หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริ ษัทใหความสําคัญ ตอสิทธิข องผูมีสว นไดเสีย ทุกกลุม โดยจัดทํ าเปนนโยบายและแนวปฏิ บัติไวใ น
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน”และเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม บริษัทไดเปดเผย
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
1. ผูถือหุน
บริษัทเคารพตอสิทธิขั้น พื้นฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่เหมะสมและ
เปนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือไดและจัดใหมีการ ดูแลรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
ของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และปองกันการนําขอมูล
ภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถูกตอง (รายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิของผูถือหุนแสดงอยูในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน)
ในป 2561 บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2560 ในอัตราหุนละ 0.106 บาท ซึ่งจายในอัตรารอยละ 79.44
ของกําไรสุทธิหลังภาษี ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินของกิจการที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก ไตร
มาส และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของตลาด หลักทรัพย
ฯและเว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและขอมูลอิเลคโทรนิค
2. พนักงาน
พนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยทุ ก คนเป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า และเป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ สู
ความสําเร็จตอ เปาหมายทางธุรกิจขององคกร จึงมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน
รวมกัน เปนทีมเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สรางใหพนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อยาง
เสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงานรูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไวใจกัน
ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย และสิทธิสวนบุคคล การวาจาง แตงตั้งและโยกยาย พนักงานจะ
พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทํางานใหแกพนักงาน
ทุกคนโดยเทาเทียมกัน มีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถของพนักงานทุกคน ใหพรอมปฏิบัติงาน และรองรับ

การขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละ
คน รวมถึงการใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนา ควบคูไปกับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
บริษัทจัดใหมีการจายผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบัติงาน และจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยอยยังไดจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ รวมทั้งมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจน
เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการทํางานผานชองทาง ที่กําหนด
คาตอบแทนของพนักงาน :บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่
สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทแตละป และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และใน
ระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไวอยางชัดเจน และจัดใหมีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแล
ในเรื่อง สวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน :บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชนแกพนักงานในระยะยาวและเพื่อสงเสริม
การออมเงินไวในอนาคต รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาจางและสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตรา
เดียวกันดวย เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน
บริษัทใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยไดจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนขั้นพื้น ฐาน
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด อาทิ วั น เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด วั น หยุ ด พั ก ผ อ นประจํ า ป และวั น ลาหยุ ด ประเภทต า งๆ รวมถึ ง การ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนตางๆ ใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุงพัฒนาพนักงาน
- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
- จัดใหมีการสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
2. สวัสดิการสงเสริมที่ชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
- จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานทั้งในสวนของสํานักงานและโรงงาน
- จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดามารดา และคูสมรสของพนักงานรวมถึงเงิน
สงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม

- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
3. สวัสดิการสงเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัด ให มี ก องทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ การออมเงิ น ในอนาคต ซึ่ ง ทางสมาชิ ก จะต อ งส ง เงิ น เข า กองทุ น ในอั ต รา
ร อ ยละ 5 ของค า จ า ง และจะได รั บ เงิ น สมทบกองทุ น จากบริ ษั ท ทุ ก เดื อ นในอั ต ราร อ ยละ 5 ของค า จ า ง
เชนเดียวกัน
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
-

จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน: บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของ
แตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต
โดยบริษัทยอยจัดใหการฝกอบรมใหพนักงานอยางนอย 6 ชม./คน/ป ซึ่งจะตองไมนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป
การฝกอบรม

จํานวนพนักงาน

อัตราการ
ฝกอบรม

อบรมครบ 6 ชั่วโมง

121 คน

76.10%

อบรมยังไมครบ 6 ชั่วโมง

38 คน

23.90%

จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561

159 คน

100.00%

ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

อนุรักษการไดยินอันตรายจากเสียงดังป 2560

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน1

12

ISO 14001:2015

6

ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน2

12

การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM

18

เทคนิคการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง

12

5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ

6

ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 ตอการบริหารความเสี่ยงของกิจการ

6

โครงการประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม

6

เทคนิคการจัดซื้อจัดจางใหทันและตรงตอความตองการในยุค 4.0

6

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน

12

ผูบังคับปนจั่นเหนือศีรษะผูใหสัญญาณผูยึดเกาะแกผูบังคับปนจั่น

15

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร

12

เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ PSM

12

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 1

3

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 2

3

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับลูกจางใหม

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน 3

12

ผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา

36

การทดสอบทางกล

6

การดับเพลิงขั้นตน

6

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นรุน 1 - 4 รุนละ 3 ชม.

