หรือเลือกปฏิบัติ
13) จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน
14) จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการท�างาน โดยค�านึงถึงหลักความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
15) ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลการจางงาน หรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอก หรือผูไมเกี่ยวของโดยมีการ
ปกปองขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งความเปนสวนตัวของพนักงาน มีระบบการจัดเก็บไวที่ฝายทรัพยากรบุคคล และก�าหนดสิทธิของ
ผูรับผิดชอบ ในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน
16) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะ
เศรษฐกิจภายในและภายนอก อันจะสงผลตอการด�าเนินธุรกิจ และการจางแรงงาน
ส�าหรับการด�าเนินงานดานการสรรหา คัดเลือก และจางงาน บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการวาจางที่
โปรงใส เปนธรรม และเปดใหมีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงาน
และเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอยางแทจริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มีการ
จางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีการจางงานผูพิการซึ่งไมเปนอุปสรรคตอการท�างาน เขาท�างานบนพื้นฐานของการดูแล
เบื้องตน จัดหาบานพัก ของบริษัทส�าหรับพนักงานพิการเพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางมาท�างาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
มีการวางแผนอัตราก�าลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจางแรงงานชั่วคราว บริษัทฯไมมีการจางแรงงานแบบสัญญาจางรายป ยกเวนพนักงาน
ที่เกษียณอายุงานแลว มีความประสงคจะท�างานตอ บริษัทฯจะพิจารณาเปนรายบุคคล โดยจะตอสัญญาเปนรายป
นโยบายชัวโมงการท�างาน
1. บริษัทฯ ก�าหนดชั่วโมงการท�างานปกติและชั่วโมงการท�างานลวงเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด
2. การท�างานลวงเวลาตองเปนไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานยินยอม ท� างานลวงเวลาตามที่
กฎหมายก� าหนด
3.

บริษัทฯ ไดก�าหนดเวลาพักในวันท� างาน วันหยุดประจ�าสัปดาห และวันลาพักผอนประจ�าป

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ ก�าหนดวันท�างาน เวลาท�างานปกติ ดังนี้
1.1) วันท�างานฝายส�านักงาน
วันจันทร ถึง วันศุกร
เวลา 08.00 - 17.30 น.
1.2) วันท�างานฝายโรงงาน
วันจันทร ถึง วันเสาร
เวลา 07.30 - 16.30 น.
2) เวลาพัก บริษัทฯ ก�าหนดใหพนักงานมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนักงานท�างานติดตอกันมาไมเกิน 5 ชั่วโมง
โดยก�าหนดดังนี้
2.1) พนักงานฝายส�านักงาน พักเวลา 12.00 – 13.00 น
2.2) พนักงานฝายโรงงาน พักเวลา 11.00 – 12.00 น. และ เวลา 11.30 – 12.30 น.
3) วันหยุดประจ�าสัปดาห บริษัทฯ ก�าหนดวันหยุดประจ�าสัปดาห ดังนี้
3.1) ฝายส�านักงาน หยุดวันเสาร - วันอาทิตย
3.2) ฝายโรงงาน หยุดวันอาทิตย
4) กรณีที่มีความจ�าเปน บริษัทฯ สามารถสับเปลี่ยนวันหยุดประจ�าสัปดาหไดตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจง
ใหพนักงานทราบลวงหนา
5) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหพนักงานมาท�างานในวันหยุด เวนแตกรณีฉุกเฉินที่ไมสามารถท�าการผลิตใหทันตามก�าหนด
สงออก หรืองานที่ไมสามารถท�าในเวลาท�างานปกติ เชน งานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร งานซอมแซมหมอไอน�า้ ท�าความสะอาด
รางไฟ เปนตน ผูบังคับบัญชาขั้นตนตองท�าเรื่องขออนุมัติตามล�าดับขั้น เพื่อใหพนักงานมาท�างานในวันหยุด หลังจากนั้นตองแจง
เรื่องใหฝายบุคคลทราบ
6) การท�างานลวงเวลา บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานท� างานใหส�าเร็จลุลวงตามเปาหมาย การท�างานในเวลาท�างาน
8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงครึ่ง ตอวัน ตามที่ก�าหนดไว กรณีมีความจ�าเปน เชน ไมสามารถท�างานไดทันตามก�าหนดการสงออก
หรืออาจท�าใหเกิดความเสียหายแกงานและบริษัท บริษัทฯ อาจขอใหพนักงานท�างานลวงเวลาเทาที่จ�าเปน โดยตองไดรับความ
ยินยอมจากพนักงานดวย และรวมแลวตองไมเกิน 12 ชั่วโมง ตอสัปดาห ยกเวน กรณีเปนเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจมีผลท�าใหมีการ
ท�างานลวงเวลาเกินกวาที่ก�าหนดได
7) การท�างานลวงเวลา ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา และพนักงานจะตองใหความยินยอมและสมัครใจในการ
ท�างานลวงเวลา โดยพนักงานจะตองเซ็นชื่อยินยอมในแบบฟอรมขออนุมัติการท�างานลวงเวลา และผูบังคับบัญชาตองสงแบบ
ฟอรมดังกลาวใหฝายบุคคลกอนท�างานลวงเวลา
8)

กรณีท�างานลวงเวลาตั้งแต 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลาใหพนักงานพักกอนเริ่มท�างานลวงเวลาอยางนอย 20 นาที

นโยบายการบังคับใช้แรงงาน
1. บริษัทฯ จะไมใชแรงงานที่ถูกบังคับในการจางงานทุกรูปแบบ
2. บริษัท ฯ ตองไมมีการเรีย กรองใหวางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค�้ าประกันในการเขาท�างานกับบริษัทฯ เวนแต
กฎหมายยกเวนไว
3. บริษัทฯ จะจัดท�าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน การท�างานลวงเวลา การรองทุกข การลาออก และแนวปฏิบัติอื่นๆ
โดยใหสอดคลองตามกฎหมาย และขอก�าหนด มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ และคงรักษาแนวปฏิบัติเหลานี้อยางเครงครัดเพื่อให
พนักงานทุกประเภทปฏิบัติไดอยางถูกตอง
4. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการบังคับใชแรงงงานตั้งแตการจางงาน การคุมครองสิทธิประโยชนตางๆ เปนตน ใหแก
พนักงานทั่วทั้งองคการ เพื่อใหลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตส�านึก และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและขอก�าหนดแหง
มาตรฐานนี้ ตั้งแตเริ่มเขางานใหม และตอเนื่องไปเปนระยะ
5.

บริษัทฯ ไมสนับสนุนผูจัดซื้อจัดจาง ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงที่มีการปฏิบัติเรื่องการบังคับการใชแรงงาน

รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการบังคับใชแรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผูตองขัง
2) บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการบังคับใชแรงงานที่เกิดจากการบังคับ ขูเข็ญ หรือลงโทษ โดยที่พนักงานไมสมัครใจท�างาน
ตั้งแตเริ่มเขางาน จนกระทั่งพนสภาพจากการเปนพนักงาน โดยด�าเนินการดังนี้
2.1) การรับสมัคร เมื่อพนักงานสมัครเขาท�างานกับบริษัทฯ จะตองเขียนใบสมัครงาน พรอมแนบส�าเนาหลักฐาน
การสมัครงาน ดังตอไปนี้
2.1.1) ส�าเนาบัตรประชาชน
2.1.2) ส�าเนาทะเบียนบาน
2.1.3) ส�าเนาการศึกษา
2.1.4) อื่น ๆ เชน ส�าเนาการรับราชการทหาร ส�าเนาใบรับรองการผานงาน (ถามี)
2.2) การค�้าประกัน บริษัทฯ ไมมีการเรียกรองใหวางเงิน สิ่งของ หรือเอกสารค�้าประกันในการเขาท�างานกับบริษัทฯ
เชน การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารส�าคัญอื่นๆ ของพนักงาน เปนหลักฐานในการจางงาน
หรือมีการท�าสัญญาผูกมัดใดๆ กับผูสมัครงาน
2.3) กรณีที่มีญาติ หรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตใหพนักงานออกไปพบญาติ หรือเพื่อนไดใน
เวลาพัก กรณีที่เปนเรื่องฉุกเฉิน และเปนเวลาท�างาน บริษัทฯ จะรีบแจงใหพนักงานทราบโดยดวน และอนุญาต
ใหพนักงานสามารถพบ หรือติดตอไดตามความเหมาะสม
2.4) กรณีที่พนักงานตองออกไปท�าธุระสวนตัว เชน พบญาติ โทรศัพท ไปหองพยาบาล ฯลฯ ในชวงเวลางาน
พนักงานจะตองท�าหนังสือขออนุญาตท�าธุระสวนตัว พรอมทั้งระบุเหตุผล และตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับ
บัญชากอน จึงจะออกไปได
2.5) การลาออก กรณีที่พนักงานมีความประสงคจะลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ พนักงานสามารถยื่น
เรื่องขอลาออกไดโดยขอแบบฟอรมใบลาออก ไดที่หัวหนางาน และตองแจงลาออกลวงหนา 30 วัน เพื่อให
บริษัทฯ มีเวลาในการสรรหาพนักงานใหมมาทดแทน และไมใหมีผลกระทบและเกิดความเสียหายแกงาน เวน
แตจะมีเหตุผลชี้แจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความจ�าเปนที่ไมอาจแจงใหทราบลวงหนาได
นโยบายแรงงานเดก
บริษัทฯ มีนโยบายไมจางเด็กที่อายุต�่ากวา 15 ป เปนพนักงานของบริษัทฯ
นโยบายเสรภาพในการรวมกลุ่ม
1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันไดอยางเสรี และไมกอใหเกิดความเดือดรอน
ใดๆ แกพนักงาน บริษัทฯ และชุมชน
2. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวจัดตั้ง และรวมเปนสมาชิก เปนกลุม หรือ คณะกรรมการอื่นๆ
ในบริษัท และยอมรับการรวมเจรจาตอรอง การคัดเลือกหรือตั้งผูแทนโดยไมกระท�าการใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายเพื่อขัดขวาง
หรือแทรกแซงการใชสิทธิของพนักงาน
3. บริษัทฯ จะใหการรับรองผูแทนพนักงานที่ไดรับการสรรหาคัดเลือกจากฝายพนักงาน โดยจะไดรับการอ�านวยความ
สะดวก และไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับพนักงานคนอื่น โดยไมกลั่นแกลง โยกยาย เลิกจางหรือไมกระท�าการใดๆ ที่ไมเปนธรรม

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันไดอยางเสรีในเรื่องที่จะกอใหเกิดประโยชน
ตอสวนรวม และไมกอใหเกิดความเดือดรอนใดๆ แกพนักงานและบริษัทฯ
2) บริษัทฯ จัดใหมีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยขั้นตอนการเลือกตั้งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานป 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหนาที่ดูแลสวัสดิการ เปนตัวแทนพนักงานในการรับเรื่อง
ราวรองทุกขตางๆ และหาแนวทางแกไข รวมกับตัวแทนผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องตางๆ ตามแนวทางที่สงบและถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไมขัดขวาง หรือลงโทษพนักงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ จะประชาสัมพันธ
ใหกับพนักงานทราบผานทางหัวหนางาน ปายประกาศ หรือเสียงตามสาย

การพัฒนาบุคลากร
บริษัท ธนูลักษณ จ�ากัด (มหาชน) ใหความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดใหมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความ
สามารถของบุคลากรใหมี ความรูทักษะและบุคลิกลักษณะ ที่สอดคลองและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยางตอเนื่อง
ดวยการเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับใหสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ โดยแบงออกเปน
เนน SMART Employee Program
• Operation Level
เนน SMART Supervisor Program
• Supervisor Level
เนน SMART Leader Program
• Management Level
และเพื่อ พัฒ นาองคกรใหเปน “SMART Organization” โดยมีร ะบบงานที่ มี ความทันสมัยและเชื่ อ มโยงระบบงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work) เพื่อใหคนในองคกรท�างานอยางฉลาด (Work Smart) ตอบสนองความตองการของลูกคาอยาง
แทจริง ซึ่งมีการวางกรอบแนวคิดในดานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

SMART Leader Program

Level 3

“Management”

Level 2

“Supervisor”

Level 1
“Operation”

• 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
รายงานประจ� าปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

1. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Successor)
บริษัทฯ ไดมีการจัดใหมีโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ซึ่งถือเปนบุคคลส�าคัญในการน�าพาองคกรไปสูเปาหมาย
โดยมุงเนนพัฒนาความรู และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธการท�างาน
เพื่อเปดมุมมองวิสัยทัศนของระดับบริหารที่กวางขึ้น เชน 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 และหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชัน CAC โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
นั้นๆ มาเสริมสรางทักษะที่ส�าคัญใหกับกลุมผูบริหารดังกลาว รวมทั้งทางบริษัทฯ ไดมีการด� าเนินการจัดท�าโครงการผู สืบทอด
ต�าแหนงงาน (Succession Plan) ในต�าแหนงระดับกรรมการและต�าแหนงงานส�าคัญ โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคัดเลือก
ประเมินศักยภาพผูที่มีความเหมาะสมเปนผูสืบทอดต�าแหนงดังกลาว ตลอดจนมีการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan :IDP) โดยมุงเนนการพัฒนาทั้งทางดานความรูความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อใหผูสืบทอด
ต�าแหนงงานมีคุณสมบัติพรอมที่จะด�ารงต�าแหนงไดตามก�าหนดเวลา

Update Digital Marketing & Tools

แข็งแรง เติบโต ก�าไร: How to quick win

Smart Leader: Leader as a Coach

Leader as a Communicator

Strategic Planning & Management

การตอตานทุจริตคอรรัปชัน CAC

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มทเป็นก�าลังส�าคัญของหน่วยงาน (Key Persons Development)
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุม Key Person เปนโครงการที่พัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เปนก�าลังส�าคัญของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง โดยคัดเลือกคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับองคกร ตลอดจนพัฒนาพนักงานทั้งทางดาน Hard Skill และ Soft Skill
ใหมีทักษะความรู และความเชี่ยวชาญในงาน สามารถผลักดันงานที่ไดรับใหบรรลุเปาหมาย
ในป 2562 มีจ�านวน Key Persons ทั้งหมด 55 คน (แบงเปนฝายธุรกิจ 15 คน ฝายผลิต 22 คน และฝายสนับสนุนกิจการ
18 คน) โดยมีการจัดท�าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และใชเครื่องมือพัฒนาใหมีความ
เหมาะสมของแตละคน ในขณะเดียวกันไดจัดใหมีการประเมินผลการท� างานจากหัวหนางานและผูเกี่ยวของ ตลอดจนมีการติดตาม
ผลอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมในความกาวหนาในงานอาชีพ

3. การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและดไซน์เนอร์ (Merchandiser & Designer Development Program)
บริษัทฯ ไดมีการพัฒนากลุมพนักงานธุรกิจและดีไซนเนอรเพื่อใหตอบโจทยความตองการของลูกคา โดยมีโปรแกรมพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ (Functional Program) รูปแบบการอบรมสัมมนา และท�ากิจกรรม Workshop ฝกปฏิบัติ
จริง เชน หลักสูตร Trend Fashion หลักสูตร ความรูผา (ระดับ Basic) & Update นวัตกรรมผาใหมๆ หลักสูตรความรูการอานผล
การทดสอบผา ทั้งนี้ ไดเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ (Experience Sharing)
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด เพื่อเปนพลังในสงมอบสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา

Trend Fashion

ความรูผา (ระดับ Basic) & Update
นวัตกรรมผาใหมๆ

ความรูการอานผลการทดสอบผา

4. การพัฒนากลุ่มระดับปฏิบัติการ (Operation) - ระดับหัวหน้างาน (Supervisor)
แนวทางการบริหารจัดการ
การฝกอบรมเปนเครื่องมือพัฒนาที่จะท�าใหพนักงานมีคุณภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพราะการฝกอบรมจะชวยใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีความรูใหมๆ มีทักษะเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดี ตลอดจนการฝกอบรมเปนการผสมผสานระหวางขอมูลขาวสาร
ใหมๆและประสบการณ ท�าใหเกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร และท�าใหพนักงานมี
โอกาสเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง แตหากการฝกอบรมไมใชกิจกรรมที่จะสงผลในระยะสั้นเทานั้น หากแตตองด�าเนินการอยาง
ตอเนื่อง จึงจะเกิดผลอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันยอมตองการความรูใหมอยูตลอดเวลา

