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ปี 2562

การแสดงตามตัวช้ีวัด GRI 

ส่ิงแวดล้อม

สังคม

•   จรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ
•   การบริหารความเสี่ยง  

•   การเติบโตทางเศรษฐกิจ
•   การบริหารห่วงโซ่อุปทาน  
•   การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร
•   ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์  

•   การบริหารจัดการน้ำ 
•   การบริหารจัดการพลังงาน 
•   การบริหารจัดการอากาศภายในโรงงาน
•   การบริหารจัดการของเสียและการรีไซเคิล 

•   การดูแลพนักงาน
•   การพัฒนาพนักงานและการวางแผนกำ ลังคน การสรรหา 
•   ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
•   ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
    ในการทำ งาน
•   การดำ เนินงานร่วมกับสังคมและชุมชน

23 63
p. p.

p. p.

p. p.

p. p.

34 64

40 66

49 74



SALEE
COLOUR

TOGETHER
WE MAKE A DIFFERENCE

SUSTAINABILITY REPORT

2019



5SUSTAINABILITY

รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในปี 2562 โดยครอบคลุม
การด�าเนินงานของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) (COLOR) ซึ่งเป็น
บรษิทัคนไทยร้อยเปอร์เซน็ต์ สาลี ่คลัเล่อร์ฯ ได้ให้ความส�าคญัหลกัการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างย่ังยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  
(Disclosure 102-52) ซึ่งใช้แนวทางในการรายงานที่สอดคล้องตามดัชนีของ 
Global Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) (Disclosure 
102-54) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการก�าหนดเป้าหมายและ
แสดงผลการด�าเนินงานท่ีสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในรายงานฉบับ
น้ี มีรอบการรายงานต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562  
(Disclosure 102-50) เพ่ือสือ่สารข้อมลูทีม่กีารรวบรวมในการด�าเนนิงานตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว รายงานให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการรายงานอย่างมีนัยส�าคัญ เมื่อเทียบกับรายงาน
ความยั่งยืนฉบับก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
รายงานฉบับนี้ได้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัท (Disclosure 102-32) เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่รายงานน้ันครบ
ถ้วน ถูกต้อง และครอบคุลมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)
858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู บางปูใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 66 (0) 3232601-8 ต่อ 2027, โทรสาร 66 (0) 3232227-8
อีเมล : saranthinee_m@saleecolour.com, pamika_w@saleecolour.com

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ www.saleecolour.com

ขอบเขตการรายงาน
(Disclosure 102-45, 102-46, 103-49)



(Disclosure 102-14)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีท่ีผ่านมา นับว่าเป็นปีแห่งการสร้างรากฐานที่

แข็งแกร่งแก่องค์กร ด้วยการด�าเนินงานจากกลยุทธ์การ

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน (Disclosure 102-

20) สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง ใช้ทรัพยากรที่

มอียู่ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ และ มุง่เน้นพัฒนาสนิค้า

และบริการให้มีมาตรฐานสากล น�ามาเป็นกรอบในการ

ด�าเนินธุรกิจและการลงทุน เพ่ือให้เกิดเป็นผลลัพธ์ด้าน

ความย่ังยืนในระยะสั้น และระยะยาวน�าไปสู่การตอบ

สนองต่อความต้องการของผู ้มีส่วนได้เสีย และการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกความท้าทายท่ี

ส�าคัญ คือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพร้อม

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทั้งระบบงาน และการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัว

บริษัทฯ ด้วยการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วม

กันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนขององค์กร

……………………………………………….
คุณรัช ทองวานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาลี่ คัลเล่อร์



(Disclosure 102-14)

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปีนี้เรามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และระบบต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสทิธิภาพของธุรกิจ ตลอดจนการ

ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย

ความตระหนักเสมอมาว่าการด�าเนินธุรกิจมีส ่วน

เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการน�ามา

แปรรูปผลิตเป็นสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสร้างผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อมในมมุต่างๆ จากการพัฒนาน�าไป

สู่การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม เราพร้อมเรียนรู ้  และปรับตัวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ โดยปรับกลยุทธ์ และ

แผนงาน ในระยะสั้น กลาง และยาว ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

 อย่างไรก็ตาม เรามคีวามภูมใิจในฐานะท่ีเป็นบรษิทั

คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบ

คุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคม รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่น

ในการด�าเนินการตามหลกัปฏิบตัสิากลด้านสทิธิมนุษยชน 

แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ให้มี

ความสอดคล้องกับการด�าเนินงานท่ียึดถือปฏิบัติตาม

การก�ากับดแูลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณธุรกิจ รายงาน

การด�าเนินงานของธุรกิจครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดล้อม เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)

……………………………………………….
คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ สาลี่ คัลเล่อร์
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สัดส่วนของการตลาดปัจจุบัน

ยอดการขายในประเทศ ปี2562

ยอดการขายต่างประเทศ ปี2562

 สัดส่วนการขายมาสเตอร์แบทช์ประเภทสีดำ 

เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสินค้า

 สัดส่วนการขายมาสเตอร์แบทช์ประเภทสีขาว

เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสินค้าทั้งหมด

 92.7%

7.3%

ภาพรวมการขายและตลาดปี 2562
Sales and Marketing Overview

51.7% 2% 11% 12.9%

91.62% 92.10%

22.4%

3.8 %

29.5 %

5.8 %

46.9 %
บรรจภุณัฑ์ ยานยนต์อิเลก็ทรอนกิส์ อ่ืนๆการเกษตร

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

ความพงึพอใจของลกูค้า
ต่อการท�างานของเจ้าหน้าท่ีโดยเฉลีย่ ความพงึพอใจของลกูค้าโดยเฉลีย่
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Export Market 
(Disclosure 102-6)

SALEE
COLOUR

MYANMAR

INDIA

MALAYSIA

AUSTRALIA

INDONESIA

VIETNAM

JAPAN

HONGKONG

CHINA

COMBODIA

PAKISTAN

BANGLADESH

•   จำ นวนประเทศที่ส่งออก 12 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•   โดยมีสำ นักงานและฐานการผลิตตั้งอยู่ที่ประเทศไทย (Disclosure 102-4)
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ภาพรวมขององค์กร

ธุรกิจ (Disclosure 102-1) : บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Disclosure 102-2) : COLOR

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบ

เข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและ

สารเติมแต่งส�าเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสม

พลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) 

วันจดทะเบียนผู้จัดตั้ง : 13 สิงหาคม 2546

ส�านักงานใหญ่ (Disclosure 102-3, 102-4) : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 10280

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 588,964,618 หุ้น

จ�านวนพนักงานประจ�า (Disclosure 102-7) : จ�านวน 308 คน (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562)

การเป็นสมาชิกขององค์กร / สมาคม  (Disclosure 102-13)
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ เริ่มก่อตั้งในวันที่ 13 สิงหาคม 2546 

ภายใต้การร่วมมือระหว่างผู้บริหารสูงสุด และพนักงาน

ก่อต้ัง บริษัท  โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด เพ่ือผลิตเม็ด

พลาสติกผสมสี และสารเติมแต่งคุณสมบัติพิเศษ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

จ�ากัด โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (เอ็มเอไอ)

บริษัทฯ ย้ายฐานการผลิต และส�านักงานไปยังที่ตั้งใหม่ใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายธุรกิจ

โดยมีก�าลังการผลิตรวม 45,000 ตัน/ปี

   บรษิทัฯ ได้ท�าการจดทะเบยีนเพ่ิม 2 บรษิทั คอื บรษิทัคอม

โพสทิ เอเชยี จ�ากัด และ บรษิทั โพล ีโพลเีมอร์ เอเชยี จ�ากัด โดย

ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

บริษัทฯ ขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม 5,000 ตร.ม. เพื่อรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจ 

บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรเพ่ิมเติม เพ่ือขยายก�าลังการผลิตถึง 

45,000 ตัน/ปี

2546 2562

2548

2554

2555

2556

2560

2561

บริษัทฯ มีการจัดการภายในโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในทุกพื้นที่การท�างานให้เป็นระบบเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

การปรับตัวของธุรกิจ โดยเริ่มจาก

ในด้านของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน

ภายในโรงงาน ให้กับพนักงานท�างานได้ท�างานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการติดต้ังอุปกรณ์ในพ้ืนที่การ

ท�างานเป็นส่วนหนึง่ในการปรบัให้สภาพแวดล้อมในการท�างานดี

ขึ้น

• ติดต้ังท่อดูดควัน เพ่ือปรับปรุงระบบอากาศภายในให้ดีข้ึน 

ลดในเรื่องกลิ่น

• ตดิตัง้ม่านก้ันพลาสติก เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของงาน (ส)ี 

ในระหว่างการผลิต 

• ติดต้ัง Conveyor Tube ในการเดินงานช่วยให้ ประหยัด

พลังงาน และเพิ่มคุณภาพสินค้า

• ตดิตัง้ท่อรบัสล้ีน จากการขึน้งานแคลเซยีมทีห่กกระจายโดย

รอบพ้ืนที่ ช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย และการส่งก�าจัดที่ดี

ขึ้น 

• จดัท�ารถใส่เครือ่งมอืในการล้างเครือ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการล้าง

เครื่องจักรและลดการสูญเสียเวลาในการล้างเครื่องจักร

ด้านของการพฒันาบคุลากร บรษัิทฯ ได้สนบัสนุนให้แต่ละ

หน่วยงานมีการจัดการอบรมภายในและภายนอกองค์กรอย่าง 

ต่อเนือ่ง การจัดอบรมภายในนัน้ เพือ่ให้พนกังานมีความเข้าใจใน

การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สื่อสารตรงจุด โดยเฉพาะงานที่ต้อง

ใช้ทักษะ เทคนิคเฉพาะของงานน้ันๆ ในการปฏิบัติ เช่น ในเรื่อง

ของเครือ่งมอื เครือ่งจกัรต่างๆ  มกีารท�าแบบทดสอบก่อนและหลงั

การอบรม เพื่อวัดความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้ และเป็นการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในการท�างานรวบรวมเป็นองค์ความรู้

ขององค์กรให้กับพนักงานท่ีมีความสนใจได้เข ้าถึงในองค์ 

ความรู้ที่มี
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ความเป็นเรา

สาลี่ คัลเล่อร์

D

N

A

C

o

L

o

R

 Openness

 Learning 

Collaboration

Relationship

Opportunity

ท�างานเป็นทีม

ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

เรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง

สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

เคารพนอบน้อม 
อยู่ร่วมกันแบบครอบครัวดูแลกัน

12 SALEE COLOUR
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วิสัยทัศน์

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนขององค์กร

พันธกิจ

Vision

Mission

 เป็นผู้นำ ในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก 
เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

มุง่พัฒนา ค้นคว้าและวจิยัเมด็แม่สพีลาสติกเข้มข้นให้เป็นเรือ่งง่ายสำหรบัผู้ใช้งาน
สร้างสรรค์สนิค้าและบรกิารเพ่ือยกระดับคณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน อย่างย่ังยนื
เป็นพนัธมติรทีดี่ทางธรุกจิ ด้วยความโปร่งใสและมธีรรมาภบิาล

1

2

3

(Disclosure 102-16 ,102-19 ,102-26)

