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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทดาเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยคานึงถึงหลักการบริหารและจัดการ
ภายใต้นโยบาย “Grow with Virtue Ethics” เพื่อเป็นแนวทางและกรอบปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ได้ยึดถือ ตระหนัก และภาคภูมิใจในหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชา
ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมควบคู่ กันไป และเพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าว บริษัทจึ งได้
กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบัติดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นผู้พิมพ์สติ๊กเกอร์ชั้นนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และเครือข่ายการ
บริการ
พันธกิจ
เราจะเป็นผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิม่ ภาพลักษณ์และคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู้ความสาเร็จขององค์กร ดังนัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดี ส่งเสริมการทางานเป็นทีม และให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน บริษัท
จึงมีการออกนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง
เข้าทางานใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน โดยบริษัทได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติดงั นี้
1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนัส
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค
สุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทาหรือการ
ปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่ อาจมาผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่
การงานของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุม ชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพืน้ ฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
การปฏิบัติต่อลูกค้า
มุ่งมั่นสร้างความพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่น
ยืน
การปฏิบัติต่อคูค่ ้า
คานึงถึงความเสมอภาคและความซื้อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคูค่ ้า โดยการปฏิบัติ
นามกฎหมายและกติกาทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
การปฏิบัติต่อคูแ่ ข่งทางการค้า
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบัติการ
แข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ยึดถือแนวทางการปฏิบัติทดี่ ีตามเงื่อนไขและเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา
การปฏิบัติต่อภาครัฐ
ให้ความสาคัญกับภาครัฐซึง่ ถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษทั จึงได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อ
ภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม
การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวติ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชน
และสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ แบ่งปันผลกาไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชน
และสังคม คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตัง้ แต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงาน การ
เลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการกาจัดของเสีย รวมถึงวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ที่จะ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การให้ความสาคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงานด้วย
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง กาหนดและทบทวน นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่
ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดตั้งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้บริหาร มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผลกระทบต่อพนักงาน
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวในการดาเนินงานดังนี้
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1.ปฏิบัติตามกฎหมายสิง่ แวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทีเ่ กี่ยวข้อง โดยยึดถือเป็น
มาตรฐานในการควบคุมมลพิษทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงานของบริษัท
2. ป้องกันปัญหามลพิษและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิดขึ้น ในด้านการจัดการสารเคมี การกาจัดขยะ
และของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงานและชุมชน
3. ปรับปรุงการดาเนินงานในด้านระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงพนักงานให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ เห็นความสาคัญ และมีจิตสานึ กในการต่อต้านการทุจริต
รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้กาหนดแนวทางการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้นาไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
2/2557ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะ
เป็นการนาเสนอ การให้คามั่นสั ญญา การขอ การเรีย กร้อง การให้ห รือรับ สินบน การกระท าหรื อ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
2. บริษัท จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจและความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระทาคอร์รัปชั่นต่อบริษัท
3. บริษัทจะจัดทากระบวนการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ผ่านช่องทางที่กาหนด แต่หากเป็นคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กาหนด
ไว้
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัททุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระทาการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อ น และคนรู้จัก
ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดาเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเคร่งครัด
แนวทางการปฏิบัติ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดย
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1. ไม่ทาพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทาหน้าที่
รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบัติดังนี้
1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา อัญมณีอสังหาริมทรัพย์
หรือ สิ่งของในทานองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ และหน่วยงานเอกชน
1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนาให้เกิดการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมี
ผลทาให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่นทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือ
วาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ
สามารถกระทาได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทาในนามบริษัทเท่านั้น โดยการ
บริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ ดาเนินการผ่านขั้นตอน ตาม
ระเบียบของบริษัท
4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทาให้เกิดข้อสงสัยได้ว่า
เป็นการกระทาที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้
การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นโดยเงิน
สนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่าย
ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
บริษัท
6. ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัท เพื่อดาเนินการดังกล่าว
ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดย
ทางตรง หรือทางอ้อม
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7. หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือ
ทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท ทราบ
ทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายนี้
8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตให้เกิดขึ้นในบริษัท
เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จากการทุจริต คอรัปชั่น พร้อมทั้ง
กรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทาการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมี
หน้าที่ให้คาปรึกษา ข้อแนะนา พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา ให้กับกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริต ที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริต ที่ได้รับจากกรรมการ
ผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดโอกาสการ
ทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับ
รูปแบบธุรกิจของบริษัท
2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทาอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่
ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กาหนดไว้
4. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือ
ข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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4.4 คอยช่ ว ยเหลื อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาสื บ ข้อ เท็ จจริ งตามที่ได้รั บ แจ้ ง หรื อ งานที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริต โดยสามารถมอบหมายงาน
ให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อ
ร้องเรียนการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียด ของ
เรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทาง
รับเรื่อง ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@saleeprinting.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของกรรมการผู้จัดการ savate@saleeprinting.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-529-6000 ต่อ 312 (เลขานุการบริษัท)
5. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริษัท)
ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท
ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ทั้งนี้
ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน
12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังนี้
12.2.1 จัดทา Safety Master Plan ที่กาหนดแผนการดาเนินงาน และตรวจสอบแต่ละส่วนงาน กาหนดผู้รับผิดชอบ
พร้อมทั้งจัดทารายงานการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
บริษัทมีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับวิชาชีพ (จป.ว.) ซึง่ มีหน้าที่ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆทีจ่ ะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางานของพนักงานอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา โดยในรายงาน Safety
Master Plan ได้แบ่งส่วนของงานเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. รายงานส่งราชการ
บริษัทมีการทารายงานเพื่อติดตามการจัดทารายงานต่างๆ ทีม่ ีความจาเป็นต้องจัดส่งให้หน่วยงานราชการ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด อาทิเช่น
-แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1)
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-รายงานผลตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่
ทางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3)
2. อบรบหลักสูตรด้านความปลอดภัย
บริษัทมีการจัดตั้งหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับ
ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทางานใหม่ อาทิเช่น
-อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร/หัวหน้างาน
-อบรม / ซ้อมรับสถานการณ์สารเคมีรวั่ ไหล
-อมรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ
-อบรมหลักสูตรเทคนิคการผจญเพลิง (ทีมผจญเพลิง)
-อมรมหลักสูตรผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทางานใหม่
-อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทางานให้กับพนักงานเข้าใหม่
3. การตรวจติดตามด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการจัดทารายงานผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน
และชุมชมผู้อยู่อาศัยในละแวกทีต่ ั้งของบริษัทอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษัทมีการตรวจสอบผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน ซึง่ มีแผนการตรวจสอบและจัดทารายงานดังนี้
-ตรวจสอบโครงสร้างของโครงสร้างอาคาร
-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
-ตรวจสอบระบบการทางานของเครื่องตรวจจับควันและความร้อน
-ตรวจสอบระบบการทางานของไฟฉุกเฉิน
-ตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้ดี
-ตรวจสอบเครื่องดังเพลิงให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้ดี
-ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
-ตรวจสอบสายฉีดน้าดับเพลิง
-ติดตามรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้าดับเพลิง (บมจ. สาลี่ อุตสาหกรรม (บริษัทแม่))
-ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครน
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-ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม: แสง เสียง และความร้อน
-ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทางานและ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องระบายอากาศ
4. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
บริษัทมีการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ อาทิเช่น การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารความปลอดภัย และ จัดงานวัน Safety Day
12.2.2 จัดทาผลการการประเมินความเสี่ยงของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการจัดอบรม และกาหนดให้มกี ารประชุมเป็นประจาทุกไตรมาสของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีจุดประสงค์ให้พนักงานรับทราบนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยทั่วกัน และมอบหมายให้แต่ละฝ่าย/แผนก
ดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทางานมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
-ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
-ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารความเสี่ยงรูปแบบเดียวกันในการปฏิบัติ โดยกาหนดขั้นตอนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน ในแต่ละฝ่าย/แผนก ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์
2. ระบุความเสี่ยง
3.ประเมินความเสี่ยง
4. การจัดการความเสี่ยง
5. การติดตามประเมินผลและรายงาน
-การรายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุกฝ่าย/แผนก ทุกๆไตรมาสโดยใช้รูปแบบประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยตนเอง (Risk & Control Self-Assessment: RCSA)
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
บริษัทมีการสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆในการเยี่ยมชม อบรม ฝึกงาน และทดลองงานในบริษัท
เพื่อช่วยฝึกทักษะประสบการณ์ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
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