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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัท 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ(CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
กลไกเงื่อนไขทางการตลาดและการคา้และเรื่องที่จะมคีวามส าคัญมากข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป คือ ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ต้องการเห็นบริษัทแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้จ ากัดขอบเขต
เฉพาะส่วนท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินธุรกิจแต่ควรให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (CSR after Process) ดังนี ้

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปูองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บปุวย การบาดเจ็บเนื่องจากการท างาน ให้
ความส าคัญในการปกปูองชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร  ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

2. บริษัทมุ่งมั่นทีจ่ะปกปูองระบบนิเวศน์ โดยการควบคุม ปูองกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือข้ันตอนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท  เพื่อให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย กระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย 

3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรอืมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. บริษัทมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ ด้วยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการทันตามก าหนดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 

5. บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ และปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตลอดจนมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสร้างแนวร่วมในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

6. บริษัทสร้างงานให้คนท้องถิ่นได้มีรายได้และปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด 

การด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

แนวทางการด าเนินงานด้าน CSR ของบริษัท 

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 

บริษัท มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเป็น
ธรรมทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทุกฝุาย 

ด้านพนักงาน บริษัท ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงมีการอบรมให้มีการท างาน
ตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พนักงานได้รับความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิตการท างานและได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและได้รับการปฏิบัติ
โดยเท่าเทียมกัน และมีช่องทางให้พนักงานร้องเรียนได้อย่างมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการร้องเรียนอย่าง
ชัดเจน 

ด้านคู่ค้า บริษัทได้ก าหนดนโยบายขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คู่ค้าทุกรายอยู่บนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและเป็นธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดของสัญญาหรือข้อตกลงโดยเคร่งครัด 

ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทก าหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ ( CSR in 
Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อ
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมอีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน 
สิ่งจูงใจ  ของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า  คู่ค้าบริษัท หน่วยงาน
ภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจรวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัล
หรือการจ่ายเงินอ่ืนใดเพื่อเร่งการด าเนินการหรืออ านวยความสะดวก 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสยึดมั่นในความถูกต้องโดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
รวมถึงการสร้างจิตส านึกค่านิยมทัศนคติโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 
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บริษัทให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงานและนอกจากนั้นบริษัทยังก าหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างานได้รับ
การฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน” เพื่อสื่อสารให้ระดับผูป้ฏิบัติงานได้รบัทราบและน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงได้ก าหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด พร้อมถือมั่นในการให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รวมถึงการตระหนักถึง
ความส าคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

ส่งผลให้ปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่นการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด 

บริษัทให้ความส าคัญกับการให้ความร่วมมือในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชั่น โดยวิธีร่วมกันสร้าง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงการ
จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และโครงการอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
เป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบในสังคม 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝุายบริหารได้ตระหนักและให้มีความส าคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

แนวทางการปฏิบัติด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ 
โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าท่ีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ท่ีบริษัทก าหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

3. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นเข้าข่ายผิดกฎหมาย 

4. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทก าหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื ่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ใน
รายงานประจ าปี (56-2) หัวข้อ  “การก ากับดูแลกิจการ”  และในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยก าหนดกระบวนการหา
ข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบประกอบด้วย 
4.1  ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียง

พอที่จะน าสืบได้ 
4.2  สาระส าคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระส าคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบและน าข้อร้องเรียนหารือ

ร่วมกันเพื ่อขยายผลหาข้อเท็จจริง และแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารเพื ่อร ับทราบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดับ 

4.3  ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู ้ร้องเรียน  จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือ
บุคคลภายนอก 

4.4  ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรยีน จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ท่ีอยู่ 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลจะท าให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า 
หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ ่มเติม หรือชี ้แจงข้อเท็จจริง ให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

5. กระบวนการให้ความเป็นธรรม บริษัทจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกปูองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6. การด าเนินการใดๆ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีบริษัทอาจก าหนดขึ้นต่อไป 

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน 

นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงาน
ในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อ
ร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้
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ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท  โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน พร้อมชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ 
1.1 กรรมการผู้จดัการ ท่ี wutichai@rwi.co.th 
1.2 เลขานุการบริษัท  ท่ี nongnuch@rwi.co.th 

2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง  
2.1 คุณนงนุช  ค าไชยเทพ “เลขานุการบริษัท” 

บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรสี์ จ ากดั (มหาชน)  
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติ
และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคน
ได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกสีผิว  เช้ือชาติ  เพศ  ศาสนา  เผ่าพันธุ์  สังคมหรือ
สัญชาติ  การเมือง  ความคิดเห็น  ทรัพย์สิน  ความยากจน  ความพิการ  ชาติก าเนิด  บุคคลไร้ถิ่น  รสนิยมทางเพศ  ผู้ปุวยหรือ
เป็นโรค เป็นต้น  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