สร้างรากฐานการจัดการทีแ่ข็งแกร่ง ใช้ทรัพยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประสทิธิภาพ
สงูสดุ

มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
มาตรฐานสากล

เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือน
การสร้างบ้าน ทีเ่ริม่ต้นจากการสร้างฐานท่ี
แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอด
หลายปีท่ีผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่าง
ต่อเน่ือง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจก�าลัง
ชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ 
และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว เรา
มุ่งพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนา
เครือ่งมอืและอปุกรณ์ เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการท่ีหลากหลายให้ครอบคลุมท่ีสุด
แก่ผู้ใช้งาน

โดยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
รองรบัการเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน ทางบ
รษิทัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของผูม้ส่ีวน
ได้เสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความ
สัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึง
ภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือ
ร่วมใจกัน น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ต้ังแต่
กระบวนการผลิต การตรวจสอบสนิค้า การ
ควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบ
งาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพ
เกิดข้ึนจากความต้ังใจในทุกขั้นตอน และ
จะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(Disclosure 102-5)

ผังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

คณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

(Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
2. พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
3. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์
5. นายรัช ทองวานิช

1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
2. พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
3. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

1. พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
2. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

1. พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
2. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

1. นายรัช ทองวานิช
2. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย
3. นายราชัน ควรหา
4. นายฉลวย ไพนิตย์
5. น.ส.โสภิดา หิรัญโชติพงศ์

6. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
7. นายธเนศพล มงคลรัตน์
8. นายราชัน ควรหา
9. นายชาญชัย อัศวกาญจน์

นางมัทนา หอระดาน

8.09% 20.92%

100% 100%

* กำหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ ณ วนัที ่3 ธนัวาคม 2562



15SUSTAINABILITY

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จ�านวน 9 ท่าน (กรรมการเพศหญงิ 1 ท่านและกรรมการเพศชาย 

8 ท่าน) โดยมกีรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน (ตามข้อก�าหนดของ

ส�านักงาน กลต. ที่ก�าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน) มีกรรมการ

อิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 

33.33 ของกรรมการท้ังหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด ดัง

นั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นร้อย

ละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ

และสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มกีารกระจายอ�านาจในสาย

งานและการตัดสินใจภายในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพ่ือ

ไม่ให้อ�านาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ท่ีบุคคลใด

บุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของส�านักงาน กลต. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความ

เชีย่วชาญและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการด�าเนนิงานด้านต่างๆ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�าหนด วิสัย

ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การบริหาร

จัดการความเสี่ยงการก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าท่ีการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการ 

บริษัทฯ และก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณา

ทบทวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อ

บังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการด�าเนินงานเป็นไป

ตามกฎหมาย

15SUSTAINABILITY
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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้

ความเห็นแนะน�าในเรื่องส�าคัญต่างๆ ของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบด้วย

มีบทบาทในการสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การ

บริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 

พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ

ท�าหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย

บริหารเข้าร่วม และประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง พิจารณา

รายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน ์ ให ้ เป ็นไปตามกฎหมายและข ้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มบีทบาทในการพิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบติัคณะกรรม

การบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง โดยรวมและรายบุคคล ที่

เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบ

ริษัทฯ ท้ังในด้าน ความรู้ ความช�านาญ ทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ ความ

เป็นอสิระตามหลกัเกณฑ์ท่ีบรษิทัฯ ก�าหนด สนบัสนุนให้บรษิทัฯ 

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอชือ่บคุคลเข้ารบัเป็นกรรมการ

สรรหา รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ทบทวน และเสนอรูปแบบตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่า

ตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ โดยเช่ือมโยงผลตอบแทนกับผลการด�าเนินงานโดย

รวมของบรษิทัฯ เป็นผูพิ้จารณาให้การเสนอชอบก่อนน�าเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี เพื่อขออนุมัติ ประเมินผลการ

ปฏบิตังิานประจ�าปี และพิจารณาปรบัอัตราค่าตอบแทนทีเ่หมาะ

สมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ

มีบทบาทพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ก�าหนดยุทธศาสตร์และ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม 

ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะ

ยอมรับได้ ก�าหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้

เหมาะสมต่อสภาวการณ์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย

และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล

ของระบบและการปฏบิตัติามนโยบายท่ีก�าหนด รายงานต่อคณะ

กรรมการบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอเก่ียวกับการบรหิาร การด�าเนนิ

งาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ รวมถึงสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

1

2 3

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำ หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำ กับกิจการ
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-นำ เข้าส่งออก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศผู้จัดการวางแผนและบริการลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

มบีทบาทความรบัผิดชอบในการบรหิารงานเก่ียวกับการด�าเนนิงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบรษิทั

ก�าหนดไว้ ซ่ึงคณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัจิดัท�าอ�านาจด�าเนินการในการก�าหนดขอบเขตหน้าทีท่ีช่ดัเจน เพ่ือความโปร่งใส รวมถึง

การควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจ�าปี ด�าเนินนโยบายตามด้านบุคคล 

แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ารงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุน
การขายและการตลาด

ผังคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นายรัช ทองวานิช

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ น.ส.โสภิดา หิรัญโชติพงศ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

นายฉลวย ไพนิตย์

นายฉลวย ไพนิตย์

นายบัญชา กำ จัด นางมัทนา หอระดาน น.ส.เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ น.ส.กรรณิกา บุญรอด

น.ส.กรรณิกา บุญรอดนายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง

นายกิตติโชติ วงษ์กิติโสภณนายสมพงค์ นครังสุ

น.ส.ศรัญธินี มงคลรัตน์

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ (รษก)

รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี - การเงิน

นายราชัน ควรหา
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ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain

การดำ เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มของผู้

มีส่วนได้เสีย

จำ นวน 8 กลุ่ม

(Disclosure 102-9)

ด�าเนินการจัดหาวัตถุดิบจาก
แหล่งผูข้าย (source) ต่างๆ เช่น 
resin pigment additive

วิจัยสูตรใหม่ๆ และเข้าสู่
กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ซึ่ง
วัตถุดิบตามที่ลูกค้าต้องการ

ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก ผ่านการแปรรูปจากเม็ดพลาสติก
ไปสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อส่ง
ไปยังผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์

Supplier / Raw material 
Salee Colour Industrial

Consumer Convertor

บริษัทให้ความส�าคญักบัผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุ่ม เพือ่เป็นการก�าหนดทศิทางในการบรหิารนโยบายน�าพาองค์กรขบัเคล่ือนไปสู่ความ
ยัง่ยนื โดยมกีารจัดการประเมนิจ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสียทกุปี ซ่ึงในปี 2562 ได้แบ่งผูม้ส่ีวนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม (Disclosure 102-40) 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ รวมถึงการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมโยง เชื่อมั่นใน
การด�าเนินงานที่ยั่งยืน

กลุ่มผู้แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ชุมชน สังคม

โดยรอบนิคม

อุตสาหกรรม

การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยง

การแข่งขันธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม 

และโปร่งใส

ได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียม 

และเป็นธรรม

การให้ความร่วมมือ 

และให้การสนับสนุน

ด้านต่างๆ

ความถูกต้อง ความ

รวดเร็วของข้อมูล

ข่าวสาร

การบริหาร

ความเสี่ยง
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การจ�าแนกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย จากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสาร ก�าหนดวิธีการสื่อสาร  วิเคราะห์ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

การมีส่วนร่วม จัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

การกำ หนดผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีดังนี้
1

2

3

(Disclosure 102-42)

กรอบการดำ เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการสื่อสาร การมีส่วนร่วม

ชุมชน
และสังคม

ผู้ถือหุ้น/ 
นักลงทุน

 คู่ค้า

• คุณภาพของผลติภัณฑ์ตรงตาม 
มาตรฐานก�าหนด
• การให้บรกิารท้ังก่อนและหลงัการขาย
• การส่งมอบทีต่รงต่อเวลาสม�า่เสมอ
• ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย
• การรกัษาความลบัของลกูค้า
• ได้รบัสนิค้าและบรกิารท่ีมคีณุภาพ การ
รบัประกันสนิค้าและบรกิาร

• ไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนและสังคม
โดยรอบ
• ให้การช่วยเหลอืสนบัสนนุ
• มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิงาน
• ท�ากิจกรรมต่างๆ ในชมุชน
•การจ ้างงานคนในพ้ืนที่ และสร ้าง
ประโยชน์แก่ชมุชน
• การพัฒนาชมุชน สงัคมในพ้ืนท่ีตัง้ของ
โรงงาน

• ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเป็นรปูธรรม
และเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
• ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• สร้างศกัยภาพในการเตบิโตของธุรกิจที่
ย่ังยืน
• การก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละการบรหิาร
ความเสีย่ง
• สามารถปฏบัิตติามเง่ือนไขและข้อตกลง
ของสญัญา
• การจ่ายเงนิปันผลในระดบัท่ีน่าพอใจ
• เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้
ตดิตามและทราบข้อมลูของบรษิทัฯ มากขึน้

• การให้ความรู ้และการพัฒนากระบวน
การผลติร่วมกัน
• การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สญัญา
• มนีโยบายการเตบิโตและก้าวหน้าอย่าง
ย่ังยืน
• มคีวามสมัพันธ์เชงิธุรกิจระยะยาว
• ไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา

• การอบรมและสมัมนาร่วมกับลกูค้า
• การจดังานแสดงสนิค้า
• การมกิีจกรรมส่วนร่วมกันกับลกูค้า
• การบรกิารช่องทางข้อร้องเรยีน

• การมส่ีวนร่วมกับชมุชนและสงัคม
โดยรอบ
• การจัดกิจกรรมด้านสังคม สิ่ง
แวดล้อมร่วมกับชมุชน
• การให้การสนับสนุนช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ
• การรบัฟังความคิดเห็นจากสงัคม
และชมุชนโดยรอบ

• ประชมุผูถื้อหุ้นประจ�าปี
• รายงานประจ�าปี
• การแถลงผลการด�าเนินงานราย
ไตรมาส
• การปรบัปรงุเว็บไซต์ของนักลงทุน
สมัพันธ์ให้มคีวามทันสมยั ใช้งานง่าย 
มข้ีอมลูครบถ้วน

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขการจัดซื้อจัด
จ้างในสายโซ่อปุทาน
•มีน โยบายการต ่อต ้ าน ธุร กิจ
คอร์รปัชนัและส่งเสรมิการปฏิบตัิ
• ตอบสนองความต้องการของคูค้่า 
ด้วยการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ตาม
ความต้องการท่ีเปลีย่นไป

• การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 
2562 ร้อยละ 92.10 (Disclosure 
102-43), (Disclosure 102-44)
• การเข้าพบปะลกูค้า
• การแบ่งปันความรูท้างด้านเทคนิค
กับลกูค้า
•การเข้าไปสนบัสนุนการบรกิารต่างๆ 
ให้กับลกูค้า

• การมส่ีวนร่วมกับชมุชน โดยการ
เข้าไปร่วมพัฒนาชมุชนและสงัคม
• การมส่ีวนร่วมกับเดก็และเยาวชน
ในโครงการ “เตมิฝัน ปันรกั” ครัง้ท่ี 4 
โรงเรยีนคลองเสาธง
• กจิกรรมร่วมกับนิคมอตุสาหกรรม
และเพ่ือนบ้านโดยรอบบริษทั
• มกีารหารอืร่วมในเรือ่งผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้โดยรอบนิคมอตุสาหกรรม

