ความรับผิดชอบตอสังคม
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรปั ชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัตติ อแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุงเนนการประกอบกิจการดวยความดูแลเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งถือเปนหนาที่สําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกันไปอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทไดกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อชวยลดปญหาที่
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
กลไกเงื่อนไขทางการตลาดและการคาและเรื่องที่จะมีความสําคัญมากขึ้นตอการดําเนินธุรกิจตอไป คือ ความคาดหวังของผูมีสวน
ไดเสียที่ตองการเห็นบริษัทแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมโดยไมไดจํากัดขอบเขต
เฉพาะสวนที่เปนผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจแตควรใหการสนับสนุนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน (CSR after Process) ดังนี้
1. บริษัทมุงมั่นที่จะปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน ให
ความสําคัญในการปกปองชีวิต ทรัพยสินของพนักงานและองคกร ตลอดจนสงเสริมสุขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน
และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
2. บริษัทมุงมั่นที่จะปกปองระบบนิเวศน โดยการควบคุม ปองกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินคาหรือบริการของบริษัท เพื่อใหความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัย กระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดหรือไมมีผลกระทบเลย
3. บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
4. บริษัทมุงเนนการบริหารคุณภาพ ดวยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสงมอบสินคาหรือบริการทันตามกําหนดเพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด
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5. บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตย และปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานทุกทาน เพื่อตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ตลอดจนมุงมั่นในการใหความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสรางแนวรวมในการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
6. บริษัทสรางงานใหคนทองถิ่นไดมีรายไดและปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด
การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
แนวทางการดําเนินงานดาน CSR ของบริษัท
1. การประกอบกิจการอยางเปนธรรม
บริษัท มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเปน
ธรรมทั้งรายใหญและรายยอยโดยเสมอภาค รวมถึงการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในเพื่อสรางความเทาเทียมกันทุกฝาย
ดานพนักงาน บริษัท ไดมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงมีการอบรมใหมีการทํางาน
ตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน พนักงานไดรับความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิตการทํางานและไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและไดรับการปฏิบตั ิ
โดยเทาเทียมกัน และมีชองทางใหพนักงานรองเรียนไดอยางมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการรองเรียนอยาง
ชัดเจน
ดานคูคา บริษัทไดกําหนดนโยบายขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อใหมั่นใจไดวา คูคาทุกรายอยูบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและเปนธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาหรือขอตกลงโดยเครงครัด
ดานสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in
Process) เพื่อชวยลดปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัท ใหความสํา คัญกับ การใหความรว มมือในการปองกันและตอต านการทุจริ ตคอรรัปชั่ น โดยวิธีร วมกัน สรา ง
มาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงขึ้น บริษัทจึงไดจัดทํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษรซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงการ
จัดสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และโครงการอบรมดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ
เปนการประกาศเจตนารมณวา บริษัทมีความมุงมั่นตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบในสังคม
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารไดตระหนักและใหมีความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
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แนวทางการปฏิบัติดานตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทําที่เขาขายทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีขอสงสัยหรือขอซักถามโดยเฉพาะเรื่องการไมปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ผานชองทาง
ตางๆ ที่บริษัทกําหนดไวและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
3. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นเขาขายผิดกฎหมาย
4. กระบวนการหาข อ เท็ จ จริ ง บริ ษั ท กํ า หนดช อ งทางในการติ ด ต อ และรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
ในรายงานประจําป (56-2) หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” และในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจโดยกําหนดกระบวนการ
หาขอเท็จจริงที่รวดเร็วและเปนระบบประกอบดวย
4.1

ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือขอรองเรียนตองเปนความจริง และ/หรือ มีความเพียง
พอที่จะนําสืบได

4.2

สาระสําคัญ เบาะแสหรือขอรองเรียนที่มีสาระสําคัญ ผูรับเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบและนําขอรองเรียนหารือ
ร ว มกั น เพื่ อ ขยายผลหาข อ เท็ จ จริ ง และแจ ง ต อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ รั บ ทราบ และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ

4.3

ผู แ จ ง เบาะแสหรื อ ผู ร อ งเรี ย น จะได รั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิ อ ย า งเท า เที ย มกั น ไม ว า จะเป น พนั ก งานหรื อ
บุคคลภายนอก

4.4

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน จะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู
หรือหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ซึ่งการเปดเผยขอมูลจะทําใหบริษัทสามารถรายงานความคืบหนา
หรือสอบถามขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม หรือชี้แจงขอเท็จจริง ใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. กระบวนการใหความเปนธรรม บริษัทจะพิจารณาใหความเปนธรรมและปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ผูรับเรื่อง
รองเรียน ผูถูกรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริงและการรายงานตองเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผู
รองเรียน ผูถูกรองเรียนหรือผูที่รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6. การดําเนินการใดๆ ใหปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทอาจกําหนดขึ้นตอไป
7. นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัตงิ านพนักงาน และการใหผลตอบแทน
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงาน
ในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอ
รองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผู
รองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได สงมายังชองทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจงผานชองทาง อีเมลของ
1.1 กรรมการผูจดั การ ที่ wutichai@rwi.co.th
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
2. สงไปรษณีย ปดผนึก มายัง
2.1 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ“เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด และถือวาพนักงานทุกคนไดรับเกียรติ
และเคารพในสิทธิสวนบุคคลอยางเทาเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการไมเลือกปฏิบัติ ทุกคน
ไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สังคมหรือ
สัญชาติ การเมือง ความคิดเห็น ทรัพยสิน ความยากจน ความพิการ ชาติกําเนิด บุคคลไรถิ่น รสนิยมทางเพศ ผูปวยหรือ
เปนโรค เปนตน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
-