- ให้ความรู้เรื ่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคนตั้งแต่เข้าร่วมงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศเกี ่ยวกับ
จรรยาบรรณของบริษัท 

- หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะน าไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่ มีการ
เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 

 พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จต่อ
เปูาหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมั่นท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร  โดยดูแลพนักงานอย่าง
เสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท างาน ส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกัน
อย่างสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์  ทั้งยังตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให้
มีความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ  และ
ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน มีการให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทด าเนินการด้านแรงงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎบัตร
สากลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน และค านึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและ
บริษัท และส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ 
ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ ก าหนดไว้หรือผ่านระบบ
เว็บไซต์ของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ 

ในปีที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและด าเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันและด าเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ท้ังในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิตและให้ความส าคัญกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน  โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานท่ีท างานสม ่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี 

ส าหรับสวัสดิการพนักงานท่ีบริษัทให้แก่พนักงานมีดังนี้  

- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกเวลาท างาน 

- จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการท างาน ทั้งในและนอกสถานท่ี อย่างต่อเนื่อง  

- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส  ค่าเข้ากะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ 

- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน 

- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน 

- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าน ้ามัน 

- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน 

- จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม 

- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด 

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน 

- จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา  ขั้น
ต ่าร้อยละ 5  ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน 

- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 
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- จัดให้มีเงินบ าเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน 

- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมีนโยบายการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดงสินค้า  ต้อง
เป็นไปตามความเป็นจริง พร้อมมีคู่มือการใช้สินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายและ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของทั้งสองฝุาย 
และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม 

- จัดให้มีการให้ค าแนะน า รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น าความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

- คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท    

- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผูบ้ริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะ
ด าเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินธุรกิจโดยค านึ งถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทดังนี้ 

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกในเรื ่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั ้งองค์กรอย่างต่อเนื ่องโดย
ขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน 

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ  ท้ังในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเสมอมา จึงมุ่งพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัด
ให้มีการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน  ทั ้งนี้บริษัทได้ด าเนินการเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพโรงงาน
อุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน”  ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงานรวมทั้งส่งเสริมการรณรงค์ปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมี
ส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ปูายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมหรอืเข้าไปมีสว่นร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมท ากิจการดังนี้ 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการ
จัดสวัสดิการส าหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม สนับสนุน ส่งเสริม 
รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการท างานอย่างมีความสุข 
 

 
 
1. Happy Body (สุขภาพดี)  

 ตรวจสุขภาพประจ าป ี

 กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด 

 จัดห้องพยาบาลและมแีพทย์ประจ า 
 

 

 

2. Happy Heart (น ้าใจงาม)  
ส่งเสริมให้พนักงานมีน ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน 

 กิจกรรม โลหติคนละนิดช่วยชีวิต 
เพื่อนมนุษย ์

 กิจกรรมสนับสนุนผลิตภณัฑ์ของ 
ชุมชนเกาะกก 

 สนับสนุนผลติภณัฑ์สินค้าชาวบ้าน 
ในจังหวัดระยอง ใช้ในงานกิจกรรม 
Safety Culture 2019 

 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด 
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3.  Happy Society (สังคมด)ี  
ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคเีอื้อเฟ้ือต่อชุมชน 
ที่ตนท างานและพักอาศัยให้มสีภาพสังคม 

 และสภาพแวดล้อมท่ีด ี

 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล  
“สะพานแห่งความหวัง THE BRIDGEOF HOPE” 
ณ CAMILLIAN SOCIAL CENTER 

 กิจกรรมวันเด็ก 

 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม  

พิธีรดน ้าด าหัวผู้สูงอาย ุ
ณ การนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

 
 
 

 ร่วมสนับสนุนโครงการเสรมิขวัญแบ่งปัน 
รอยยิ้มเด็กและครอบครัวผูด้้อยโอกาส 
ทางสังคม ณ โรงพยาบาลระยอง 

 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดผา้ปุาสามัคคี  
ณ วัดหนองแฟบ 

 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดกฐินสามคัคี  
ณ วัดเนินกระปรอก 

 ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY “ 
ถนน I-5 ท าความสะอาดร่วมกับ 
การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

4.  Happy Family (ครอบครัวดี)  

 กิจกรรมรดน ้าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ่ 
 

5.  Happy Relax (ผ่อนคลาย)  

 กิจกรรมแข่งขันกีฬาส ี
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การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีประวัติการกระท าความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมจังหวัด และข้อก าหนด
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบอนุญาตต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นประจ าทุกๆ ปี อย่างสม ่าเสมอ 

 