รายงานประจ� าปี 2562
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2562
ในป 2562 มีบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมและพัฒนา (ส�านักงานใหญและสาขา) จ�านวน 1,698 คน จากจ�านวนพนักงาน
ทั้งหมด 2,231 คน (คิดเปน 76 %) แบงตามสายงาน เปนดังนี้
• สายงานธุรกิจ 185 คน
• สายงานผลิต 1,361 คน
• สายงานสนับสนุนกิจการ 152 คน
หนวยงำน

ผูบริหำร

พนักงำน

ธุรกิจ
ผลิต
สนับสนุนกิจการ

คิดเป็น % ของพนักงำน
ทั้งหมด
78%
74%
96%

สัดส่วนการฝึกอบรม ประจ�าปี 2562

617 hours

72 courses
Total hours of training

28 courses

In-house Training
Public Training

โดยมีสัดสวนการอบรมภายนอกองคกร (Public Training) จ�านวน 28 หลักสูตร และสัดสวนการอบรมภายในองคกร
(In-house Training) จ�านวน 72 หลักสูตร รวมเปนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 617 ชั่วโมง คิดเปนงบประมาณที่ใชในการอบรม
681,798 บาท

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

5. การให้ทุ นการศกษาระดับปริ ญ ญาตรแก่นักศกษา
คณะอุตสาหกรรมสิงทอ สาขาวิศวกรรมเคมสิงทอ และ
สาขาวิศวกรรมสิงทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล
กรุงเทพ
ในป 2562 บริษัท ธนูลักษณ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินโครงการ
ความรวมมือการสรางบุคลากรดานสิ่งทอเพื่ออนาคตรวมกับบริษัท
ในกลุมสิ่งทอเครือสหพัฒน (Corporate University : COU) อยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2562 ถือเปนปที่นักเรียนทุนรุนที่ 1 จบการศึกษา
จ�านวน 7 คน และไดรับเขาท�างานเปนพนักงานในดานงานวิ จัย
พัฒนาสิ่งทอ งานดานธุรกิจเสื้อผา เพื่อเปนคนรุนใหมที่เปนก�าลัง
ส�าคัญใหธุรกิจบริษัทตอไป
ส�าหรับนักเรียนทุนรุนที่ 2 และ 3 จ�านวน 10 คน บริษัทฯ ยัง
คงใหการสนับสนุนดานการฝกสหกิจศึกษา และฝกภาคฤดูรอน โดย
จัดใหมีแผนงาน มอบหมายงาน Project ใหจัดท�า มีพี่เลี้ยง การ
ลงมือปฏิบัติงานจริง มีการติดตามผลการเรียนรูอยางใกลชิด รวมถึง
มีการน�าเสนอผลงานตอคณะกรรมการทุนการศึกษา ผูบริหารและ
พี่เลี้ยงที่นักศึกษาเขาสังกัดฝกงาน รวมถึงอาจารยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ภาพผูบริหารแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน
รุนที่ 1 เขารับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพคณะกรรมการทุนการศึกษา ผูบริหาร อาจารยมทร.
และนักเรียนทุนรุนที่ 2 เขารวมฝกสหกิจศึกษา

การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชวิตกับการท�างาน (Quality of Work Life)
บริษั ทฯ สนั บสนุ นการสรางสมดุล ยภาพระหวางชีวิตกับการท� างาน เพื่อ ให
พนักงานเกิดความอยูดีมีสุข อันจะสงผลใหเกิดความส�าเร็จ ความมั่นคง และความ
กาวหนา โดยมอบหมายงานที่มีคุณคาตรงกับความสนใจ ความรูความสามารถของ
พนั กงาน การจายผลตอบแทน และสรางแรงจูงใจ เพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่
การท�างาน การสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไดรับการยอมรับจากผู
อื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อสงเสริมใหเกิดสมดุลยภาพระหวางชีวิตกับการ
ท�างาน บริษัทฯ จึงน�าหลัก Happy 8 Workplace มาเปนแนวทางในการด�าเนินกิจกรรม
ตางๆ โดยมีทีมงาน Happy Workplace และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การรวมจัดกิจกรรม เพื่อใหพนักงานมีความสุขมากขึ้น ดังนี้
Happy Body สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพดี โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพตาม
การประเมินปจจัยเสี่ยงจากทุกลักษณะงานของบริษัท เชน สารเคมี แสง เสียง จัดหา
อุปกรณเครื่องใชเพื่ออ�านวยความสะดวกใหพนักงานในกระบวนการผลิตที่ตองนั่งหรือ
ยืนท�างานติดตอกันเปนเวลานานตามหลักการยศาสาตร (Ergonomics) จัดอบรมความ
รูเรื่องโรค Office Syndrome จากแพทยและนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
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Happy Heart สงเสริมใหพนักงานรูจักการมีน�้าใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สนับสนุนใหมีจิตอาสา เชน จัดกิ จกรรม
บริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลล�าพูน และโรงพยาบาลกบินทรบุรี อยางตอเนื่องทุกไตรมาส ส�าหรับในป 2562
พนักงานไดรวมกันบริจาคโลหิต เปนปริมาณมากกวา 262,000 ซี.ซี. สามารถชวยเหลือเพื่อนมนุษยได 2,245 คน และมีผูบริจาค
ดวงตา 16 ราย บริจาคอวัยวะ 14 ราย และรางกาย 3 ราย
Happy Relax โดยจัดกิจกรรมใหพนักงานไดผอนคลาย เชน กิจกรรม
หรือการละเลนในวันประเพณีตางๆ การแขงขันกีฬาภายในและภายนอกบริษัท
Happy Brain จั ดให พนั ก งานเขารั บ การอบรมทั้ ง ภายในและ
ภายนอกบริ ษั ทฯ สงเสริม ใหพนักงานคนควาหาความรู ไดดวยตนเอง
ผานระบบ Internet โดยจัดท� าในรูปแบบ Web-board เพื่ อใหพนักงาน
ไดพัฒนาความรู และ ทักษะอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัด ใหมี
การประกวดนวัตกรรมกลุ มธนูลัก ษณ (Thanulux Innovation Awards)
ตอเนื่อ งเปนปที่ 12 เพื่ อ ตอยอดความรู และกระตุ นพนัก งานใหเกิด
ความคิดสรางสรรค และพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน
Happy Soul เปนการปลู กฝงให
พนั ก งานมี ศี ล ธรรมในการด� า เนิ น ชี วิต
สงเสริมพนั กงานเปนคนดี และอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี อาทิ การ
ท�าบุญตักบาตรทุกเดือน การรดน�้าด�าหัว
ในวันสงกรานต การสวดมนตท�าสมาธิ
โครงกำรบรรยำยธรรมะ
บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ใน
หัวขอ การท�างานอยางซื่อสัตย มีคุณธรรมและ
จริยธรรม “คิดดี ท�าดี ชีวีมีสุข” โดยพระครูปลัด
สุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผูชวย
เจาอาวาสวัดยานนาวา ประธานเครือขายธรรมะ
อารมณดี เพื่อใหผู บริหารและพนักงานคนพบ
ความสุขที่แทจริงในการท�างานอยางยั่งยืน เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม 30 ป บริษัท ธนูลักษณ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ
กิจกรรมท�ำบุญบริษัท และรวมบริจำคสิ่งของวัดพระบำทน�้ำพุ
บริษัทฯ ไดจัดการบรรยายธรรมพิเศษ “งาน
ไดผล คนก็เปนสุข” โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ
(หลวงพออลงกต) เจาอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 พรอม
รวมถวายสังฆทานและของบริ จาคจากผูใจบุญ
มอบแกผูปวยยากไร วัดพระบาทน�้าพุในโครงการ
ปนน�า้ ใจ ปที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบการด�าเนิน
งานของบริษัทปที่ 44
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นอกจากการจั ดบรรยายธรรมะแลว
บริษัทฯ ไดจัดใสบาตรทุกวันจันทรแรกของ
เดือ นเปนประจ� า เพื่อ เปนการทะนุ บ� า รุ ง
ศาสนา และเพื่อใหพนักงานมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
เปนการกลอมเกลาจิตใจใหรูจักการเปนผูให
โดยการนิมนตพระสงฆจากวัดในพื้นที่โดยรอบ
ของบริษัทเขามารับบาตรในตอนเชา
Happy Money สนับสนุนและใหความรูแกพนักงานเรื่องการออมเงินไว
ใชในวัยเกษียณผานกองทุนส�ารองเลี้ย งชีพ โดยปจจุบันเปดใหสะสมในอัตรา
3-15% พรอมเปดใหมีการเลือก แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ภายใต
แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเปน เห็นเงินพอ” และในป 2562 บริษัทฯ ไดรับ
รางวัลบริษัทเกษียณสุข ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งแสดงถึง ความมุงมั่นตั้งใจในการ
สรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานมีใชเมื่ อถึงวัยเกษียณ นอกจากนี้
ยังสงเสริมใหพนักงานเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยทรัพยเพื่อพนักงานเครือ
สหพัฒน ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนหลายอยาง อาทิ เงินปนผล เงินกูยืมดอกเบี้ยต�่า ซึ่งมีพนักงานใหความสนใจและเขารวมเปน
สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกป
Happy Family จัดกิจกรรมวันเกิด ประจ�าเดือนเกิดทุกเดือน เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารและพนักงาน และ
สรางความรูสึกที่อบอุนขึ้นในองคกร นอกจากนี้มีจัดพื้นที่มุมนมแม เพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม และกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สงเสริมสถาบันครอบครัว
กิจกรรม Happy Birth Day For You
บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมวั นเกิด Happy
Birth Day For You โดยมีของขวัญที่ระลึกให
กับพนักงานในแตละเดือนเกิด เพื่อเปนขวัญ
และก�าลังใจใหกั บพนักงาน ท� าใหพนักงาน
มีความสุ ขทางดานจิตใจ และเปนกิจกรรมที่
สรางความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร
Happy Society รวมปลูกฝงและสงเสริมใหพนักงานมีจิตส�านึก มีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน อาทิ รวมกับ อบต.
นนทรี และ อ�าเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมรณรงคลดปริมาณฝุน PM 2.5 การบริจาคเงินและสิ่งของชวยเหลือประชาชน
ที่ประสบอุทกภัยภาคอีสาน การบริจาคเงินใหวัดพระบาทน�้าพุติดตอกันตอเนื่องเปนปที่ 8
นอกจากกิจกรรมแลว ทีมงาน Happy Workplace ยังน�าผลจากการท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจสภาพแวดลอม มาจัดล�าดับ
ความส�าคัญและปรับปรุงใหดีขึ้น เชน บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการท�างาน โรงอาหาร เปนตน
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ผลการด�าเนินงานด้านชุมชน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม Corporate Social Responsibility ดวยความตระหนัก
และใหความส�าคัญกับระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใสตรวจสอบได เคารพ
ตอหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผูมีสวนไดเสีย โดยมุงสรางและสืบสานความสัมพันธ์อันดี พรอมทั้งสรางทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน
ทางดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ มีนโยบายอยางชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อรักษาและด�ารงไวซึ่งระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดลอมของชุมชน
การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจารณาความตองการของชุมชน และการมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมกับชุมชน
เครือสหพัฒน์ประชารัฐร่วมใจ : โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม
โครงการสอนเย็บผาสราง
อาชีพ สู สังคม เปนโครงการ
ความรวมมื อ กั บ มู ล นิ ธิพ ระ
ดาบสในโครงการลูกพระดาบส
มีวั ตถุประสงค์มุ งหวัง ใหเกิ ด
การสรางอาชี พ ใหกับ สั ง คม
ชุมชน โดยบริษัท ธนูลักษณ์
จ�ากัด (มหาชน) ไดจัดท�าและ
น�าองค์ความรูทักษะฝมือดานการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ ยวชาญการเย็บสิ นคาที่มี คุณภาพ น�ามาสรางเปนหลักสู ตรการสอน
เย็บผาระยะสั้น 5 วัน ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริง โดยผูจบหลักสูตรไดรับประกาศนียบัตรส�าเร็จหลักสูตร และผลลัพธ์ที่ไดน�ามาซึ่ง
การสรางอาชีพ สรางความยั่งยืนใหกับสังคม การด�าเนินโครงการเริ่มตนตั้งแตป 2559 ตอเนื่องจนถึง ปจจุบันมีผูเขารวมโครงการ
และส�าเร็จหลักสูตร 18 รุน จ�านวน 199 คน
โครงการสนุกอย่างสร้างสรรค์ ป 2562 (โรงเรียนวัดปริวาส)
โรงเรียนเปนสถาบันที่ส�าคัญของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก ซึ่งเปนแหลงศึกษาหาความรู การพัฒนาการ
ของเด็ก ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูที่เปนสิ่งส�าคัญ ซึ่งในป 2562 บริษัทฯ ไดตอยอดโครงการ
โดยปรับปรุงหองเรียน และสภาพแวดลอม
การเรีย นที่ โรงเรีย นวั ดปริ ว าส เมื่อ วัน ที่
30 พฤษภาคม 2562 โดยผู บริหารและ
พนักงานบริษัท ไดรวมมือกันสรางโลกแหง
จิ นตนาการ เนรมิ ตสีสัน ใหกั บ หองเรีย น
ของเด็กอนุบาลใหเปนหองเรียนแหงความ
สรางสรรค์ นาดู นาอยู นาเรียน ตลอดจน
มีการจัดท� าสื่อ การเรี ยนรู ที่มี ความเหมาะ
สมเพื่อเพิ่มทักษะ จิตใจอารมณ์ สติปญญา
ตลอดจนสรางนิสัย ใหนั กเรีย นรู จัก ศึก ษา
หาความรูดวยตนเอง
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและแจกของขวัญวันเด็ก
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ซึ่งในปนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม
2562 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นในความส�าคัญของเด็กที่จะเจริญเติบโต
ขึ้นเปนผูใหญในวันหนา จึงไดจัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา
และแจกของขวัญวัน เด็กที่โรงเรีย นวัดคลองภูมิ โรงเรีย นวั ด
คลองใหม โรงเรียนวัดชองนนทรี ส�านักงานเขตยานนาวา และ
ชุมชนบัวหลวง
โครงการจิตอาสาร่วมใจท�าความดี
บริษัทฯ มุงเนนและสงเสริมใหพนักงานมีจิตอาสา โดยสนับสนุนใหเขารวมโครงการตางๆ ที่ภาครัฐไดจัดขึ้น เพื่อเปนการ
ฝกใหพนักงานมีใจรักรูจักเสียสละ และชวยเหลือผูอื่น โดยสงเสริมใหเขารวมโครงการตางๆ เชน
1. การเขาปฏิบัติการก�าจัดฝุ น PM2.5
กับ อบต.นนทรี กับกลุมจิตอาสา จ�านวน
500 คน

2. การเขารวมเดินขบวนรณรงค์ การ
แกไขและปองกันปญหายาเสพติด

3. การรวมท�าความดีในกิจกรรมวันเกิด
บริษัท รวมกันลางหองน�า้ วัดชองนนทรี และ
ทาสีเครื่องเลนใหโรงเรียน

4. การมอบของเลนใหกับนองๆ โรงเรียนโสตศึกษา ซึ่งเปนโรงเรียนส�าหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางตาและหู เปนการเพิ่มทักษะ การเรียนรูภายนอกหองเรียนส�าหรับ
นองๆ ในกลุมนี้
โดยมีพนักงานที่มีจิตอาสา คือ นางสาวนิจวิภา อัครจันทร์ หรือ “พี่ฟอง” ของ
นองๆ อายุ 54 ป เขารวมโครงการจิตอาสาท�าความดีดวยหัวใจ ไดรับแรงบันดาล
ใจจากงานอาสาในพระราชพิธ ีพระบรมศพฯ จึงเขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆ อยาง
ตอเนื่อง เชน หลักสูตรชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน และงานดานจราจรดานภัยพิบัติ เพื่อเปน
อาสาเขาชวยปฏิบัติงานอาสาในชวงวันหยุดเปนประจ�า ถือเปนบุคคลตัวอยางของ
บริษัทที่มีจิตอาสาควรแกการยกยอง
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รายงานด้านความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานดานสิงแวดลอม
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหำชน) ใสใจดูแลสภำพแวดลอม กำรจัดกำรดำนพลังงำน กำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผน
ดำนทรัพยำกรน�้ำ ไฟฟำ และขยะ พรอมทั้งมีนโยบำยดำนชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย

การบริหารจัดการดานพลังงาน
ความมุ่งมันและเป้าหมาย
จำกนโยบำยของบริษัทที่จะดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมใหไดรับควำมพึงพอใจสูงสุด เพื่อเปนองค์กรที่สรำงควำมสุขในกำร
ท�ำงำน มีจิตส�ำนึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยกำรปลูกฝงใหพนักงำนมีจิตส�ำนึกและจิตอำสำดำนสิ่งแวดลอม รวม
ถึงพึ่งพำตนเองไดตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการด�าเนินงาน
จำกควำมมุงมั่น บริษัทฯ ตระหนักและใหควำมส�ำคัญในกำรรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมและรักษำสิ่งแวดลอมควบคูไปกับกำรด�ำเนินงำน ตั้งแตกำรคัดเลือกบริษัทคูคำที่ใสใจในสิ่งแวดลอม ตลอดจนกำรผลิต และ
ใหขอมูลที่ถูกตองแกผูบริโภค โดยค�ำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝำย กำรดูแลรักษำสิ่งแวดลอม พรอมชวยเหลือชุมชนและกำรพัฒนำ
ชุมชนอยำงยั่งยืน โดยมีกำรจัดกำรดำนทรัพยำกรและพลังงำนในดำนตำงๆ ดังนี้

1. การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)
บริษัทฯ ไดศึกษำถึงแหลงที่มำของกำรปลอยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กร โดยไดด�ำเนินกิจกรรมกำรปรับปรุง
เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอด LED และโคมไฟพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อลดกำรปลอยก๊ำซเรือนกระจกตำมมำตรกำรโครงกำรอนุรักษ์
พลังงำน ซึ่งเปนกิจกรรมหลัก (ประเภทที่ 2) ที่กอใหเกิดก๊ำซเรือนกระจก โดยตั้งเปำหมำยที่จะลดกำรปลดปลอยคำร์บอนใหนอย
ลงกวำปที่ผำนมำ 5% จำกมำตรกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรมีสวนรวมของพนักงำน

ประเภท 1

การปลอยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร (tCO2e/yr)
653

ประเภท 2

2,000

65

ประเภท 3

411

13

ขอบเขต

รวม 1 และ 2

2,653

% สัดสวน
21

tonCO2-eq
2,500

2,000

2,000

CO2

1,500
1,000

653

500

ประเภท 1

ประเภท 2

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

411

309

ประเภท 3

อื่นๆ

รายงานด้านความยั่งยืน

2. การใชพลังงาน
บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส�ำคัญและคุณคำของพลังงำน
จึงไดด�ำเนิ นกำรจัดกำรพลังงำนภำยในบริษัทมำอยำงตอ
เนื่อง กำรอนุรักษ์พลังงำนเปนสิ่งส�ำคัญและเปนหนำที่ของ
พนักงำนทุกคนที่ตองรวมมือกันด�ำเนินกำรจัดกำรพลังงำน
และใชพลังงำนเพื่อ ใหเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี เปำหมำย
ลดกำรใชพลังงำนอยำงตอเนื่องทุกป ซึ่งในป 2562 ลดกำร
ใชพลัง งำนไฟฟำไมต�่ ำ กวำ 5% ตอหนวยผลผลิต เมื่ อ
เทียบกับป 2561

จำหน่วยหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย)
4,000,000

3,645,399

3,500,000

3,619,000

3,452,000

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

บริ ษั ทฯ มีก ำรฝกอบรมและรณรงค์ส รำงจิตส�ำ นึก
ประหยัดพลังงำนอยำงตอเนื่อง เพื่อใหทุกคนตระหนักและ
ปฏิบัติโดยยึดหลักกำรใชทรัพยำกรใหเกิดควำมคุมคำสูงสุด
ในทุก กิจ กรรมครอบคลุม ทั้ง กำรใชพลังงำนไฟฟำ น�้ำมั น
น�้ำ กระดำษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทไดเขำรวมเปนสถำนประกอบกิจกำร
ตนแบบในกำรฝกอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำคปฏิบัติ
เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใชพลังงำนอยำงตอเนื่อง

40,000

3. การบริหารจัดการน�า

30,000

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปริมาณการใช้น้ำ (m3)
37,732

36,011

37,422

35,000

จำกขอมูลปริมำณกำรใชน�้ ำ 3 ปที่ผ ำนมำ พบวำป
2562 มีปริมำณกำรใชน�้ำมำกกวำป 2561 เนื่องจำกชวงเดือน
มิถุนำยน ไดมีกำรตรวจพบวำบอพักน�้ำใตดินรั่ว ท�ำใหมีกำรใช
น�้ำมำกกวำปกติ ซึ่งเมื่อทรำบสำเหตุปริมำณกำรใชน�้ำที่เพิ่ม
ขึ้นแลว ทำงบริษัทฯ ไดด�ำเนินกำรเรงแกปญหำ และสำมำรถ
ควบคุมปริมำณกำรใชน�้ำไดเหมือนเดิม

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

ปี 2560

ปี 2561

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท�างาน
บริษัท ธนู ลักษณ์ จ�ำกั ด (มหำชน) ไดก�ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัยและ
สภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน เพื่อ เปนแนวทำงส�ำหรับพนักงำน ลูกคำ และผูมำติดตอในกำร
ปองกันอุบัติเหตุแ ละอุบัติภัยเพื่อ ใหเกิดสวั สดิภ ำพแกชีวิตทรัพย์ สินและอนุรักษ์สภำพแวดลอม
ซึ่งผูบังคับบัญชำตำมสำยงำนจะเปนผูรับผิดชอบด�ำเนินกำรตำมนโยบำยนี้ใหเปนไปอยำงตอเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ
พนักงำน ลูกคำ และผูมำติดตอจะตองถือปฏิบัติเชนเดียวกันโดยใหเปนไปตำมขอก�ำหนดใน
กฎหมำยวำดวยเรื่องควำมปลอดภัยที่สวนรำชกำรตำงๆ ไดประกำศใชและมำตรฐำนที่ทำงบริษัทฯ
ก�ำหนดไวซึ่งมีนโยบำยดังตอไปนี้

รายงานประจ� าปี 2562

ปี 2562

รายงานด้านความยั่งยืน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท�างาน
1.

บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมขอก�ำหนดทำงกฎหมำยดำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และขอก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งกำรทบทวนติดตำมใหสอดคลองกับปจจัยที่มีควำมเสี่ยง

2.

บริษัทฯ จะสงเสริมและสนับสนุนใหมีกำรปรับปรุงสภำพแวดลอม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนกำรใชอุปกรณ์ปองกัน
อันตรำยที่เหมำะสม รวมถึงกำรรักษำไวซึ่งสุขภำพอนำมัยที่ดีของพนักงำนทุกคน

3.

บริษัทฯ จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกำรมีสวนรวมของพนักงำน คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย คูธุรกิจ ในกำร
ด�ำเนินงำนดำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน

4.

บริษัทฯ จะติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอมใน
กำรท�ำงำน และที่ก�ำหนดไวในแผนงำนประจ�ำป เพื่อใหเกิดกำรปฏิบัติอยำงจริงจังและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ในป 2562 บริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้

ดานความปลอดภัย
1. การฝึ กซอมดับเพลิงขั้นตน
ใหพนักงำนของแตละหนวยงำนอยำง
นอยรอยละ 40 ของพนักงำน สำมำรถ
ใชอุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหมได
ทันทีและเปนกำรปองกันกำรสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจำกอัคคีภัย รวมทั้งใหควำม
รูควำมเขำใจในเรื่อ งของอัคคีภัย วิธีก ำร
ปองกัน รวมทั้งฝกซอมอพยพหนีไฟทั้ง
องค์กรปละ 2 ครั้ง

2. การอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการกูชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให
พนักงำนสำมำรถชวยเหลือตนเองและผูอื่น
ไดเมื่อประสบเหตุอันตรำยโดยจัดฝกอบรม
ใหทรำบถึงวิธี ก ำรปฐมพยำบำลเบื้อ งตน
และกำรกูชีพขั้นพื้นฐำน อำทิ กำรหำมเลือด
กำรกระตุนหัวใจและกำรผำยปอด รวมถึง
กำรปฐมพยำบำลบำดแผลทุกชนิด ตลอด
จนกำรเคลื่อนยำยผูปวยอยำงถูกตองกอน
น�ำไปสงตอโรงพยำบำล