ให ค วามรู เ รื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให กั บ พนั ก งานทุ ก คนตั้ ง แต เ ข า ร ว มงาน โดยผ า นการปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณของบริษัท

-

หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

-

ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการ
เลิกจางอยางไมเปนธรรม

พนั ก งานของบริ ษัท ทุ กคนเปน ทรั พยากรที่ มี คา และเป น สว นสํา คั ญ ที่สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นธุร กิ จสู ค วามสํ า เร็ จ ต อ
เปาหมายทางธุรกิจขององคกร และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยดูแลพนักงานอยาง
เสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สงเสริมใหพนักงาน รูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไวใจกัน ปฏิบัติตอกัน
อยางสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให
มีความรู ความสามารถ ใหพรอมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และ
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ใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการให
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทดําเนินการดานแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎบัตร
สากลที่เกี่ยวของดานแรงงาน และคํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพื่อมุงหวังใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานและ
บริษัท และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะ
รองเรียน และแจงปญหาตางๆ ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานชองทางการรับเรื่องที่กําหนดไวหรือผานระบบ
เว็บไซตของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
ในปที่ผานมาขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันและดําเนินการโดยใชกลไกที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิตและใหความสําคัญกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป
สําหรับสวัสดิการพนักงานที่บริษัทใหแกพนักงานมีดังนี้
-

จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของพนักงาน
จัดใหมีเงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขากองทุนในอัตรา ขั้น
ต่ํารอยละ 5 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
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-

จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือคาเชาบาน
จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีนโยบายการใชเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การแสดงสินคา ตอง
เปนไปตามความเปนจริง พรอมมีคูมือการใชสินคาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายและ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับ
ลูกคา พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย
และสงมอบสินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
-

จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผู
ที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

-

คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท

-

จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะ
ดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงความสําคั ญในการมีสวนรวมดูแลรับผิ ดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึ ง
ผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทดังนี้
- สงเสริ มให พนั กงานมี จิต สํา นึกในเรื่องความรับผิ ดชอบตอสิ่ งแวดลอมทั่ว ทั้งองค กรอยา งต อเนื่อง โดย
ขับเคลื่อนทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเสมอมา จึงมุงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบมีการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัด
ใหมีการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการเขารวมโครงการ “เสริมสรางศักยภาพโรงงาน
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อุตสาหกรรมมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน” รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และกระทรวงแรงงานรวมทั
ระทรวงแรงงานรวมทั้งสงเสริมการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมี
สวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทสนันับสนุนใหจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนโดยจะตองจัดใหมี
กิจกรรมทุกปตามวาระและโอกาส ซึ่งในป 2561 บริษัทไดเขารวมทํากิจการดังนี้
 ตรวจสุขภาพประจําป
 กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
 กิจกรรม โลหิตคนละนิดชวยชีวิต
เพื่อนมนุษย
 กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑของ
ชุมชนเกาะกก
 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชและงานกาชาด
 สนับสนุนกิจกรรม Bike อุนไอรัก
 กิจกรรมปนน้ําใจสูส ังคม
 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ําหู
 โครงการเสริมขวัญแบงปนรอยยิ้มเด็กและ
ครอบครัวผูดอยโอกาสทางสังคม
 กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญ
 กิจกรรมแขงขันกีฬาสี
 กิจกรรมประกวดรองเพลง
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การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดลอมกับ
หนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และขอกําหนด
ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งบริษัทไดผานการตรวจสอบและไดรับการตอใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงาน
ภาครัฐเปนประจําทุกๆ ป อยางสม่ําเสมอ
กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สืบเนื่องจากปจจุบันภาคเอกชนใหความสําคัญและรวมกันปองกันและตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยรวมกัน
สรางมาตรฐานดานจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความรวมมือและเชิญชวนใหบริษัทจดทะเบียนเขารวมโครงการแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต โดยมี IOD เปนเลขานุการของโครงการ
ในการนี้บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน ดังนั้น บริษัทจึงไดเขารวมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ“แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต”โดยจะรวมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาดและจะตองกรอกแบบประเมินตนเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น โดยแนวรวมนี้มุงที่จะสนับสนุนและมีสวนใน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการใหการรับรองบริษัทตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการ
ทุจริตฯ
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