12

การสรางแผนพัฒนา HR และจัดทําแผนอบรม

6

เตรียมความพรอมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ

6

เตรียมความพรอมดานการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

6

กาวทันกฎหมายสิ่งแวดลอมในยุค Thailand 4.0

6

กนอ.ยุคใหมสุจริตใจไรคอรรัปชั่น

3

ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

6

ไขขอของใจกฎหมายที่สําคัญในการประกอบกิจการโรงงานและสรางเครือขายสิ่งแวดลอม

6

โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมกรมพัฒนาฝมือแรงงานและ
การใหบริการระบบ E-Services

6

การแกไขปญหาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรม

6

เรียนรูทําเปนการจัดทํางบกระแสเงินสด

6

การรับรองหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

12

รวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร

294

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน: บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดวยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมรวมทั้งมีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมี
การฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆปบริษัทมีการสื่อสารให
พนักงานและผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีสวนรวมในการปฏิบัติดังนี้
-

สงเสริมและสรางสรรคใหมีการทํางานอยางปลอดภัยและรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม

-

ใหการสนับสนุนเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน จัดเครื่องมือเครื่องใชที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดใหมี
สภาพการทํางาน และมีวิธีการทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และจูงใจใหเกิดการ
ทํางานไดอยางปลอดภัย

-

บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทํางาน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไป ตามระเบียบและกฎแหงความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทยอยกําหนดขึ้นอยาง
เขมงวด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และการดูแลสุขภาพแก
พนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ โดยไดมีการดําเนินงานดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
บริษัท
RWI

จํานวน

จํานวนลูกจาง (คน)

จํานวน
กรรมการ (คน)

พนักงาน (คน)

100 คน แตไมถึง 500 คน

7

159

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ชาย
5
31
1
37

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป.ระดับหัวหนางาน
3. จป.ระดับวิชาชีพ
รวม
รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

คณะกรรมการ (คน)
ชาย

หญิง

รวม

12

1

13

RWI
จํานวน (คน)
หญิง
2
6
8

รวม
7
37
1
45

RWI
10 คน

สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน
- นอยกวา 3 วัน

8 คน

- มากกวา 3 วัน

2 คน

ชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน :นอกจากชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียขางตนแลว บริษัทและบริษัท
ยอยยังไดเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน แจงปญหาตางๆ และรองทุกขเกี่ยวกับ
การทํางาน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานกลองรับขอมูลตอคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะ
รับขอรองเรียน และดําเนินการสรุปขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ เพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตามลําดับตอไป
บริ ษั ท กํ า หนดมาตรการคุ ม ครองผู ร อ งเรี ย นที่ เ ป น พนั ก งานรวมถึ ง ผู ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง
จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน

ในป 2561 ขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใชกลไกที่ ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
3. ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทใหมีความสําคัญตอการสรางและดูแลรักษาลูกคา จึงกําหนดนโยบายใหบริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือ
ความซื่อสัตย สุจริต และเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย และสงมอบสินคา
และบริการในราคาที่เปนธรรม
บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการปฏิบัติ ตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา
 จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความ
รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูที่เกี่ยวของโดย
มิชอบ
 พัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
 ใหความสําคัญในการรักษาความลับทางการคา โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
 ใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาดวยฉลากสินคาที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกําหนด
ไว
 จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการอยาง
เปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
ในป 2561 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอื่นๆ บริษัทไดนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อ
ดําเนินการแกไขปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรองนั้นเกิดขึ้นอีกและจากการที่กรรมการ
ผูจัดการใหความสํา คัญตอเรื่ องดังกลา ว โดยกํา หนดใหห นวยงานที่ เกี่ยวขอ งมีหนาที่ต องรายงานตอฝายบริหารทุก ครั้ง เพื่ อ
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคา
ใหม สงผลใหมีคําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
4. คูแขงทางการคา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีฉอ
ฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
 บริษัดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอคูแขง
ทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
 ไมทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหา ใหรายคูแขงทางการคา
 สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตองทําการคากับ
บริษัทเทานัน้
ในป 2561 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
5. คูคา
 บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต อ คู ค า อย า งเสมอภาค และเป น ธรรม โดยตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการได รั บ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือ
ขัดตอกฎหมาย
 ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
 มุ ง สร า งความสั ม พั น ธ ความร ว มมื อ ที่ ดี และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ร ว มกั บ คู ค า เพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา
 มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในป 2561 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
6. เจาหนี้
บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด พรอมสรางความสัมพันธกับเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นและความไววางใจกันโดยจายชําระใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตามขอตกลงอยางเครงครัดและตรงตาม Credit
Term ที่ไดตกลงไวลวงหนา
บริษัทใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบMedia Clearingซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนี้
ในป 2561 บริษัทจายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัดชําระ
หนี้แตอยางใด
7. แรงงาน
บริษัทดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
8.

สิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสราง

มูลคาเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและความเสมอภาคในองคกร เคารพในสิทธิทาง
การเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไมใชแรงงานเด็กและ
ตอตานการคุกคามทางเพศ
 ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงานและไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจาง
อยางไมเปนธรรม
 จัดใหมีชองทางการสือ่ สาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
สามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรม และไมเคยมีคดีขึ้นสู
ศาลในเรื่องดังกลาว
9. สิทธิทางการเมือง
 บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
 ผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาที่ชี้ชวนใหเพื่อนรวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
10. ภาครัฐ
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัดโดยให
ความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอพรอมสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้
บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จาย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ไดกําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดตอชุมชน
และสังคม ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง รวมถึงรวมกับชุมชน และหนวยงาน ราชการในการสนับสนุนกิจกรร
รม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมที่บริษัทเขาไป ดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการคืนกําไรใหกับ
สังคมและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
 สรางความเขาใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดําเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
โดยไมปกปดขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยได

 จัดกิจกรรมที่สรางประโยชนตอชุมชนและสังคม อยางแทจริง อาทิ การสรางหองสมุด การมอบเงินสนับสนุนใหแก
มูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เปนตน
 เลือกใชประโยชนจากทรัพยากรเทาที่จําเปน โดยใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุด
12.

สิ่งแวดลอม

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
 สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้ง
จากภายในสูภายนอกและภายนอกสูภายใน
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายด านการจั ด การสิ่ ง แวดลอ ม บริ ษัท ได ป ฏิ บั ติ ตามข อ กํ า หนดด า นบริห ารจั ด การ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่อง
การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทกําหนดนโยบายใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และสราง
จิตสํานึกใหพนักงานทั้งองคกรมีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานทั้งไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาอยางตอเนื่อง ทั้งสถานที่
ทํางานและในครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกรอน และลดปริมาณการ
ใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดแทนการใชกระดาษทั้งในสวน
โรงงานและสํานักงาน และการประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conference เปนตน
นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทจะไมเกี่ยวของกับการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้ง
ดานขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อใหได
นวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการคา

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น”
และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหแก กรรมการ ผูบริหารและพนักงานในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
บริษัทมีนโยบายตอตานการใหและรับสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ประกาศและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตามที่บริษัทไดจัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เสนอตอ คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เพื่อขอรับรองให
บริ ษั ท เป น สมาชิ ก ของแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นทุ จ ริ ต ซึ่ ง อยู ร ะหว า งขั้ น ตอนการพิ จ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ
การฝกอบรมและการสื่อสาร
ในป 2561 บริษัทไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผานทางบอรดขาวสารของบริษัท ตลอดจน
สื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามชองทางที่เหมาะสม เพื่อให
รับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษัทกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่น สรุปดังนี้
1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สําคัญๆ เชน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชําระเงิน เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม
2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การกระทําผิด การฝาฝนกฎมาย ระเบียบ ขอบังคับของ
บริษัท หรือขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมีนโยบายการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บ
รักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่
เกี่ยวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่
เกี่ยวของ กรณีที่สามารถติดตอผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลายลักษณอักษร
3. หัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขบกพรอง (ถามี) และรายงานให
ผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกรเพื่อสนับสนุนดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นพิจารณาความเสี่ยงแตละกิจกรรมวิเคราะหชองทางการทุจริตและ
ประเมินโอกาสและผลกระทบโดยผลการประเมินจะนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสีย่ งและสรางระบบควบคุมความเสีย่ ง
ใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ดังนี้
1. กําหนดชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษและมาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแสเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทและสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาสโดย
หนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํางานที่เปนอิสระและไมจํากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดและถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการวาจางหาก
ผูในละเมิดจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
ในป 2561 ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด
1. บริษัทมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ผูบริหารและ
พนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทําดวยความ
โปรงใส และสามารถเปดเผยได
2. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
3. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธหรือจะตองรับของขวัญ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยจะตองบันทึกรายละเอียด
ของขวัญทั้งหมด และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของขวัญใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศล
ตามความเหมาะสม
ในป 2561 บริษัทไมมีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร หรือแจง
เบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือนโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท

หรือไมไดรับความเปนธรรมรวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและ
รองเรียน ดังนี้
1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.rwi.co.th
2. แจงผาน E-Mail / โทรศัพท
 กรรมการผูจัดการ
โทร. (02) 049-1001-4
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1001-4

E-mail : wutichai@rwi.co.th
E-mail : pipit@rwi.co.th

3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง
 “กรรมการผูจดั การ”
 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ “เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจงผานโทรสาร : (02) 049-1005-6
โดยเบาะแสขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเปน
รายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เปนผูพิจารณารับเรื่องแจง
เบาะแสขอรองเรียน และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและทําการ
สอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจของบริษัทแต
อยางใด
นโยบายมาตรการคุมครองผูรองเรียน (Whistle Blowing)
1. บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทํา
คอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับกับการ
คอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูล ไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไม
เปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน

3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไกที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกรักษา
ไวเปนความลับของบริษัท
4. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะตลอดจนขอรองเรียนผานชองทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นอาทิการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทและบริษัท จดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day)
ซึ่งขอซักถามขอติชมขอเสนอแนะและขอรองเรียนตางๆจะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ในป 2561 ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เนื่องจากไมได
ประกาศขอมูลจากเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน
การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุกจริต คอรรัปชั่นตางๆ ทั้งยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณี
ทุ จ ริ ต หน ว ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ