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

3. การใหความรู ดานความ
ปลอดภัยในการท�างาน พนักงำนใหมทุก
คนกอนปฏิบัติงำนจะไดรับกำรอบรม เรื่อง
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนทุกครั้ง เพื่อ
ใหพนักงำนมีควำมรูควำมเขำใจเกี่ยวกั บ
ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนมำกขึ้น และ
เพื่อใหเกิดจิ ตส�ำนึกเรื่อ งของกำรท�ำงำน
อยำงไรไมใหเกิดอุบัติเหตุ
ดานอาชีวอนามัย
1. จั ด ให มี อุ ป ก ร ณ ์ ป อง กั น
อันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหกับพนักงำน
ที่ท�ำงำนในจุ ดที่ก�ำหนดใหสวมใสขณะปฏิบัติ
งำน เชน ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก หรือผำปด
จมูก เปนตน
2. การตรวจสุ ข ภาพตามความ
เสี่ยงของงาน เชน ตรวจกำรท�ำงำนของตับ,
ตรวจหำสำร Toluene, Acetone, Ketone ใน
ปสสำวะ ตรวจหำสำรตะกั่ว ในเลือ ด ตรวจ
สมรรถภำพกำรไดยินและตรวจสมรรถภำพ
ปอด ซึ่งเปนกำรตรวจรำงกำยเพื่อคนหำควำม
ผิดปกติจำกกำรท�ำงำนที่มีควำมเสี่ยงในบริษัท
3. การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของพนักงานเขาใหมภายใน 30 วัน จัดใหมีกำรตรวจสุขภำพพนักงำน ปละ1ครั้ง
และพนักงำนเขำใหมภำยใน 30 วัน เพื่อเปนกำรเฝำระวังและปองกันโรคจำกกำรท�ำงำน ตรวจโดยแพทย์อ ำชีวเวชศำสตร์
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ตารางเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน 5 ปยอนหลัง
ความรุนแรง/ความเสียหาย

ป 2562

ทรัพย์สินเสียหำย
ไดรับบำดเจ็บเล็กนอย (ไมหยุดงำน)
ไดรับบำดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงำน
รวมจ�ำนวนครั้ง
รวมจ�ำนวนวันหยุดงำนจำกอุบัติเหตุในกำรท�ำงำน (วัน)
เจ็บปวยจำกกำรท�ำงำน (หยุดงำน)
รายงานประจ� าปี 2562

ป 2561

จ�านวนครั้ง/ป
ป 2560
5
5

ป 2559

ป 2558

5
1
5
1

3
3

รายงานด้านความยั่งยืน

ดานสภาพแวดลอมในการท�างาน
กำรตรวจสภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน จัด ใหกำรตรวจวิเครำะห์ แสงสวำง
เสียง ควำมรอน ฝุน น�้ำทิ้ง และสำรเคมี ในกำรตรวจวัดสภำพแวดลอมประจ�ำป
กำรตรวจวัดสภำพแวดลอมในกำรท�ำงำน เพื่อใชเปนขอมูลในกำรเฝำระวังก�ำหนด
แนวทำงในกำรปองกันและแกไขปญหำดำนสุขภำพของพนักงำนที่อำจจะเกิดขึ้น
จำกแสงสวำง เสียง ควำมรอน ฝุนละอองและสำรเคมี เพื่อใหมั่นใจวำพนักงำนจะ
ท�ำงำนภำยใตสภำพแวดลอมที่ปลอดภัย ปรำศจำกโรคภัยอันเนื่องจำกกำรท�ำงำน

กำรตรวจวัดระดับควำมดังเสียง
ผลกำรตรวจวัด 76 dBA
ผำนเกณฑ์มำตรฐำน
กำรตรวจวัดระดับควำมรอน
ผลกำรตรวจวัด 30°C ผำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจวัดระดับควำมเขมขนของสำรเคมี
ผลกำรตรวจผำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน�้ำทิ้ง
ผลกำรตรวจผำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน�้ำเขำ-ออก Boiler
ผลกำรตรวจผำนเกณฑ์มำตรฐำน

กำรตรวจปลองระบำยอำกำศของ Boiler
ผลกำรตรวจคำควำมทึบแสงรอยละ 3
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ในป 2562 บริษัทไดมีสงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมตำงๆ ดังนี้
กิจกรรม 5 ส. และ กิจกรรม Big Cleaning Day
ป 2562 บริ ษั ท ฯ ได จั ด
โครงกำร 5 ส. (สะสำง สะดวก
สะอำด สุขลักษณะ สรำงนิสัย)
และกิจกรรม Big Cleaning Day
ในวันที่ 8 - 9 สิงหำคม 2562 เพื่อ
จัดระเบีย บเรี ยบรอยในที่ท�ำงำน
กอใหเกิ ดสภำพกำรท� ำ งำนที่ ดี
ปลอดภัย และมีระเบียบเรียบรอย
รวมทั้งเปนกำรสรำงใหเกิดกำรมี
สวนรวม ควำมสมัครสมำนสำมัคคี
และควำมสัม พั นธ์ อันดี ร ะหวำง
ของผู บริ ห ำรและพนั ก งำนใน
หนวยงำน ตลอดจนชุมชนใกลเคียง

โครงการคัดแยกขยะ
บริ ษั ท ธ นู ลั กษณ ์ จ� ำกั ด
(มหำชน) ไดมีก ำรประชำสัม พั นธ์
และจั ดกิ จกรรมใหควำมรู กับ กลุ ม
พนั ก งำน โดยกำรจั ดปำยใหควำม
รู ในเรื่อ งของประเภทขยะ และจั ด
กิจกรรมรณรงค์เ พื่อ ใหพนักงำนรูจั ก
กำรคัด แยกขยะที่ถูกวิธี ซึ่ งไดมีกำร
ก�ำหนดจุดทิ้งขยะไวตำมอำคำรตำงๆ
ทั้ง นี้มีพ นัก งำนที่เขำรวมและรับ รู
ถึงกำรคัดแยกขยะในประเภทตำงๆ
กำรแยกทิ้งขยะที่ถูกตองมำกขึ้น จึง
ท�ำใหไมท�ำใหเกิดมลภำวะทำงอำกำศ
เปนกำรสรำงวินัยใหแกตนเอง ชวย
ลดคำใชจำยของรัฐบำลในกำรจัดกำร
ขยะ และท�ำใหโลกของเรำนำอยูขึ้น

รายงานประจ� าปี 2562
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นวัตกรรมเพือการพัฒนา
1. ด้านการพัฒนานวัตกรรมทเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
1.1 นวัตกรรมเสือ Upcycling by GC แบรนด์สินค้า Arrow
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมสหพัฒน์ และ บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (PTTGC) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะพลาสติก ด� าเนินการ
ภายใตโครงการ Upcycling The Ocean Thailand เพื่อชวยลดปญหาขยะพลาสติกซึ่งจัดเปนมลภาวะสิ่งแวดลอมที่เขาขั้นวิกฤติ
ในหลายๆ ประเทศ ขยะจากขวดพลาสติกตองใชเวลายาวนาน ถึง 450 ปในการยอยสลายตามธรรมชาติ และเมื่อยอยสลายแลว
ยังกอใหเกิดปญหาจากไมโครพลาสติก สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งเปนสวนหนึ่งของหวงโซอาหาร
จากขอตกลงความรวมมือดังกลาว บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จ�ากัด ซึ่งเปนโรงงานผูผลิตเสนดายและผาผืน และ บริษัท ธนูลักษณ์
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตเสื้อเชิ้ต ไดรวมมือกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่แปรรูปจากขวดพลาสติกใหเปน
ผลิตภัณฑ์ใหมที่มีมูลคาเพิ่ม มีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ ใหไดเนื้อผาที่มีความแข็งแรงทนทาน รีดเรียบไดงาย มีผิวสัมผัสที่นุม
นวล สวมใสสบาย ไมระคายเคืองผิว ซับเหงื่อไดดี แหงเร็ว เปนการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทยใหทัดเทียมกับตางประเทศ
ภายใตแบรนด์ ARROW

ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต collection “Arrow Shirt Upcycling by GC” เปนแบรนด์แรกที่ใชเสนใยจากขวดพลาสติก โดยที่เสื้อเชิ้ต
1 ตัว ผลิตมาจากการใชขยะขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ใบ
1.2 นวัตกรรม Cool Mode
นวัตกรรมเนื้อ ผา Cool Mode เปนฉลากมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการกาซเรือ นกระจก
(อบก.) เพื่อสงเสริมการพัฒนาเสื้อผาลดโลกรอน เนื้อผาตองผานเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติทั้ง 3 ดาน จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) ดังนี้
1. ดานคุณภาพและความคงทนในการใชงาน เทียบเทามาตรฐานสากล
2. ดานความปลอดภัย ใชสียอมและสารเคมีที่ปลอดภัยจากสารกอมะเร็ง และโลหะหนัก
3. ดานการลดความรอน เนื้อผาชวยระบายเหงื่อไดอยางรวดเร็ว ชวยใหเสื้อแหงเร็ว ลดอุณหภูมิ รางกายของ
ผูสวมใส ท�าใหรูสึกเย็นสบาย และยังชวยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

ในป 2562 บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน ฉลาก Cool Mode ประเภทผาถัก เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ คือ ผาถัก
Code: TRI 005 (Cotton 40% Polyester 60%) และ ผาถัก Code: TRI006 ( 100% Polyester)

1.3 นวัตกรรมเสือประหยัดไฟเบอร์ 5
นวัตกรรมเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 เปนฉลากมาตรฐานจากการเขารวมโครงการ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทเสื้อผาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เสื้อ
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เนื้อผาที่ใชจะตองผานมาตรฐาน cool mode แลวน�ามาตัดเย็บเปนเสื้อผา
ส�าเร็จรูป ซึ่งตองผานเกณฑ์การทดสอบคาความเรียบของเนื้อผา และคาความเรียบของตะเข็บ
เย็บหลังการซัก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อใหไดเสื้อผาที่มีความเรียบอยูในระดับ
ที่ผูบริโภคพึงพอใจ สามารถสวมใสไดโดยไมตองรีด เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 จึงมีคุณสมบัติที่โดด
เดน คือ “ประหยัดไฟ ใสสบาย ไมตองรีด” บริษัทฯ ไดรับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์
5 ประเภทเสื้อเชิ้ตในป 2561 ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคดังนั้นจึงไดด�าเนินการวิจัย
และพัฒนาเนื้อผาเบอร์ 5 มาอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 นี้ บริษัทฯไดพัฒนาเสื้อจากผาถัก
เบอร์ 5 เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ จากเนื้อผา Code: TRI 005 (Cotton 40% Polyester 60%)
และ ผาถัก Code: TRI006 (100% Polyester)

2. การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
2.1 นวัตกรรมผ้า Bemberg แบรนด์สินค้า Daks
เนื้อผาที่เกิดจากการผสมผสานเสนใย Cupro ที่ไดจากการน�าเสนใยสวนที่หุม
เมล็ดฝาย (Cotton) มาผานกระบวนการทางเคมีเพื่อปรับปรุงโครงสรางเสนใยใหมี คุณสมบัติ
พิเศษ เมื่อน�ามาทอเปนผืนผาจะไดเนื้อผาที่ใหความรูสึกสบายแกผูสวมใส มีผิวสัมผัสที่เรียบลื่น
นุมนวล เรียบเนียนไปกับผิว เหมือนผิวสัมผัสของเสนใยไหม นอกจากนี้ชองวางเล็ก ๆ ภายใน
เสนใย (micro pores) จะชวยใหเนื้อผาดูดซับความเปยกชื้นไดดี และระบายออกไดอยางรวดเร็ว
ท�าใหสวมใสสบายในทุกสภาพอากาศ
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2.2 นวัตกรรมผ้า Bamboo Extra Soft แบรนด์สินค้า Absorba
นวัตกรรมเสื้อผาเด็ก แบรนด์สินคา Absorba ผลิตจากเสนใยฝาย (Cotton) ผสมผสานกับเสนใยไผ (Bamboo) จาก
ธรรมชาติ เมื่อน�าเสนดายมาทอเปนผืนผา ดวยวิธีการทอผาแบบ 2 ชั้น ( Double Gauze) จึงใหสัมผัสที่ออนโยนตอผิวของเด็ก
เนื้อผามีความนุมนวล โปรง เบา สบาย ระบายอากาศไดดี ไมอับชี้น ชวยใหเด็ก รูสึกสบายตัว ไมเหนอะหนะ แมสวมใสในชวง
ที่มีอากาศรอน นอกจากนี้ดวยคุณสมบัติพิเศษของเสนใยไผ ที่ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดเองตามธรรมชาติ
โดยไมตองใสสารเคมีลงในเนื้อผา จึงชวยปกปองผิวพรรณของเด็กไดตลอดอายุการใชงาน โดยไมกอใหเกิดการระคายเคือง

3. การประกวดนวัตกรมเครือสหพัฒน์ “CHAIRMAN AWARDS” ประจ�าปี 2562
และการประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์ “THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)”
3.1 การประกวดนวัตกรรมเครื อสหพัฒน์ “CHAIRMAN AWARDS” ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ไดคัดสรรผลงาน
นวัตกรรมเขารวมการประกวด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และไดรับรางวัลในประเภทตางๆ ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product) ชื่อนวัตกรรม Healthy Life by Nano Zinc
ประเภทระบบและกระบวนการท�างาน (System and Process) ชื่อนวัตกรรม Smart 3 P และ นวัตกรรม 4 สี หมอไฟ
ประเภทการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกรอน และสิ่งแวดลอม (Energy Saving & Global Warming & Environment)
ชื่อนวัตกรรม Green Heart Of Life วัฒนธรรมหัวใจสีเขียว
ประเภทเสริมประโยชน์ในการท�างาน (Petty awards) ชื่อนวัตกรรม เสริมปลายคอเป๊ะเวอร์ และ Finding Helper
3.2 การประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์ ในปนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัทฯไดมีการจัดการประกวด
นวัตกรรมประจ�าปมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 13 เริ่มตั้งแตป 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกายความคิดใหพนักงานทุกสวน
งานมีสวนรวมในการคนควาวิจัยพัฒนา สรางสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและเพิ่มผลผลิต มุงเนน
การสรางประโยชน์ทั้งตอบริษัทและตอสังคม
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เกยวกับรายงานฉบับน
บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ากัด (มหาชน) ไดจัดท�ารายงานดานความยั่งยืนโดยจัดแยกสวน เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นจะด�าเนินงานดาน
ความยั่งยืนที่สรางคุณคาใหกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการด�าเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการรายงาน
รายงานดานความยั่งยืน ประจ�าป 2562 จัดท� าขึ้นโดยอางอิ งตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4
ซึ่งเปนแนวทางการจัดท�ารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการด�าเนินงาน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่มีสาระส�าคัญดานกลยุทธ์และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ไดแสดงผลการด�าเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ แตไมไดรวม
ถึงบริษัทยอยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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0SHBO BU PO 1SPG MF
/BNF PG UIF PSHBO BUPO
DUW UFT 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 BUPO
OGPSNBUPO 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
1SFDBVUPOBS 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 UFT
UI DT BOE OUFHS U
7BMVFT S OD MFT TUBOEBSET BOE OPSNT PG CFIBW PS
FDIBOTNT 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
POTVMUOH 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 OBUOH BOE TFMFDUOH UIF IHIFTU HPWFSOBODF CPE
POGM DUT PG OUFSFTU
3PMF PG I HIFTU HPWFSOBODF CPE O TFUUOH VS PTF WBMVFT BOE TUSBUFH
PMMFDUWF 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 TPDBM N BDUT
GGFDU WFOFTT PG S TL NBOBHFNFOU SPDFTTFT
3FW FX PG FDPOPN D FOW SPONFOUBM BOE TPDBM UP DT
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) HIFTU HPWFSOBODF CPE T SPMF O TVTUBOBC M U SF PSUOH
PNNVO DBUOH 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 SFNVOFSBUPO
OOVBM UPUBM DPN FOTBU PO SBU P
1FSDFOUBHF ODSFBTF O BOOVBM UPUBM DPN FOTBU PO SBU P
4UBLFIPMEFS OHBHFNFOU
- TU PG TUBLFIPMEFS HSPV T
PMMFDUWF CBSHB OOH BHSFFNFOUT
EFOU G OH BOE TFMFDUOH 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 GOBOD BM TUBUFNFOUT
FG O OH SF PSU DPOUFOU BOE UP D PVOEBS FT
-TU PG NBUFS BM UP DT
3FTUBUFNFOUT PG OGPSNBUPO
IBOHFT O SF PSU OH
3F PSUOH FS PE
BUF PG NPTU SFDFOU SF PSU
3F PSUOH D DMF
POUBDU P OU GPS RVFTUPOT SFHBSE OH UIF SF PSU
MB NT PG SF PSUOH O BDDPSEBODF X UI UIF (3 4UBOEBSET
(3 DPOUFOU OEF
UFSOBM BTTVSBODF
3
DPOPN D 1FSGPSNBODF
MBOBUPO PG UIF NBUFS BM UP D BOE UT PVOEBS
5IF NBOBHFNFOU B SPBDI BOE UT DPN POFOUT
WBMVBUPO PG UIF NBOBHFNFOU B SPBDI
SFDU FDPOPN D WBMVF HFOFSBUFE BOE E TUS CVUFE
OBOD BM N M DBUPOT BOE PUIFS S TLT BOE P PSUVOU FT EVF UP DM NBUF DIBOHF
FG OFE CFOFGU MBO PCM HBUPOT BOE PUIFS SFU SFNFOU MBOT
OBOD BM BTT TUBODF SFDF WFE GSPN HPWFSONFOU
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OE SFDU DPOPN D
MBOBUPO 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
4HO GDBOU OE SFDU FDPOPN D N BDUT
OU PSS U PO
MBOBUPO 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 USBO OH BCPVU BOU DPSSV UPO PM D FT BOE SPDFEVSFT
POG SNFE OD EFOUT PG DPSSV UPO BOE BDU POT UBLFO
OFSH
MBOBUPO 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 UPO X UI O UIF PSHBO BUPO
OFSH DPOTVN UPO PVUT EF PG UIF PSHBO BUPO
OFSH OUFOT U
3FEVDU PO PG FOFSH DPOTVN UPO
3FEVDU POT O FOFSH SFRV SFNFOUT PG SPEVDUT BOE TFSW DFT
8BUFS
MBOBUPO 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 UPO
PE WFST U
MBOBUPO 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
4HO GDBOU N BDUT PG BDU WU FT SPEVDUT BOE TFSW DFT PO C PE WFST U
)BC UBUT SPUFDUFE PS SFTUPSFE
6 / 3FE -TU T FD FT BOE OBU POBM DPOTFSWBUPO M TU T FD FT X UI IBC UBUT O BSFBT
BGGFDUFE C P FSBUPOT
N TT PO
MBOBUPO 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 TTPOT OUFOT U
3FEVDU PO PG ()( FN TT POT
N TT POT PG P POF EF MFUOH TVCTUBODFT 0 4
/ USPHFO P EFT /09 TVMGVS P EFT 409 BOE PUIFS T HO G DBOU B S FN TT POT
GGM FOUT BOE 8BTUF
8BUFS E TDIBSHF C RVBMU BOE EFTU OBUPO
8BTUF C U F BOE E T PTBM NFUIPE
4HO GDBOU T MMT
5SBOT PSU PG IB BSEPVT XBTUF
8BUFS CPE FT BGGFDUFE C XBUFS E TDIBSHFT BOE PS SVOPGG
OW PSONFOU PN M BODF
MBOBUPO 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
4 M FS OW SPONFOUBM TTFTNFOU
MBOBUPO 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 DIBO BOE BDU POT UBLFO
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N MP NFOU
MBOBUPO 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 UNF FN MP FFT UIBU BSF OPU SPW EFE UP UFN PSBS PS
BSU UNF FN MP FFT
1BSFOUBM MFBWF
-BCPS BOBHFNFOU 3FMBU POT
O NVN OPU DF FS PET SFHBSE OH P FSBUPOBM DIBOHFT
0DD BU POBM FBMUI BOE 4BUFU
0DDV BUPOBM IFBMUI BOE TBGFU NBOBHFNFOU T TUFN
)B BSE EFOU GDBU PO S TL BTTFTTNFOU BOE OD EFOU OWFTUHBUPO
0DDV BUPOBM IFBMUI TFSW DFT
8PSLFS BSU D BU PO DPOTVMUBU PO BOE DPNNVO DBU PO PO PDDV BU POBM IFBMUI
BOE TBGFU
8PSLFS USB OOH PO PDDV BUPOBM IFBMUI BOE TBGFU
1SPNPUPO PG XPSLFS IFBMUI
1SFWFOUPO BOE N UHBUPO PG PDDV BU POBM IFBMUI BOE TBGFU N BDUT E SFDUM M OLFE
C CVT OFTT SFMBUPOTI T
8PSLFST DPWFSFE C BO PDDV BUPOBM IFBMUI BOE TBGFU NBOBHFNFOU T TUFN
8PSL SFMBUFE OKVS FT
8PSL SFMBUFE MM IFBMUI
5SB O OH BOE E DBU PO
MBOBUPO PG UIF NBUFS BM UP D BOE UT PVOEBS
5IF NBOBHFNFOU B SPBDI BOE UT DPN POFOUT
WBMVBUPO PG UIF NBOBHFNFOU B SPBDI
WFSBHF IPVST PG USB O OH FS FBS FS FN MP FF
1SPHSBNT GPS V HSBE OH FN MP FF TL MMT BOE USBOT U PO BTT TUBODF SPHSBNT
1FSDFOUBHF PG FN MP FFT SFDF W OH SFHVMBS FSGPSNBODF BOE DBSFFS EFWFMP NFOU
SFW FXT
WFST U BOE R BM 0 PSU O U
WFST U PG HPWFSOBODF CPE FT BOE FN MP FFT
3BUP PG CBT D TBMBS BOE SFNVOFSBUPO PG XPNFO UP NFO
/PO E TDS N OBU PO
ODEFOUT PG E TDS N OBU PO BOE DPSSFDU WF BDU POT UBLFO
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SFFEPN PG TTPD BU PO BOE PMMFDU WF BSHB O OH
0 FSBU POT BOE TV M FST O XIDI UIF S HIU UP GSFFEPN PG BTTPD BU PO BOE DPMMFDU WF
CBSHB OOH NB CF BU S TL
I ME -BCPS
0 FSBU POT BOE TV M FST BU T HO GDBOU STL GPS OD EFOUT PG DIME MBCPS
4FD S U 1SBDU DFT
MBOBUPO PG UIF NBUFS BM UP D BOE UT PVOEBS
5IF NBOBHFNFOU B SPBDI BOE UT DPN POFOUT
WBMVBU PO PG UIF NBOBHFNFOU B SPBDI
4FDVS U FSTPOOFM USB OFE O IVNBO SHIUT PM DFT PS SPDFEVSFT
3 HIUT PG OE HFS P T 1FP MFT
ODEFOUT PG W PMBU POT OWPMW OH S HIUT PG OE HFOPVT FP MFT
NBO 3 HIUT TTFTTNFOU
0 FSBU POT UIBU IBWF CFFO TVCKFDU UP IVNBO S HIUT SFW FXT PS N BDU BTTFTTNFOUT
-PDBM PNN O U FT
0 FSBU POT X UI MPDBM DPNNVO U FOHBHFNFOU N BDU BTTFTTNFOUT BOE
EFWFMP NFOU SPHSBNT
0 FSBUPOT XUI THOGDBOU BDUVBM BOE PUFOUBM OFHBUWF N BDUT PO MPDBM DPNNVOUFT
4 M FS 4PD BM TTFTTNFOU
/FX TV M FST UIBU XFSF TDSFFOFE VT OH TPD BM DS UFS B
/FHBU WF TPD BM N BDUT O UIF TV M DIB O BOE BDU POT UBLFO
1 CM D 1PM D
1PM UDBM DPOUS CVU POT
TUPNFS FBMUI BOE 4BGFU
TTFTTNFOU PG UIF IFBMUI BOE TBGFU N BDUT PG SPEVDU BOE TFSW DF DBUFHPS FT
ODEFOUT PG OPO DPN M BODF DPODFSOOH UIF IFBMUI BOE TBGFU N BDUT PG SPEVDUT
BOE TFSW DFT
BSLFU OH BOE -BCFM OH
3FRVSFNFOUT GPS SPEVDU BOE TFSW DF OGPSNBU PO BOE MBCFM OH
ODEFOUT PG OPO DPN MBODF DPODFSOOH SPEVDU BOE TFSW DF OGPSNBUPO BOE MBCFMOH
TUPNFS 1S WBD
4VCTUBOUBUFE DPN MB OUT DPODFSO OH CSFBDIFT PG DVTUPNFS S WBD BOE MPTTFT PG
DVTUPNFS EBUB
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