หลักปฏิบัติที่ 5

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)

คณะกรรมการบริษัท ให ความสํ าคัญ ต อสิ ทธิ ข องผู มีส วนไดเ สี ย ทุ กกลุ ม โดยจั ด ทํ าเป นนโยบายและแนวปฏิบั ติ ไ ว ใ น
“จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ และจรรยาบรรณพนั กงาน”และเผยแพรใ หกับ กรรมการ ผูบ ริหารและพนักงานทุกระดับ ยึ ดถือเป น
แนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม บริษัทไดเปดเผย
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ด”ี บนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
1. ผูถือหุน
บริ ษัทเคารพต อสิ ท ธิขั้ นพื้ นฐานของผูถื อหุนตามที่ กําหนดไว โ ดยกฎหมาย ข อบั ง คั บ จรรยาบรรณทางธุร กิ จ และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่เหมะสมและ
เปนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือไดและจัดใหมีการ ดูแลรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
ของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันความขั ดแยงทางผลประโยชน และปองกันการนํ าขอมู ล
ภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถูกตอง (รายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิของผูถือหุนแสดงอยูในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน)
ในป 2562 บริษัทงดจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2561 ที่มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 52.87
ลานบาท เนื่องจากบริษัทตองสํารองเงินสดเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการตางๆ
บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินของกิจการที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก ไตรมาส
และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของตลาด หลักทรัพยฯและ
เว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและขอมูลอิเลคโทรนิค
2. พนักงาน
พนักงานของบริษัททุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนสวนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความสําเร็จตอ เปาหมาย
ทางธุ รกิจขององคกร จึ งมุง มั่นพั ฒนาเสริม สรางวัฒ นธรรม สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกั น เปนที มเพื่ อ
สรางสรรคสิ่ งใหม ๆ ทั้ง นวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใ หมมาสนับสนุ นการทํางาน สร างให พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิ ใจและ
เชื่อมั่นในองคกร โดยปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อยางเสมอภาคกัน
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงานรูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไวใจกัน ปฏิบัติตอกัน
อยางสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย และสิทธิสวนบุคคล การวาจาง แตงตั้งและโยกยาย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทํางานใหแกพนักงาน
ทุกคนโดยเทาเทียมกัน มีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถของพนักงานทุกคน ใหพรอมปฏิบัติงาน และรองรับ

การขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละ
คน รวมถึงการใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนา ควบคูไปกับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยใหผ ลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับ ผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทจัดใหมีการจายผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิ บัติ งาน และจัด ให มีส วัส ดิการเพื่อสง เสริม คุณภาพชีวิตและความเปนอยู ที่ดี ขึ้น อีกทั้ง บริ ษัท ยัง ได จัดตั้ งคณะกรรมการ
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 กฎหมายกํ าหนด อาทิ วั นเวลาทํ า งาน วั นหยุ ด วั นหยุ ด พั กผ อนประจํ า ป และวั นลาหยุ 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 และคูสมรสของพนักงานรวมถึงเงิ น
สงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด

- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
3. สวัสดิการสงเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ
5-15 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจางเชนเดียวกัน
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน:บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของแต
ละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณ ภาพชีวิต
โดยบริษัทจัดใหการฝกอบรมใหพนักงานอยางนอย 6 ชม./คน/ป ซึ่งจะตองไมนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป
การฝกอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมยังไมครบ 6 ชั่วโมง
จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2562

จํานวนพนักงาน
111 คน
32 คน
143 คน

ชื่อหลักสูตร
วิธีการวัดคาความเปนกรด-เบส เพื่อใหไดผลการวัดที่มีความถูกตอง
สัมมนาเครือขายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จ.ระยอง
อนุรักษการไดยิน การเฝาระวังและปองกันโรคหูเสื่อม รุน 1
อนุรักษการไดยิน การเฝาระวังและปองกันโรคหูเสื่อม รุน 2
การขับรถฟอรคลิฟทอยางปลอดภัยและถูกวิธี
การจัดทําเอกสาร QP/QM/FM/WI ของระบบ ISO:2015
การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส(DBD e-Filing) สําหรับบริษัทมหาชนจํากัด
การบูรณาการระบบเพื่อขยายศักยภาพองคกรและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
การประยุกตใชอินเวอรเตอรยุคใหมแบบมืออาชีพ
โรงงานรักระยอง รวมปองกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยภายในและภายนอกโรงาน

อัตราการ
ฝกอบรม
77.62 %
22.38 %
100.00%
จํานวนชั่วโมง
3
6
6
6
6
6
3
3
6
6

ชื่อหลักสูตร
อันตรายจากสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
การปลูกฝงพฤติกรรมความปลอดภัย BBS
สัมมนาผูใชไฟรายใหญในพื้นที่จังหวัดระยอง
หลักการเปนหัวหนางาน
การประเมินความเสี่ยงตอการบาดเจ็บในการทํางานตามมาตรฐานISO45001
การตรวจวัดเพื่อบํารุงรักษาเชิงคาดการณกับมอเตอรยุค 4.0
เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9 TFRS15 TFRS16 สาระสําคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกอยางปลอดภัย
ทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
โทษและพิษภัยของสารเสพติด
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหนางาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ
การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสดานทฤษฎีเบื้องตน
สัมมนาผูใชไฟฟาธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35/2562
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบ Health Management ในองคกร
สุขใจพรอมรับวัยเกษียณ
การใชงานระบบ SET Link
ดับเพลิงขั้นตน
ผูบังคับปนจั่นเหนือศรีษะ ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะแกผูบังคับปนจั่น รุน 1/62
รวมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
6
6
5
30
3
6
12
30
6
3
12
3
6
30
6
6
6
3
6
6
242

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน:บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการ
ดูแลเรืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ด้ วยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
รวมทังมี ก ารจัด ตังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทํา งาน (คปอ.) เพื อดํ า เนิ นงาน
เกียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยทีดีแก่พนักงาน โดยจัดให้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานทีทํางานสมําเสมอ
มีเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง ติดตังกล้ องวงจรปิ ด (CCTV) ติดตังระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถัง
ดับเพลิง ประตูหนีไ ฟตลอดจนจัดให้ มีการฝึ กซ้ อ มดับเพลิงเบื องต้ น ฝึ กซ้ อ มอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบืองต้ นแก่
พนักงานต่อเนืองทุกๆปี บริษัทมีการสือสารให้ พนักงานและผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนรับทราบและมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิดงั นี

- ส่งเสริมและสร้ างสรรค์ให้ มีการทํางานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ ซงสิ
ึ งแวดล้ อม
- ให้ การสนับสนุนเพือก่อให้ เกิดความปลอดภัยในการทํางาน จัดเครืองมือเครืองใช้ ทีมี สภาพปลอดภัยรวมทังจัดให้ มี
สภาพการทํางาน และมีวิธีการทํางานทีปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริ มให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู ฏิ บัติงาน และจูงใจให้ เกิดการ
ทํางานได้ อย่างปลอดภัย
- บริษัทกําหนดเป็ นนโยบายให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกคน ต้ องมีหน้ าทีดูแลรับผิดชอบในเรืองความปลอดภัย ในการทํางาน
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ เป็ นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยทีบริษัทกําหนดขึนอย่างเข้ มงวด
นอกจากนี บริษัทยังมีการสือสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ ต่างๆ เกียวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่
พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้ มีการดําเนินงานดังนี

บริษัท
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
จํานวน
คณะกรรมการ (คน)
จํานวน
จํานวนลูกจ้ าง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย
หญิง
รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
159
10
1
11

เจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยในการทํางาน
ชาย
5
31
1
37

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป.ระดับหัวหน้ างาน
3. จป.ระดับวิชาชีพ
รวม
รายละเอียด

สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
สถิติการหยุดงานเนืองจากการป่ วยในการทํางาน
- น้ อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

RWI
จํานวน (คน)
หญิง
2
6
8

รวม
7
37
1
45

RWI
11 คน
7 คน
4 คน

ชองทางการสื่อสารสําหรับพนั กงาน :นอกจากชองทางการรองเรียนของผู มีสวนไดเสี ยขางตนแล ว บริ ษัทยัง ไดเป ด
โอกาสใหพนักงานมีชองทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน แจงป ญหาตางๆ และรองทุกขเกี่ย วกั บการทํางาน
ระหว างพนั กงานกับ ผูบั งคั บบั ญชา โดยผานกลองรั บข อมู ลต อคณะกรรมการสวัส ดิการ ซึ่ งคณะกรรมการสวัส ดิการจะรับ ข อ
รองเรีย น และดํ าเนินการสรุ ป ขอเสนอแนะ และประเด็นต างๆ เพื่ อเสนอแนะตอคณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการ
ตามลําดับตอไป

บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงานรวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับ
ความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยน
ตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
ในป 2562 ข อเสนอแนะตางๆ ได รับ การพิจารณาและดํ าเนิ นการแก ไข เพื่ อเปนการรักษาความสัม พั นธ อันดี ตอกั น
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
 พัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอย างตอเนื่ อง โดยคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่ ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
 ใหความสําคัญในการรักษาความลับทางการคา โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
 ใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาดวยฉลากสินคาที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกําหนด
ไว
 จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการอยาง
เปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
ในป 2562 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอื่นๆ บริษัทไดนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อ
ดําเนินการแกไขปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรองนั้นเกิดขึ้นอีกและจากการที่กรรมการ
ผูจัด การให ค วามสํ าคัญ ต อเรื่องดั งกล าว โดยกํ าหนดใหห น วยงานที่ เกี่ ย วข องมี ห น าที่ ต องรายงานต อฝ ายบริ ห ารทุ กครั้ง เพื่ อ
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคา
ใหม สงผลใหมีคําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
4. คูแขงทางการคา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีฉอ
ฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้

 บริษัดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีต อคูแขง
ทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
 ไมทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหา ใหรายคูแขงทางการคา
 สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทตองทําการคากับบริษัทเทานั้น
ในป 2562 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
5. คูคา

 บริ ษัท ให ค วามสํ าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ต อ คู ค าอย างเสมอภาค และเป น ธรรม โดยตั้ ง อยู บ นพื้ นฐานของการได รั บ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือ
ขัดตอกฎหมาย
 ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
 มุ ง สร า งความสั ม พั นธ ความร วมมื อ ที่ ดี และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ร วมกั บ คู ค า เพื่ อ เสริ ม สร างศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา
 มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในป 2562 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
6.

เจาหนี้

บริษัทรักษาและปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่มีต อเจ าหนี้ โดยเคร งครั ด พรอมสร างความสัมพั นธกับเจ าหนี้ เพื่ อให เกิด ความ
เชื่อมั่ นและความไววางใจกันโดยจายชําระใหเ จาหนี้ ตรงตามกํ าหนดเวลาและตามข อตกลงอยางเคร งครั ดและตรงตาม Credit
Term ที่ไดตกลงไวลวงหนา
บริษัทใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบMedia Clearingซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนี้
ในป 2562 บริษัทจายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัดชําระ
หนี้แตอยางใด
7. แรงงาน
บริษัทดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
8.

สิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลัก
สิท ธิม นุษยชนอยางเคร ง ครั ด ซึ่ง มีส วนสําคัญ ในการเพิ่ มคุ ณค าของทรั พยากรบุค คลนับ เป นป จจั ยสํ าคัญ ของธุ รกิ จในการสร าง
มูลคาเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและความเสมอภาคในองคกร เคารพในสิทธิทาง

การเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไมใชแรงงานเด็กและ
ตอตานการคุกคามทางเพศ
 ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงานและไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่ อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิ ด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจาง
อยางไมเปนธรรม
 จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
สามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรม และไมเคยมีคดีขึ้นสู
ศาลในเรื่องดังกลาว
9. สิทธิทางการเมือง

 บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
 ผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาที่ชี้ชวนใหเพื่อนรวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
10. ภาครัฐ
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตขอกํ าหนดของกฎหมายและระเบี ยบตางๆ 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 การมอบเงิน สนับสนุนใหแก
มูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เปนตน
 เลือกใชประโยชนจากทรัพยากรเทาที่จําเปน โดยใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุด

12.

สิ่งแวดลอม

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท

 สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยขับ เคลื่อนทั้ง
จากภายในสูภายนอกและภายนอกสูภายใน
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 เพื่ อให ส อดคล องกั บ นโยบายด านการจั ด การสิ่ ง แวดล อม บริ ษัท ได ป ฏิ บั ติ ต ามข อกํ าหนดด านบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
บริ ษัทตระหนั กถึง ความสํ าคัญ ต อการรณรงค ป ลู กจิ ต สํ านึ กที่ดี แ ก ผูบ ริ ห ารและพนั กงานในการมี ส วนร วมดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดลอม จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่อง
การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทกําหนดนโยบายใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และสราง
จิตสํานึกใหพนักงานทั้งองคกรมีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานทั้งไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาอยางตอเนื่อง ทั้งสถานที่
ทํางานและในครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกรอน และลดปริมาณการ
ใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ2หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดแทนการใชกระดาษทั้งในสวน
โรงงานและสํานักงาน และการประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conferenceเปนตน