• ช่องทางการสื่อสาร เว็บไซต์  IR 
Press Release
• จดักิจกรรมผูถื้อหุ้นเย่ียมชมกิจการ
ของบรษัิท
• จดักิจกรรม Opportunity Day ใน
แต่ละไตรมาส
• มีช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุน้ หรอืนักลงทุนแจ้ง
ความประสงค์และข้อร้องเรยีน

• การพัฒนาคูค้่า ด้วยการแนะน�าให้
ความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให ้ตรงตามกฎหมาย
ก�าหนด
• การติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ทางการตลาด

(Disclosure 102-44) (Disclosure 102-43)

ลูกค้า
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กรอบการดำ เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการสื่อสาร การมีส่วนร่วม

หน่วยงาน
ภาครัฐ

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้สถาบัน
การเงิน

• ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีมั่นคง
ครอบคลมุถึงครอบครวั
• ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน
• การได้รบัการพัฒนาศกัยภาพและความ
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
• สภาพแวดล้อมทีด่แีละความปลอดภยัใน
หน้าทีก่ารงาน
• การได้รบัการปฏิบตัทิีเ่ท่าเทียมและเป็น
ธรรม
• การให้โอกาสพนกังานเสนอแนะความคดิ
เหน็ในองค์กร

• ปฏิบตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมชมุชน
และสงัคม
• การพัฒนาความสามารถขององค์กรโดย
การมีส่วนร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และการสร้างนวัตกรรมท่ีเข้ามาช่วยในการ
ผลติ
• การให้ความร่วมมอืและให้การสนับสนุน
ด้านต่างๆ

• การให้ความถูกต้อง รวดเรว็ ของข้อมลู
ข่าวสารความคืบหน้าของกิจการ
• การให้ข้อมลูเก่ียวกับกิจการของบรษัิทท่ี
ถูกต้อง น่าเชือ่ถือ
• การสร้างความน่าเชื่อถือในการให้
ข่าวสาร

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สญัญาโดยเคร่งครดั
• รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ แก่
เจ้าหนีด้้วยความถูกต้อง และตรงเวลา

• ประชมุผูบ้รหิารพบพนักงาน 
• ส�ารวจความสนใจหลักสูตรการฝึก
อบรม พัฒนาความรูแ้ละศกัยภาพ
• ส�ารวจความเป็นอยู่และต้องการของ
พนักงานในการท�างาน ชี วิตและ
ครอบครวั
• จัดท�ากล่องรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน

• รายงานข้อมูลตามที่กฎหมาย
ก�าหนด
• การน�าส่งภาษตีามกฎหมาย
• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานก�าหนด

• แจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า
ของกิจการ
• ตอบสนองความต้องการของสือ่ท่ี
เป็นประโยชน์

• รายงานฐานะทางการเงินของ 
บรษิทัฯ แก่เจ้าหน้ีด้วยความถูกต้อง 
และตรงเวลาอย่างสม�่าเสมอ และ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การประชมุพูดคยุระหว่างผูบ้รหิาร
และหวัหน้างาน อย่างสม�า่เสมอทุก
อาทิตย์
•  การจัดกิจกรรมสันทนาการ    
ภายในองค์กร ให้พนักงานได้ผ่อน
คลาย
• การปรับภูมิทัศน์ขององค์กรให้มี
ความปลอดภัยกับตวัพนักงานและผู้
มาเยือน
• เปิดช่องทางรบัฟังความคิดเหน็ของ
พนักงานในองค์กร ทั้งจากการ
ประชมุและกล่องรบัฟังความคดิเห็น 
หารอืและน�ามาปฏิบติั

• ตอบรบัการสนับสนนุจากโครงการ
ต่างๆ ของภาครฐัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมในด้านต่างๆ
• การได้รบัการรบัรอง Green 
System Level 3 เพ่ือเป็นการยืนยัน
ในเรือ่งของความรบัผดิชอบท่ีมขีอง
องค์กร

• การพบปะเย่ียมเยือนสือ่มวลชนใน
โอกาสต่างๆ
• จัดสมัภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ
• ให้ข้อมลูกับสือ่มวลชน Opportuni-
ty Day

• การประชมุพบปะหารอื
• การเย่ียมชมกิจการ

(Disclosure 102-44) (Disclosure 102-43)

พนักงาน
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Materiality Matrix

คว
าม

สำ
 ค

ัญ
ต่อ

กล
ุ่มผ

ู้มี
ส่ว

นไ
ด้เ

สีย

ผลกระทบต่อ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

• ระบุประเด็นส�าคัญและผู้มีส่วนได้เสีย: คัดเลือกประเด็นที่มีความส�าคัญกับองค์กร ร่วมกับหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าและน�ามาก�าหนดเป็นขอบเขตประเด็นด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร

• การประเมนิระดับความส�าคัญของประเด็นทีไ่ด้ท�าการเลอืก: น�าประเด็นด้านความย่ังยืนขององค์กรมาจดัล�าดบั
ความส�าคัญ โดยค�านึงถึงโอกาสและผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงระดับความสนใจทั้งด้านบวกและด้านลบจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย

• ท�าการทบทวนระดับความส�าคัญของประเด็น: น�าผลการประเมินที่ได้จากการวิเคราะห์ รายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นชอบตลอดจนข้อชี้แนะในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย มี
การติดตามและตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อรายงานความคืบหน้า และผลของการติดตาม

บริษัทฯ มีการก�าหนดกระบวนการประเมินสาระ

ส�าคญั เพือ่สะท้อนปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการด�าเนนิ

งานธรุกจิขององค์กรทัง้ 3 มติ ิรวมถงึประเดน็ต่างๆ 

ที่เป็นประเด็นความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวม

ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วน

ได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญและเพื่อเป็นการสร้าง

คุณค่าให้กับธุรกิจทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมิน

สาระส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี เพื่อทบทวนการ

เปล่ียนแปลงของประเด็นที่มีความส�าคัญต่อ

องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นสำ คัญด้านความยั่งยืน

1
3

8
4

5 6

7
9

2

12

11

10
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ประเด็นสาระสำ คัญ
(Disclosure 102-44)

หัวข้อ

มิติ

เศรษฐกิจ

มิติ

สิ่งแวดล้อม

มิติ

สังคม

ประเด็นสาระส�าคัญ

ตามแนวทางของ GRI

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค์กร
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
ภายนอกองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

หน้า

ความพึงพอใจของลูกค้า Product and Service 

Development 8

35

28

25

42,43

48

58

51

49

53

61

44

คุณภาพการให้บริการ

การบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน

ความปลอดภัยของข้อมูล

จริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ

ประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงาน และ

การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การบริหารทรัพยากรน�้า

และน�้าเสีย

การบริหารจัดการของเสีย

อาชีวอนามัยความปลอดภัย 

สภาพการท�างาน 

และความเป็นอยู่ที่ดี

ของพนักงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การดึงดูดบุคลากร

สิทธิมนุษยชนและ

แรงงานที่ถูกกฎหมาย

การพัฒนาสังคมและชุมชน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ความปลอดภัยต่อข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้า 

การรักษาความลับของลูกค้า

การก�ากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ 

การต่อต้านการทุจริต 

และการไม่เลือกปฏิบัติ

พลังงาน การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

น�้าและการปล่อยน�้าเสีย

ของเสียและการก�าจัด

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

การฝึกอบรมและการศึกษา

การจ้างงาน ,สวัสดิการ

การด�าเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน

การมีส่วนร่วมสังคมชุมชน

อันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน

Sustainable Supplier 

Development

Product and Service 

Development

GRI 419: 

Socioeconomic 

Compliance

GRI 302: Energy

GRI 303: Water

GRI 306: Effluents 

and Wasted

GRI 403: Occupational 

Health and Safety

GRI 404: Training and 

Education

GRI 401: Employment

GRI 419:

 Socioeconomic 

Compliance

GRI 413:

 Local Communities

1

3

8

4

5

6

7

9

2

10

12

11
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บรษิทัฯ ได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีด”ี (Disclosure 102-16) เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจน้ันมคีวามตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อม่ันว่าการด�าเนินการตามหลักการปฏิบัติข้างต้น 

จะส่งผลให้ธุรกิจของบรษิทัฯ เตบิโตอย่างย่ังยืน ตลอดจนสร้างความเชือ่มัน่ให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน โดยมกีารแต่งตัง้ “คณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล” (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเป็นประจ�าทุกปี มีการประชุมเพื่อติดตามผลการ

ด�าเนินงานตามแผนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ (Disclosure 102-17)

ด้วยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารประเมนิตนเองและการ

ประเมนิคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างน้อยปีละหนึง่

ครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ

การด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ โดยการน�าผล

ท่ีได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ และน�าข้อมูล

เสนอแนะมาปรบัปรงุ และพัฒนาการด�าเนนิงาน โดยมหัีวข้อใน

การประเมนิ 1) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) 

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

(รายบุคคล) 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

(รายคณะ) โดยในปีที่ผ่านมาผลการประเมินมีดังนี้

การกำ กับดูแลกิจการที่ดี

การทบทวนนโยบาย การนำ มาปฏิบัติ

• ตระหนักถึงบทบาทการรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

• การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

และการบริหารบุคลากร

•  ส่ือสารนโยบายขององค์กรสู่พนักงาน โดยให้พนักงานรบั

ทราบถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการประกาศลงบนเว็บ

ไซด์บริษัท เพื่อให้พนักงานเข้าถึงและรับทราบ

• จัดท�าการสรรหาและสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับ

สูง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในการบริหาร

บุคลากร

การทบทวนนโยบาย โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

ประเมินตนเองของ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ประเมินตนเองของ

อยู่ในเกณฑ์
ที่

อยู่ในเกณฑ์
ที่

อยู่ในเกณฑ์
ที่

คะแนนเฉล่ียร้อยละ

คะแนนเฉล่ียร้อยละ

คะแนนเฉล่ียร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คณะกรรมการ(รายคณะ)

และกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

กรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

ผลการประเมินคณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง ดีคะแนนเฉล่ียร้อยละ

อยู่ในเกณฑ์ที่

โดยมีการระบุหัวข้อการประเมินดังนี้

94 94

94

ความเป็นผูน้�า

คณุลักษณะส่วนตวั

การก�าหนดกลยทุธ์

ตามกลยทุธ์ ผลปฏิบตัทิางการเงิน

กบัคณะกรรมการ กบัภายนอก

กบัความสัมพนัธ์
กบับคุลากร

และบรกิาร

การปฏิบตัิ การวางแผนและ

ความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์

การบรหิารงานความรูด้้านผลิตภัณฑ์

คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ีย

คะแนนเฉล่ีย

93 93

95

95

99
89
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ไม่ท�าพฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรบัสนิบนหรอืตดิสนิบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองทีต่นท�าหน้าทีรั่บผิดชอบทัง้โดยตรง 

หรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ

ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้อง

มวัีตถุประสงค์ เพ่ือธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ ีและชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ทัง้นี ้การเบกิจ่ายต้องระบวุตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนและมหีลกั

ฐานที่ตรวจสอบได้

ไม่กระท�าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพ่ือด�าเนินการดังกล่าว ท้ังนี้ 

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มแีนวทางในการให้การช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้ค�าปรึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้

บังคบับญัชาเก่ียวกับการป้องกันการทุจรติ เพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันทจุริต รวมถึงเป็นแบบ

อย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณในการ
ดำ เนินธุรกิจ
(Code of Conduct)

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมต่อบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มี

ส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี

ของบริษัทฯ ให้คงอยู่ต่อไปจรรยาบรรณทางธุรกิจ ครอบคลุมถึง

กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้

สอดคล้องยิง่ขึน้กบัสภาพปัจจุบนั โดยมนีโยบายและแนวการปฏิบตัิ

ดังนี้

บริษัทฯ ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรเนื่องจากคณะ

กรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการป้องกันการทุจริต โดยเนื้อหาทั่วไปได้

บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทต้ังแต่เริ่มแรกที่บริษัทได้จัดท�า 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามประกาศ มีไว้

เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ท่ีบรษิทัจะป้องกันการทจุรติทกุรปูแบบและมุง่หมายให้ทุก

คนในองค์กรได้มคีวามเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการทจุริตภายใต้นโยบายเดยีวกัน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกัน

การทุจริตแนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติ

1

2

3

4

5

จำ นวนข้อร้องเรียนในปี 2562

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางช่องทางการร้องเรียน 

จำ นวนเหตุการณ์
ท่ีเกิดจากการทุจริต
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บรษิทัฯ ปฏบิติัต่อลกูจ้างด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา ความพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

บรษิทัฯ ให้โอกาสพนกังานได้มกีารแสดงความสามารถอย่างเตม็ท่ี โดยมผีลตอบแทนทีเ่หมาะสมและสร้างแรงกระตุน้ในการ

ท�างานรวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ 

พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต 

เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน

และผูใ้ห้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอืน่ทีไ่ม่มหีน้าทีเ่ก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีทีก่ฎหมาย

ก�าหนด

พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับต้องรักษาปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและแนวปฏิบัติ

นโยบายการรักษาความลับและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ด�าเนินกิจการโดยให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็น

ธรรมไม่เลอืกปฏิบติัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุด้าน ทกุระดับด้วยความเท่าเทยีมไม่ละเมดิ

สทิธิมนุษยชน ไม่กดข่ีบงัคับใช้แรงงาน แม้ว่าจะมคีวามแตกต่างของเชือ้ชาต ิศาสนา 

เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะ

สม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการรกัษาข้อมลูท่ีเป็นความลบั ซึง่อาจส่งผลกระทบหาก

ได้รับการเปิดเผย ต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่

ปกปิดข้อมลูดงักล่าวไว้เป็นความลบัให้มกีารรบัรูเ้ฉพาะผูจ้�าเป็น จงึเป็นหน้าทีข่อง

ผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลและรักษาความปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

1

1
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2
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มีการส่งเสริมให้จัดท�าข้อก�าหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อย

กว่ากฎหมายก�าหนดตามมาตรฐานสากล พร้อมท้ังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้บริหาร โดยต้องมีการเข้าอบรม

ความรู้ทุกคน

ทางบริษัทฯ มีการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การเจ็บป่วยจาก

การท�างานทรพัย์สนิสญูหาย หรอืเสยีหาย การปฏบิตังิานไม่ถูกวิธี รวมถึงความผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนตลอดจนรกัษาสภาพ

แวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน การซักซ้อมตามแผนความปลอดภัยประจ�าปี และถือเป็นหน้าที่ของ

ผู้บริหาร พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคำ นึงถึงความปลอดภัย
สุขอนามัย ส่ิงแวดล้อมและแนวปฏิบัติ

บรษิทัฯ ใส่ใจในความปลอดภยั สขุอนามยั สิง่แวดล้อมของพนักงาน และผูท่ี้อยู่โดย

รอบ โดยการส่งเสรมิการรณรงค์ให้ความรูค้วามเข้าใจ ปลกูฝังจติส�านกึให้เป็นวิถีการ

ด�าเนนิงานในประจ�าวัน พร้อมท้ังสนบัสนนุให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างเหมาะสม

1

2

3

แนวปฏิบัติ



27SUSTAINABILITY

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันอย่างเสรี โดยค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดย

ปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อธรรมรงค์

รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อการสร้าง

การผูกขาดตัดทอนตลาด เพ่ือควบคุมราคาหรือลดคุณภาพการให้บริการแต่ไม่ลดราคา เพ่ือการค้าก�าไรเกินควรอันจะเป็น

ผลเสียหายต่อลูกค้าและประชาชน เป็นเรื่องที่ห้ามบริษัทฯ กระท�า

บริษัทฯ จะแสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าจากแหล่งข้อมูลท่ีเปิดเผยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท้ังนี้ ห้ามบุคลากรของ 

บริษัทฯ รับเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มา โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ

บรษิทัฯ ให้ความแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมทัง้ต่อคูค้่า ลูกค้า โดยเป็นการแข่งขนัตามวิถี

ทนุนิยมเสรใีนการท�าธุรกิจ การแข่งขนัด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บดิเบอืนข้อมลู หลอก

ลวง หรือใช้วิธีอืน่ใดในการท่ีไม่ถูกต้อง

1

2

3

แนวปฏิบัติ

นโยบายการต่อต้านการแข่งขัน
ท่ีไม่เป็นธรรมและแนวปฏิบัติ
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หลกีเลีย่งหรอืงดเว้นการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับตนเองทีจ่ะหรอือาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทัฯ 

แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตน

ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยง เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทฯ ในเครือ บุคลากรต้องท�ารายการนั้นเสมือน

กับการท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ กับบคุคลภายนอกตามปกตทิางการค้าของบริษทัฯ ทัง้นี ้บคุลากรท่ีมส่ีวนได้เสยีในรายการ

นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ

ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บคุลากรของบรษิทัฯ จะต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย

 (ก)  การท�าธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับสัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดยีวกันด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธิพลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรอืพนกังาน

ที่มีความเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี และจะต้องขออนุมัติหลักการและวงเงินในการท�าธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว

(ข)  ให้จัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมท่ีมีขนาดรายการตามหลักการท่ีได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ (ก)  เพ่ือรายงานในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

ในกรณีทีธุ่รกรรมท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันทีไ่ม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (ก)  และเข้าข่ายต้องขออนุมตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ก่อนที่จะมีการท�ารายการเป็นครั้งๆ ไป

การประชมุพิจารณาเรือ่งหรอืวาระใดทีบ่คุลากรผูเ้ข้าประชมุมส่ีวนได้เสยีกบัเร่ืองหรือวาระน้ัน บคุลากรผูม้ส่ีวนได้เสยีจะต้อง

ออกจากห้องประชมุไปเป็นการชัว่คราว เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุอืน่สามารถพิจารณา วิเคราะห์วจิารณ์ได้โดยอสิระปราศจาก

อิทธิพลหรือความกดดันจากบุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์และแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร ใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีความเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ แสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตวัโดยอาศยัต�าแหน่งและหรอือ�านาจหน้าทีข่องตน และพนกังานขอ

งบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานโดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และ

พึงต้องระลกึอยู่เสมอว่าหากตนมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขัดแย้งกันทางผลประโยชน์

ในหน้าท่ีการงานของตนแล้ว พนักงานผูน้ัน้ควรหลกีเลีย่ง หรืองดเว้นการปฏบิตังิาน

นั้นและให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน

แนวปฏิบัติ

1

2

3

4

5
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 นโยบายการแจ้งเบาะแสและแนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ี

กระท�าโดยเจตนาสจุรติ บรษิทัฯ จะปกปิดชือ่ทีอ่ยู่หรอืข้อมลูใดๆ ทีส่ามารถระบตุวัผู้

ร้องเรยีนหรอืผูใ้ห้ข้อมลูได้ และเก็บรกัษาข้อมลูของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ข้อมลูไว้เป็น

ความลับโดยจ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเร่ือง

ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

02-3232601-8 ต่อ 2005 (เลขานุการบริษัท)

เลขานุการบริษัท  mattana@saleecolour.com

www.saleecolour.com

เลขที่ 858 หมู่ 2  ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลบางปูใหม่

 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ช่องทางการร้องเรียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้กับผู้แจ้งเบาะแสในทุกๆ ขั้นตอน
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การบริหารความ
เส่ียงขององค์กร

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise 

Risk Management) ตามมาตรฐานสากล COSO ERM เข้ามา

ประยุกต์และพัฒนาในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่การวางกลยุทธ์

การปฏิบตังิานและการตดัสินใจในการลงทนุกจิการใหม่ๆ พร้อมกบั

การตระหนกัรูแ้ละประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการความเส่ียง เพือ่

น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงเพื่อมองหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

(โดยการก�าหนดกลยุทธ์และกระบวนการบรหิารความเสีย่งนัน้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานความยั่งยืน 2561)

(Disclosure 102-11)
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(Disclosure 102-29)

บริษัทฯ มีการเสริมสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการบรหิารการจดัการความเสีย่งภายในองค์กรอย่าง

ต่อเนือ่ง ผ่านการสือ่สารการให้ความรูแ้ละการอบรมแก่ผู้

บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงกระบวนการคิด

วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย

ทางธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว มีการเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงท่ีจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พร้อมจัดท�า

แผนการบรหิารความเส่ียงเพ่ือเป็นการให้ความมัน่ใจได้ว่าความ

เสี่ยงที่ผู้บริหารรับทราบแล้วนั้น และคาดว่าจะเกิดขึ้น จะได้รับ

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเส่ียงใหม่ที่มีการ

ระบุขึ้นนั้นจะได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม การบริหาร

จัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของผู้

บริหาร โดยในปี 2562 มีการทบทวนความเสี่ยงดังนี้

วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง 
(Risk Culture)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ : อุปสงค์ของสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้ม

ลดลงส่งผลต่อความต้องการของสินค้า

ผลกระทบ : เทคโนโลยีและองค์ความรูข้องสนิค้าหาได้ง่าย

ขึ้น และการขยายตัวของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม 

และการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ผลกระทบ : ความไม่แน่นอนของรายได้ของธุรกิจ

• ด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการประมาณการธุรกิจ

• ปรับสภาพการด�าเนินงานให้เป็นไปตามสภาวะการณ์

ปัจจุบัน

• พัฒนาคณุภาพสนิค้ารปูแบบการจดัจ�าหน่าย ตลอดจน

ควบคุมต้นทุนให้สามารถคงความเป็นผู้น�าในตลาด

• ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน

ตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

• บรษิทัฯ ใช้วิธี natural hedge และ forward rate เฉพาะ

ส่วนต่าง

1)  สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

2)  สภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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(Disclosure 102-29)

(Disclosure 102-29)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านสังคม

ประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ : สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรืออุทกภัยที่

ก่อให้เกิดการสญูเสยี กระทบต่อการด�าเนนิงานของธุรกจิ

ผลกระทบ : การลดการใช้งานสินค้าที่ท�าจากพลาสติก/ 

การรณรงค์การลดจ�านวนการใช้ถุงพลาสติก

• มกีารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมส่ีวนร่วม

กับภาครัฐ ภาคสังคม เช่น การเข้าร่วมโครงการฉลาก

คาร์บอน (Carbon Reduction  Label) 

• การบรหิารการจดัการสิง่แวดล้อมสงัคม เน้นการรณรงค์

การประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน

• การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์น�้าท่วม โดยมี

แผนบริหารความเสี่ยงรองรับ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า

ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่นการพัฒนาสินค้าพลาสติก

ชีวภาพที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้

• การพัฒนาสินค้าให้มีความทน สามารถใช้งานได้นาน

มากกว่าการใช้งานแค่ครั้งเดียว

• การน�าหลัก Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

1)  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
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(Disclosure 102-29)
การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ : ต้นทุน ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบ : การผลิต ข้อมูลที่ส�าคัญ การโจรกรรมข้อมูล

การพัฒนาสินค้า ความมั่นใจที่มีต่อบริษัทฯ

• มกีารประเมนิสถานการณ์ ตดิตามเฝ้าระวังสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด เช่น สถานการณ์น�า้ท่วม มแีผนฉุกเฉินรองรบั 

โดยประเมินสถานะการณ์ระดับของความรุนแรงที่รับได้ 

ในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

• การปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงานในองค์กร ในเรื่องของ

การดูแลสิ่งแวดล้อม

• ติดตามและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ และแจ้งเตือนให้กับ

คนในองค์กรรับทราบ

• เสรมิสร้างความรูด้้านความปลอดภยั และการเรยีนรูวิ้ธี

การปฏิบัติและป้องกัน กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทคที่

เกี่ยวข้องกับพนักงาน

1) ความเสีย่งจากภยัพบิตักิารเปลีย่นแปลงสภาพภมิู

อากาศ

2) ความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)

บรษิทัฯ ได้ค�านงึถึงความส�าคญัของการจดัท�าแผนบรหิารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจอย่างต ่อเน่ืองในทุกปี เ พ่ือรองรับกับ

ภาวะฉกุเฉนิท่ีอาจเกิดขึน้ทุกเมือ่ รวมถึงจดักิจกรรมให้ครอบคลมุ

ถึงการซักซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อน�าผลที่ได้จากการซ้อมแผนมา

ปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงานให้กับบริษัทฯ ให้ระบบการ

บรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกิจทีม่ปีระสทิธิภาพมากขึน้และสร้าง

ความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ บริษัทฯ ยัง

สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที พร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้และพลกิฟ้ืนกลบัมาบรหิารงานได้อย่างต่อ

เนื่องและรวดเร็ว
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เศรษฐกิจ

(Disclosure 201-1)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในปี 2562 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

มีรายได้จากการขายและการบริการ 1,050 ล้านบาท และเป็น

รายได้อื่นอีก 9 ล้านบาท โดยมีก�าไรสุทธิ 27.9 ล้านบาท ก�าไร

เพ่ิมข้ึนจากปี  2561 เ น่ืองจากการพัฒนาและปรับปรุง

ประสทิธิภาพการผลติให้ดขีึน้ และมกีารควบคมุค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ไม่ให้เพิ่มขึ้น ส่งผลท�าให้บริษัทมีก�าไรสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2562 มูลค่า 158 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 8%

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ได้แก่ค่าใช้จ่ายการดแูลสงัคม ชมุชนและโรงเรยีน

รวมถึงการบริจาคท้ังในรูปของสิ่งของและเงินบริจาคประมาณ 

60,000 บาท

 ในปี 2562 ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสวัสดิการ

พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2562 ประมาณ 77.83 

ล้านบาท 

รายได้ ค่าใช้จ่าย

อัตรากำ ลังการผลิต

กำ ไรสุทธิ

ของปี

ของปี

2562

2562

ตัน

 ล้านบาท
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การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน และคู่ค้าคือส่วนส�าคัญของห่วงโซ่อุปทาน เป็นผู้มีส่วนได้

เสยีท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ เพ่ือให้เกิดการเตบิโตร่วมกันไปได้อย่างยาวนาน บริษทัฯ ได้จดัท�าจรรยาบรรณคู่ค้า โดยยดึหลกัการด�าเนิน

งานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล (ESG) และส่งเสรมิให้คูค้่าทกุรายปฏิบตัติาม ด้วยการประเมนิตนเองผ่านการประเมนิ

คู่ค้า เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มหัวข้อในการประเมินคู่ค้า ให้มีความครอบคลุมถึงด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท

ภิบาล รวมถึงด้านสิทธิมนุษยชนในการจัดการด้านต่างๆ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน โดยมีแนวทาง

การปฏิบัติ ดังนี้

นอกจากการประเมนิคูค้่าตามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ แล้ว การได้มส่ีวนร่วมกับคูค้่าในด้านของการวิจยัและพัฒนาการท�างานร่วม

กัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค�าแนะน�า แนวทางและความคิด ความรู้ร่วมกันเป็นส่ิงส�าคัญ

อย่างยิ่ง

• เป็นคู่ค้าที่มียอดการซื้อขายสูง

• เป็นคู่ค้าที่จ�าหน่ายวัตถุดิบ สินค้าและบริการที่ส�าคัญกับกระบวนการทางธุรกิจ

• ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการพลังงาน การใช้น�้าและการ

ปล่อยน�้าเสีย การจัดการมลพิษ การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม ได้แก่ การจัดการด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน 

ความปลอดภัยและสุขภาพ การปฏิบัติตามกฎหมาย

• ประเด็นความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล ได้แก่ การทุจริต การแข่งขันการค้าอย่างเป็น

ธรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

แบ่งออกเป็นกลุ่มคู่ค้า

• คู่ค้าที่มีผลกระทบสูง : ตรวจประเมินและแผนในการบริหารจัดการ

• คู่ค้าที่มีผลกระทบปานกลาง : ประเมินตนเองและแผนในการบริหารจัดการ

เกณฑ์ในการวิเคราะห์

คู่ค้าที่สำ คัญ

กำ หนดแนวทางในการ

บริหารจัดการความเส่ียง 

(Risk Management) 

ประเด็นการประเมิน

ความเสี่ยงของคู่ค้า 

(ESG Risk Management)
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แผนการดำ เนินงานปี 2562

การตรวจประเมินคู่ค้า

ผลลัพธ์

เป้าหมายปี 2562 การดำ เนินงานปี 2562

แผนการตรวจประเมินคู่ค้าแบบ On Site Audit 

จ�านวน 2 ราย / ปี

จัดส่งแบบการประเมินคู่ค้า แบบ Self – Audit 2 ครั้ง/ปี 

(คู่ค้าที่มีผลกระทบปานกลาง)

การประเมินคู่ค้ารายใหม่ โดยให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ

การตรวจประเมินคู่ค้าแบบ On Site Audit จ�านวน 2 ราย 

แบ่งเป็นพ้ืนที่ต่างจังหวัด 1 รายและพ้ืนที่ภายในท้องถ่ิน 

1 ราย

จัดส่งแบบการประเมินคู่ค้าแบบ Self – Audit (คู่ค้าท่ีมี

ผลกระทบปานกลาง) จ�านวน 2 ครั้ง/ปี ในเดือนมกราคม 

และเดือนกรกฎาคม

ประเมนิคูค้่ารายใหม่ตลอดท้ังปี ในปี 2562 มคีูค้่ารายใหม่ 

จ�านวนทั้งหมด 11 ราย

ของการตอบกลับใน

การประเมินคู่ค้าแบบ

การประเมินคู่ค้าแบบการประเมินคู่ค้ารายใหม่

ค่าเฉลี่ยของการ

ประเมินคู่ค้า 

ค่าเฉลี่ยของการ

ประเมินคู่ค้า 

จำ นวน

จำ นวน

จำ นวน

Self – Audit

ราย

ราย

ราย

 ในปี 2562

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ของปี
ในปี ในปี

2562
2562 2562

Self – Audit On-Site Audit On-Site Audit 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คัดเลือกผู้ให้บริการรายใหม่

โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ

36 SALEE COLOUR
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การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร

โครงการ

QCC 
(Quality Control Circle)

Document Library

Kaizen

OKRs

Lean Six Sigma

รายละเอียด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน ช่วยลดความซับซ้อนที่

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายด้าน

โครงการน�าเทคโนโลยีเข้ามามบีทบาทในการลดใช้ทรพัยากรใน

การร้องขอขึ้นทะเบียนเอกสารภายใน (กระดาษ) เพ่ือปรับปรุง

การท�างานให้ง่ายต่อการค้นหา ลดเวลาในการท�างาน และช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่าย

โครงการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพ่ือลดต้นทุน เพ่ิม

ประสิทธิภาพปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างานภายในหน่วย

งาน เพื่อช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ท่อป้องกันแคลเซียมหก

รั่วไหล

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้เกิดความ

ท้าทายมากขึ้น และเป็นการระดมสมองร่วมคิดเพื่อให้เกิดความ

สร้างสรรค์ใหม่ๆ ทียื่ดหยุ่นและทันต่อความเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิด

ขึ้น

โครงการส่งเสริมให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือ

สร้างมูลค่าและลดค่าใช้จ่าย

สายงานที่เก่ียวข้อง

กับกระบวนการผลิต

ทั้งองค์กร

ทั้งองค์กร

ทั้งองค์กร

ทั้งองค์กร

บรษิทัฯ เชือ่ม่ันว่าความส�าคัญในการบรหิารจดัการนวัตกรรมทีม่น้ัีนส�าคญัต่อธุรกิจขององค์กร นอกจากเพ่ิมความสามารถทางการ

แข่งขัน ยังเป็นการสร้างสรรค์ พัฒนาผลติภัณฑ์ ปรบัปรงุกระบวนการผลติ ให้เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม ท่ีสร้างความย่ังยืนแก่บรษิทัฯ

ในปี 2562 มีการพัฒนานวัตกรรม โดยมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายดังนี้
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จากการจัดท�าโครงการต่างๆ จะได้รับการพิจารณา เช่น โครงการ Kaizen ,โครงการ QCC จะได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหาร เพื่อ

น�าไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาในอนาคต

องค์ความรูท้ีเ่กิดจากการพัฒนาดงักล่าว จะน�ามาบนัทกึข้อมลู เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลีย่นความรูแ้ละต่อยอด เพือ่การพัฒนาปรับปรุง

องค์กรผ่านการจัดเก็บข้อมูลภายในของบริษัทอย่างปลอดภัย ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ต้องการใช้งาน โดยทางองค์กร

ท�าระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CEN/TS 16555-1:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนางานด้านนวัตกรรม 

   จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ และเป็นความท้าทาย

ของปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น การ

พบชิ้นส่วนพลาสติกและกลุ่มไมโครพลาสติก (micro plastics) 

ในสตัว์น�า้หลากหลายชนิดในหลายประเทศน�ามาซึง่การรณรงค์

ในเรือ่งของสิง่แวดล้อม การลดการใช้พลาสตกิในชวิีตประจ�าวับ

แบบใช้ครัง้เดยีวท้ิง (single use) กลายเป็นการรณณรงค์เกิดข้ึน

เป็นวงกว้างและมคีวามหมายมากขึน้เมือ่ได้รบัความร่วมมอืจาก

ผูผ้ลติสนิค้าอปุโภคบรโิภค และร้านอาหาร เครือ่งดืม่ชัน้น�าระดบั

โลก ส่งผลให้กลุม่ผูผ้ลติสนิค้า เหล่านีไ้ด้รบัค�าสัง่ซือ้ทีล่ดลงจาก

ต่างประเทศ ส�าหรับในประเทศไทยเองก็มีการรณรงค์และได้รับ

ความร่วมมือจากห้างร้านชั้นน�าในประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสของบ

รษิทัฯ ทีไ่ด้น�าเสนอผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการน�าพลาสตกิ

กลับมาผลิตซ�้า (Recycle/ Reprocess) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

การรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การักษาคุณลักษณะและ

ความสวยงามของพลาสตกิให้คงอยู่หลงัจากการผ่านการขึน้รปู

ซ�า้ การรณรงค์เพ่ือสิง่แวดล้อมท่ีเกิดข้ึนน้ียังรวมไปถึงการรณรงค์

การลดการใช้เมด็พลาสตกิจากฟอสซลิ เพ่ือเป็นการลดการปลด

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ปัญหาโลกร้อน (Global Warming) โดยปัจจบุนัมทีัง้แบบการใช้

เมด็หลอมจากกระบวนการผลติเอง และการใช้สนิค้าของบรษิทั

ในกลุ่มเม็ดพลาสติกชนิดเติมเสริมเน้ือและเสริมแรงแบบความ

เข้มข้นสูง (Filler & Reinforcement Masterbatches) ผสมเพื่อ

ทดแทนเม็ดพลาสติกจากฟอสซิลซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ

อุตสาหกรรมพลาสติกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
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   ในภาคของสินค้าการเกษตรบริษัทฯ เองมุ่งพัฒนาสินค้าเม็ด

พลาสติกชนิดสารเสริม คุณสมบัติพิเศษของพลาสติกและช่วย

ในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง (Additives Masterbatches) 

และกลุ่มแม่สีด�า และสีขาว (Black  & White Masterbatches) 

เพ่ือส่งเสรมิเทคโนโลยีของพลาสตกิ ส�าหรบังานเกษตรอย่างต่อ

เน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของเกษตรกร เช่น 

การยืดอายุการใช้งานของฟิล์มเกษตรท้ังแบบการคลุมโรงเรือน 

การคลุมดิน และถุงเพาะปลูก  รวมถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อมุ่ง

ผลในการเพ่ิมผลผลติด้วยองค์ความรู ้เฉพาะและชดุข้อมลูท่ีเกิด

จากการทดลองจริงของทางขององค์กร อย่างเช่นการพัฒนาใน

แนวทางของการเลือกช่วง คลื่นแสงเพื่อส่งเสริมผลผลิตของพืช 

เป็นต้น

   ในภาคของงานก่อสร้าง (Construction) หรือ ระบบสายไฟ 

(Wire & Cable) ท่ีขยายจะเป็น โครงการเรือ่งของระบบพลงังาน

สะอาดย่ังยืนทีภ่าครฐัให้การสนบัสนุนอย่างการสร้างระบบแผง

โซลาร์เซลล์ลอยน�้า กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีต้องขึ้นรูปแบบ

การเป่า (Extrusion Blowing) เพ่ือสร้างเป็นทุ่นลอยน�้ารองรับ

แผงโซลาร์ ซึ่งเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติพิเศษของ

พลาสติกและช่วยในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง (Additives 

Masterbatches) ของบริษัท  ชนิดที่เหมาะกับสภาพการใช้งาน

กลางแจ้งที่ต้องสัมผัสน�้าเป็นเวลานาน และเม็ดพลาสติกแม่สี

เทาเกรดพิเศษท่ี พัฒนาจากองค์ความรู้ของบริษัทในเรื่องของ

การเลอืกวัตถุดบิและการผสมส ีทีต้่องใช้ความช�านาญเฉพาะได้

รับการยอมรับและถูกใช้เป็นหนึ่งในโครงการนี้เช่นกัน

   บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 

โดยมคีวามรบัผดิชอบต่อผลติภณัฑ์ ทัง้ในเรือ่งของกจิกรรมต่างๆ 

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการฉลากคาร์บอน (Car-

bon Reduction Label) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ช่วยในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และ

เป็นสินค้าอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก

ชวีภาพกระบวนการท�าเมด็คอมปาวน์พลาสตกิชวีภาพอย่างต่อ

เน่ือง โดยเป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนรวมถึง

ลูกค้า และผู้ผลิตวัตถุดิบชีวภาพ บริษัทฯ สามารถพัฒนาเป็น

สูตรคอมปาวน์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะถูกน�าไปแปรรูปเป็น

พลาสติก ได้แก่ถุงพลาสติก แผ่นฟิลม์ หลอด และภาชนะต่างๆ 
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 สิ่งแวดล้อม
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สิ่งแวดล้อม…

จากภายในสู่ภายนอก

“บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมในเรื่องของการบริหาร

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะของผู้สร้าง

ผลกระทบและผู้ที่ได้รับผลกระทบในห่วงโซ่คุณค่าของ

ธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แสดงความรับผิดชอบ และ

เตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในห่วงโซ่

คณุค่า ตัง้แต่การวิเคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้อง การ

จัดหาวัตถุดิบ การเข้ากระบวนการผลิต การขนส่ง น�า

ไปสู่ผู้ใช้งาน มีการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อม”
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การบริหารจัดการน้ำ  

น�้า คือปัจจัยที่ส�าคัญต่อกระบวนการผลิตให้ได้มาซ่ึงสินค้า 

บริษัทฯ เห็นถึงความส�าคัญในการจัดการใช้น�้าภายในอย่าง

รู ้คุณค่าและให้เกิดเป็นประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน จึงได้ส่งเสริมการปลูกจิต

ส�านึกให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

(6.3,6.4,6.6)
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กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

• การสร้างและปลูกจิตส�านึกผ่านการอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน

• การน�าน�้าจากบ่อพักน�้าฝนในพื้นที่สีเขียวใช้ลดน�้าต้นไม้ แทนการใช้น�้าประปา โดยปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ 449.28 หน่วย

• การน�าน�้าจากบ่อพักน�้าฝนในพื้นที่สีเขียว มาใช้ในการล้างพื้น แทนการใช้น�้าประปา โดยปริมาณน�้าที่น�ามาใช้ 299.52 หน่วย

ภายในปี 2566
บริษัทฯ ลดการใช้น�้าประปา 

ร้อยละ

เพิม่ขึน้

เมื่อเทียบจาก

ปี 2561

ปรมิาณในการใช้น�า้ประปาต่อยอดการ

ผลิตในปี 2562 อยู่ที่ 1.23 ลบ.ม./ตัน

เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น�้าประปา

ต่อยอดการผลิต ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1.22 ลบ.ม./ตัน

ผลการดำ เนินงานปี 2562เป้าหมาย
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การบริหารจัดการพลังงาน การจัดการพลังงานภายในเป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้

เสียทุกคน บริษัทฯ จึงได้มีการก�าหนดมาตรการในการ

จัดการพลังงานภายในให้เกดิเป็นการตระหนกัรูค้ณุค่าในส่ิง

ที่ใช้ ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น  และช่วยส่งเสริมใน

เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร เช่น การรณรงค์

การปิด-เปิด ไฟฟ้าตามเวลาที่ก�าหนด

ดัชนีการใช้พลังงาน 

เป้าหมาย

(Energy Intensity Index; ELL) 

น้อยกว่า

 บรษิทัฯ ได้ท�าการทดลองการเปลีย่นหลอดไฟฟูออเรสเซนต์ T25  

28W เป็นหลอด LED T6 18W โดยน�ามาติดตั้งที่โรงผลิต 1 ใน

พ้ืนท่ี Twin Line บริเวณเครื่อง 21 TEK40-1 และ เครื่อง 21 

TEK45-1 โดยทดลองตดิตัง้จ�านวน 24 หลอด ผลคอืสามารถลด

ค่าใช้จ่ายได้ท้ังสิ้น 5,765 บาท/ปี และพบว่าค่าความสว่างใน

พ้ืนท่ีการท�างานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และจะด�าเนินท�าการติด

ตั้งการใช้งานหลอด LED ภายในโรงงานให้แล้วเสร็จในปี 2563 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี 2562  

อยู่ที่ 324.47 กิโลวัตต์/ตัน 

เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ของปี 2561 ( 313.47 กิโลวัตต์/ตัน)

ผลการดำ เนินงานปี 2562

เพิม่ขึน้

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

• รายงานผลการอนุรกัษ์พลังงาน ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และการอนุรักษ์พลังงานเป็นประจ�าทุกปี

• ปลูกจิตส�านึกในด้านการใช้พลังงานผ่านการอบรมให้ความรู้

• ปรับเปลี่ยนระบบการล�าเลียงผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปท่ีเครื่อง 

BUSS10 BUSS20 และ TEK75 จาก feeding blower เป็น 

conveyor tube ช่วยในการลดก�าลังการใช้ไฟฟ้า และลดเสียง

ในกระบวนการผลิต

• เปลี่ยนหลอดไฟในพ้ืนที่ ท่ีมีค่าความสว่างต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน

7.2
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การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศที่ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ปัญหา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ที่ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน

รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าความรับผิดชอบ 

และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Disclosure 305-1, 305-2 ) เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบที่มีร่วม

กัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีความสนใจสินค้าที่มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

•การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทติย์ 

ในกระบวนการผลิต (อยู่ระหว่างการ

ด�าเนินโครงการ)  อยู่ที่ ( 4,874.53 tCO2e/ yr)

เป้าหมาย ผลการดำ เนินงานปี 2562

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

• กิจกรรมเปลี่ยนจากการใช้รถโฟล์คลิฟท์น�้ามัน เป็นรถโฟล์ค

ลิฟท์ไฟฟ้า

• เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟูลออเรสเซนต์ T25  28W เป็น

หลอด LED T6 18W

• ปรบัเปลีย่นระบบล�าเลยีงผลติภัณฑ์ส�าเรจ็รปูทีเ่ครือ่ง BUSS10 

และเครื่อง TEK75

สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 (Scope 2) 

 (13.3)
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การบริหารจัดการ
อากาศภายในโรงงาน 

การบริหารจัดการอากาศภายในโรงงานเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ 

ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานเท่านั้น อาจจะส่ง

ผลไปถึงชุมชนอันใกล้เคียง สภาพแวดล้อม แม้ว่าพื้นที่ตั้งของ

โรงงานตัง้อยูใ่นเขตของนคิมอตุสาหกรรม แต่เรายงัคงค�านงึถงึ

ผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียหาย บริษัทฯ ได้

มกีารปรบัปรงุปล่องระบายอากาศในพืน้ทีท่�างานโดยครบถ้วน

ร้อยเปอร์เซ็นต์ จากแผนงานที่วางไว้ในปี 2561 เพื่อปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ช่วยลดการปล่อยมลพิษทาง

อากาศให้น้อยที่สุด และเพื่อให้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศอย่าง

สม�่าเสมอ

(Disclosure 305-7)

จากการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

ได้รับการรับรอง ได้รับการรับรอง คุณภาพอากาศที่

ได้รับการตรวจ

ข้อร้องเรียน

(เป้าหมาย = 0)

ปี 2561 = 0

ปี 2562 = 0

เป้าหมาย

ผลจากของการวิเคราะห์
 ติดตั้งปล่องระบายอากาศ

ไอร้อนจ�านวน 4 เครื่อง

คุณภาพอากาศ
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการดำ เนินงานปี 2562

ผลลัพธ์

 ISO 14001
มลพิษทางอากาศ

วัดอยู่ในค่ามาตรฐาน

Level

Green Industry

 อย่างต่อเนื่อง
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ปริมาณฝุ่น (TSP)

mg/m3

mg/m3

ppm

ppm

ppm

mg/m3

ผลตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปี 2562 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ

จากปล่องระบายอากาศ

ภายในสถานประกอบการ

1.4 – 6.1 

1.4 – 6.1 

1.96

1.82

1.06

0.28 – 1.82

ปริมาณฝุ่นรวม (Total Dust)

ปริมาณโทลูอีน (Toluene)

ปริมาณสไตรีน (Styrene)

ปริมาณไซลีน (Xylene)

ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก 
(Respirable Dust)
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การบริหารจัดการ 
ของเสียและการรีไซเคิล

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการของเสียตามหลักการ 

3Rs อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการให้ความส�าคญั และด�าเนนิการต่างๆ 

ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะการจัดการของเสีย

อย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการส่งก�าจัด 

และเป็นการเพิม่มลูค่าของเสียทีไ่ด้จากการคดัแยกอย่างถกูวิธ ีลด

ปัญหาหารท�างานที่ซ�้าซ้อน ในการจัดการของเสียดังกล่าวยัง

เป็นการจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

เป้าหมาย

• ลดปริมาณของเสียที่ส่งก�าจัด

ในปี 2562 อยู่ที่ 8.14 กิโลกรัม/ตัน

ในปี 2562 อยู่ที่ 6.88 กิโลกรัม/ตัน

ร้อยละ

เพิม่ขึน้

ลดลง

ร้อยละ เมือ่เทียบจากปี 2561

• เพิ่มมูลค่าจากการขายวัสดุ

ที่ไม่เป็นอันตราย
และไม่ใช้แล้ว

ผลการดำ เนินงานปี 2562

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

ของเสียที่เป็นอันตราย

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

เมื่อเทียบจาก

เมื่อเทียบจาก

ปี 2561 อยู่ที่ 7.56 กิโลกรัม/ตัน

ปี 2561 อยู่ที่ 9.29 กิโลกรัม/ตัน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

• กิจกรรมการคัดแยกขยะปนเปื้อน (ถุงสี) เป็นกิจกรรมที่สร้าง

มูลค่าให้กับบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้คัดแยกและขาย

ถุงสีให้กับบริษทัท่ีรบัซือ้ เพ่ือน�าไปผลิตเป็นพลาสตกิมอืสอง โดย

จ�านวนของขยะปนเปื้อนท่ีท�าการขายน้ันคิดเป็นจ�านวน 6,000 

กิโลกรัม โดยคิดเป็นมูลค่า 12,000 บาท

• กิจกรรมการให้ความรู ้การสร้างจติส�านกึให้แก่พนกังานในการ

คัดแยกขยะให้ถูกประเภท โดยคณะกรรมการ 5 ส. 

• โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นการสร้างจิตส�านึก ความ

ตระหนักในด้านของการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อม

ในการท�างานที่ดี และช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในด้าน

การก�าจัดของเสีย โดยมีการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี และมี

การก�าหนดเป้าหมายและการวัดผลทีไ่ด้อย่างชดัเจน จากความ

ร่วมมือของพนักงานในการคัดแยกขยะสร้างเป็นรายได้ในการ

ขาย รวมทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี

   (12.4)
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สังคม

 พนักงานคือส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้นในเรื่องของการตอบแทนความคาดหวังของ

กลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยีจะเป็นด้านของการดแูลความเป็นอยู่ การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพ เพ่ือท�าให้เกิดความผกูพันธ์กับบรษิทัฯ 

โดยมีความมุ่งหวังให้พนักงานน�าทักษะความรู้ที่ได้มาใช้ในการต่อยอด 

 เพ่ือขยายและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการต่อลกูค้า ท�าให้บริษทัมกีารเตบิโตอย่างมัน่คงและ

ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

เป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีสร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้

บริหาร ในการสอบถามด้านความเป็นอยู่ของพนักงานและ

เป็นการพูดคยุถึงสภาพปัญหาด้านการท�างาน โดยน�าปัญหาดงั

กล่าวที่ได้จากการสอบถามพนักงานมาวิเคราะห์และแก้ไขตาม

ล�าดับ 

• ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ของตนเองทั้งการอบรม

ภายใน-ภายนอก มีการจัดการความรู้ (Knowledge Manage-

ment : KM) ผ่านการจดัเก็บข้อมลูส่วนกลางซึง่พนกังานสามารถ

เข้าถึงได้

• ส�ารวจวิถีการด�าเนินชีวิตของพนักงาน ส่งเสริมโครงการการ

ออมเงินให้กับพนักงาน Happy Money การวางแผนการใช้เงิน

ในอนาคต

• จัดหาอุปกรณ์ในการท�างานให้ครอบคลุมกับจ�านวนพนักงาน 

และตดิตัง้ WI-FI ให้ครอบคลมุพ้ืนทีท่ัง้องค์กรเพ่ือความคล่องตวั

ในการท�างาน

 จากการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือน�าความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาการด�าเนินงานด้านการสร้างความผูกพัน ผ่าน

แบบสอบถามของ ส.ส.ส. ซึ่งในปี 2562 ได้น�ามาวิเคราะห์และถึงการด�าเนินงานและตอบสนองดังนี้

การดูแลพนักงาน

โครงการผู้บริหารพบพนักงาน 

การสร้างความผูกพันกับพนักงาน

• จัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความ

สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

• มีการสนับสนุนการท�างานที่ทันสมัย ใช้งานง่ายทุกที่ ทุกเวลา

ผ่านการเข้าให้งานที่เดียวในระบบ Internal Management เช่น 

ระบบการลางาน ESS (Employee Self Service) ระบบการจอง

ห้องประชุม Booking Room ระบบการร้องเรียนภายใน Com-

plaint ระบบการสั่งซื้อของพนักงานขาย Customer Require-

ment

• ปรบัปรงุกฎระเบยีบการท�างานให้มคีวามยืดหยุ่นกับพนกังาน

มากยิ่งขึ้น

(8.5,8.8)
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การบรหิารค่าตอบแทนเป็นความหวังอนัดับต้นๆ ของพนักงาน โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนของพนกังานผ่านระบบการจดัการ

ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีท่ีถ่ายทอดมาจากเป้าหมายของบริษัทฯ แบ่งเป็นคะแนนตามผลการท�างานส่วนบุคคล (KPI) คะแนน

พฤติกรรมการท�างานที่พึงประสงค์ (ประเมินจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เพื่อให้พนักงานได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การ

ปรับปรุง พัฒนาตนเอง

การบริหารค่าตอบแทน

  บุคลากร จำ แนกตามอายุและเพศ

ผลลัพธ์

อัตราการลาออกของพนักงาน
อัตราการเลื่อนตำ แหน่งที่บรรจุที่อายุงานน้อยกว่า 2 ปี

ในปี 2562 ในปี 2562 

 จำ นวนผู้บริหารทั้งหมด  พนักงานต่างชาติ

ชาย ชาย

ชาย

หญิง หญิง

หญิง

คน คน

คน

คน คน

คน

คน

คน

คน

คน
คน

คน

คน
คน

21 
คน

291 
คน

19 
คน

อายุ 31-50 ปี 

อายุ 31-50 ปี 

น้อยกว่า 30 ปี

น้อยกว่า 30 ปี

อายุ 31-50 ปี 

อายุมากกว่า50 ปี 

อายุมากกว่า50 ปี 
อายุมากกว่า50 ปี 

จำ นวนพนักงานทั้งหมด
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พนักงานคอืฟันเฟืองท่ีส�าคญัขององค์กร เพ่ือให้การวางแผนน้ัน 

ขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้ การพัฒนาทกัษะในการท�างาน

เป็นประเด็นส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการบรรลุตามผลตามแผนงานที่

วางไว้ บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่ง

เสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ารับการอบรมความรู้อย่าง

สม�่าเสมอ มีการก�าหนดแผนการฝึกอบรมประจ�าปีให้กับ

พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

การพัฒนาพนักงาน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

• การอบรมการฝึกทักษะ ในการท�างานของพนักงาน น�าไปใช้

ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เสริมทักษะการใช้

รถยกอย่างถูกต้องและการบ�ารงุรกัษา อตุสาหกรรมเมด็แม่สีเข้ม

ข้น ความส�าคัญของระบบงานและการท�างานที่ถูกต้อง เทคนิค

และทักษะการสอนงานแบบ OJT

• การอบรมเก่ียวข้องกับเสริมสร้างความรู้ การน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน เช่น การบริหารค่าใช้จ่าย การออม

• การอบรมหลักสูตรของระบบ เช่น ISO 45001 มาตรฐานการ

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การวัดการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

พนักงานที่ได้รับการประเมินผล

(ชั่วโมง/คน/ปี)

การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย : ร้อยละ
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นอกจากการอบรมที่เป็นกิจกรรมหลักท่ีต้องท�า ยังมีการอบรมท่ีใน

แต่ละหน่วยงานได้จัดท�าขึ้นเพ่ือพัฒนาพนักงานภายในหน่วยงาน

ของตนเองอกีด้วย เช่น การอบรมแผนงาน การใช้งานเครือ่งจกัรเบือ้ง

ต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้อย่างถูกต้อง ในการปฏิบัติงานให้เป็น

แนวทางเดียวกัน เพ่ือช่วยการปรับปรุงกระบวนการท�างานและลด

ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน โดยในการอบรมแผนงานดังกล่าวน้ันมี

การทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งสิ้น 94 คน จาก 6 หัวข้อหลัก และผ่านการอบรมทั้งหมด 67 คน

 การวางแผนก�าลังคนและการสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถจากภายนอก ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรเป็นส่ิงส�าคัญอย่างย่ิง 

เพื่อเตรียมพร้อมและมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลการประเมินการสอนงาน

ของหน่วยงานผลิต

การวางแผนกำ ลังคนและการสรรหา

เป้าหมาย

การสรรหาพนักงานเข้ามาใหม่ให้ทันตามเวลาที่กำ หนด นับจากวันที่มีการร้องขอกำ ลังคน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

• วางแผนก�าลังคนและขีดความสามารถให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์

• ลดระยะเวลาการสรรหาที่ใช้เวลานาน

ผลลัพธ์
จำ นวนพนักงานใหม่แต่ละปี

 ปี 2561 จำ นวนพนักงาน 53 คน

 ปี 2562 จำ นวนพนักงาน 117 คน

พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน

จำ นวนพนักงานใหม่แต่ละปี การจ้างคนงานพิการ

พนักงาน พนักงาน

พนักงาน พนักงาน

จำ นวน จำ นวน

จำ นวน จำ นวน

ปี 2561 ปี 2561 

ปี 2562 ปี 2562
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บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในการแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นบริษัทฯ ที่

ด�าเนินธุรกิจที่มีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการด�าเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษย

ชนให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในด้านของการทบทวนการประเมินคู่ค้าในด้านของสิทธิมนุษยชน รวมถึงการทบทวนนโยบาย

สิทธิมนุษยชนในเด็ก เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมถึงเด็กให้มากขึ้น

 ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

บรษัิทเล็งเหน็ถงึความส�าคญัถงึการเคารพสิทธเิดก็ในการด�าเนนิธรุกจิ เดก็ หมายถงึบคุคลอายตุ�า่กว่า 18 

ปี และเป็นสมาชิกของครอบครัวของพนักงาน สมาชิกของชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เด็กคือกลุ่มผู้บริโภคที่มี

ก�าลังซื้อและมีอิทธิพลโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อของคนในครอบครัว ดังนั้นสิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่เราควร

รับผิดชอบและเป็นก้าวแรกของการสร้างหลักประกันว่าบริษัทจะด�าเนินธุรกิจในทุกพื้นที่โดยปฏิบัติตาม

กฎหมายและเคารพสิทธิเด็ก และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับเด็ก
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ขั้นตอนการดำ เนินงานสิทธิมนุษยชนเด็ก

จัดท� าและประกาศ

นโยบายด้านสิทธิเด็ก

ขององค์กรธุรกิจ “สิทธิ

เ ด็ก กับการก� าหนด

นโยบายและจรรยา

บรรณทางธุรกิจ 

Children’s Rights in 

Policies and Codes 

of Conduct”

จดัท�าแบบการประเมนิ

ผลกระทบต่อสิทธิเด็ก 

เพ่ือหาผลกระทบและ

ความเสี่ยงด้านสิทธิ

เด็ก

บู รณาการและการ

ป ฏิ บั ติ ก า ร  จั ด ท� า

แผนการปฏิบัติการต่อ

การเคารพสิทธิ เ ด็ก 

โ ด ย ก� า ห น ด ไ ว ้ ใ น

นโยบายหรือระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัทฯ

ก�าหนดการเยียวยา 

• กลไกรับร้องทุกข์ใน

ระดับปฏิบัติการ

ตดิตามและรายงานผล

การด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
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จากการทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเชงิปฏบิตักิารในโครงการ BB4C บรษิทัฯ ได้ผนวกสทิธิเดก็และหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ (CRBP) 

โยงกับหลักปฏิบัติ UNGP จัดท�าเป็นนโยบายด้านสิทธิเด็กขององค์กร เราเชื่อว่าเด็ก เป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด ซึ่งต้องได้

รับการเอาใจใส่เพ่ือสร้างเป็นหลักประกันให้สิทธิมนุษย์ชนของพวกเขาและเธอได้รับการเคารพจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางบวกและ

ทางลบ ทั้งโดยตรงจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเอง หรือโดยอ้อมผ่านผู้จัดหาวัตถุดิบ คู่ค้าอื่นๆ ลูกจ้าง และลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่ง

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ในกระบวนการผลิตจนถึงปลายทาง ได้ดังนี้

การสร้างความมั่นคงในด้านของฐานการเงินนั้น เป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับมนุษย์เงิน

เดือน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน ความสุข บริษัทได้ค�านึงถึง สวัสดิการท่ี

ครอบคลุมให้ถึงบตุร เพ่ือช่วยในเร่ืองของภาระค่าใช้จ่ายของพนกังานได้มากขึน้ เช่น 

การเบิกค่ารักษา

การเปิดโอกาสให้กับโรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา

หลักสูตรการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ ที่เสมือนจริง กับเทคโนโลยี

ที่มีความทันสมัยของบริษัท

การเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนพ้ืนท่ีต้ัง (จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเรื่องที่

ส�าคัญอย่างมากของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้เกิดเป็นช่อง

ทางของการสื่อสาร การมีส่วนร่วม ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสังคม และชุมชนที่

น่าอยู่ 

การรักษามาตรฐานของสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่ง 

การสร้างครอบครัวให้แข็งแรง (Family well being)

การส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning well being)

การคำ นึงถึงชุมชนในพื้นที่ตั้ง (จังหวัดสมุทรปราการ) (Community well being)

ความปลอดภัยของสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Product for well being)
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Materiality Assessment for Children’s Right

พื้นที่ ผู้เกี่ยวข้อง ความเกี่ยวข้องกับเด็ก ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

• พนักงาน

• คู้ค้า / ขนส่ง

• สถาบันการ ศึกษา

• ลูกค้า

• สิ่งแวดล้อม

• ชุมชนสมุทรปราการ

• โรงเรียน

• นิคมอุตสาหกรรม

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

• การพัฒนา รร. น่าอยู่

• มอบทุนการศึกษา

• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบ

• การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

• ลูก/หลานของพนักงาน

• ลูก/หลานของคู่ค้า

• แรงงานเด็ก

• นิสิต, นักศึกษา

• ลูก/หลานของลูกค้า

• สวัสดิการของ พนง.ที่ครอบคลุม

ถึงบุตร

• กฎหมายแรงงาน

• ความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า 

(เด็ก)

• ความรู้ความเข้าใจด้านพลาสติก

• การก�าจัดขยะ (คุณภาพชีวิต)

• ความปลอดภัย

• การพัฒนาความรู้ /

การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ
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การตอบสนอง การวัดผล CRBP GRI UNSDG

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสารเคมีรั่วไหล

- ปลูกจิตส�านึกในด้านการอนุรักษ ์

พลังงานผ่านการอบรมให้ความรู้

• โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในวัย

เรียน (อ.1-ม.3) 

- พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่

- มอบทุนการศึกษา

•  โครงการปลูกอนาคต

- ท�า MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษา

หลักสูตรโพลีเมอร์

- ท�างานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา

- โครงการเปิดบ้านให้ความรู้ในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา (สมุทรปราการ)

• พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยเด็ก

• โครงการ Happy Money

- อบรมการบรหิารด้านค่าใช้จ่ายและการ

ออม

- ให้ค�าปรึกษาพนักงาน/ แก้ปัญหาการ

เงินและความเป็นอยู่

- ติดตามผลและประเมนิคุณภาพชวิีตของ

พนักงานครอบคลุมถึงบุตร

1. จัดการให้ความรู้ด้านการเงิน

กับพนักงาน 80% ของพนักงาน

ทั้งหมด

2.  สุขภาพทางการเงินและ

คุณภาพชีวิตหลังการเข ้าร ่วม

โครงการดีขึ้นภายใน 1 ปี

1. ท�างานวจิยัร่วมกบัสถาบนัการ

ศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการ/ปี

2. เปิดบ้านให้ความรู้ในระดับ

มั ธยมศึกษา  อย ่ างน ้อย  2 

โรงเรียน/ปี

ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัยส�าหรับเด็ก 100%

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน 1 โครงการ/ปี

2. มอบทนุการศกึษา อปุกรณ์การ

เรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/ปี

1. ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกฎหมาย 

100%

2. จัดอบรมให้ความรู ้ด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและความรู้ด้าน

สารเคมีรั่วไหลให้กับพนักงาน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3
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 บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยัสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน เพื่อการท�างานที่มั่นคงปลอดภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดีแก่

พนักงาน คู ่ค้าและผู ้รับเหมาในทุกกระบวนการให้มีความ

ปลอดภัยปราศจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่

เป็นศูนย์ให้ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัย และ

ให้การด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยในการท�างานเป็นไปอย่าง

มีประสทิฺภาพและต่อเนื่อง บริษทัฯ จงึได้มีการประกาศนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

และพร้อมที่จะปฏิบัติดูแลอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน

  บรษิทัฯ ค�านึงถึงในเรือ่งของการป้องกันและลดความรนุแรงความสูญเสยีต่อชวิีตและทรัพย์สนิท่ีอาจเกิดจากอบุตักิารณ์จากสภาวะ

กระบวนการผลิตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ รวมทั้งขั้นตอนในการด�าเนินงานและการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา

การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) น้ันใช้

มาตรการการจัดการเริ่มจากการชี้บ่ง ประเมิน ควบคุมอันตราย

จากกระบวนการผลิต และป้องกันอันตราย เพ่ือลดความเส่ียง

นัน้ๆ นอกนียั้งมกีารให้ความรูแ้ก่พนักงานในด้านของการจดัการ

สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนิน

งาน บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยเป็นเรือ่งส�าคัญต่อพนกังาน ผูร้บัเหมา ชมุชน 

และทรพัย์สนิ เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานทีแ่ขง็แกร่งให้กับบรษิทัฯ

ความปลอดภัยด้านกระบวนการผลิต

โครงการกิจกรรมการค้นหาและประเมินความเสี่ยง 
(CCCF)

โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การท�างานพนักงาน

บริษัทฯ จัดท�าโครงการ CCCF เพื่อค้นหาและประเมินอันตราย 

รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ

ปลอดภัย โดยมีการครอบลุมถึงปัจจัยทางกายภาพ บุคลากร 

และระบบ ซึ่งช่วยให้ระบุถึงปัญหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

พนักงานสามารถเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข พ้ืนท่ี 

สภาพการท�างาน และวิธีการท�างานให้ปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมการให้ความรู้กับพนักงานในด้านของ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้พนักงาน

สามารถน�าความรู ้ที่ ได ้ไปปฏิบัติได ้จริงในขณะเกิดเหตุ

ภาวะฉุกเฉิน ทั้งภาคทษฏีและภาคปฏิบัติ

• การฝึกซ้อมและซอ้มแผนฉกุเฉนิ (กรณสีารเคมรีัว่ไหล) รวมถงึ

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีใช้ในงานเก่ียว

กับสารเคมี

• ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับเคร่ืองจกัร รถยกในการใช้งานและวิธีการ

บ�ารุงรักษา
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บริษัทฯ มีการก�าหนดเป้าหมายในการบริหารความปลอดภัย

ด้านของบุคคลอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงานทุก

ระดับชั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามกรอบ

การด�าเนินงานขององค์กร และเป็นการส่งเสริมการด�าเนินงาน

ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและจิตส�านึก โดยในการ

บริหารความปลอดภัยด้านของบุคคลมีการตั้งเป้าและวัดผลท่ี

ชัดเจน คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และมีการเก็บข้อมูลอัตราการเกิด

อบุตัเิหต ุเพ่ือก�าหนดมาตรการการป้องกันและลดความเสีย่งอกี

ด้วย

 ความปลอดภัยด้านของบุคคล

โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยใน
การทำ งาน (365 วันปลอดภัย)

โครงการคณะผู้บริหาร เดินตรวจความปลอดภัย
และ 5 ส.

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการ

ท�างานตลอด 365 วัน เพ่ือเป็นเป้าหมายของการไม่เกิดอบุติัเหตุ

ถึงขั้นหยุดงาน จากการท�างานของพนักงานตลอด 365 วัน โดย

เป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการท�างาน ลดความเสี่ยงของ

อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมใน

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตลอดทั้งปี

บรษิทัฯ จดัให้คณะผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัประธานบรหิาร กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการเข้าร่วมการเดิน

ตรวจพ้ืนที่โดยรอบของส�านักงานและโรงงาน ตรวจสอบความ

ปลอดภัยของทุกพ้ืนที่การท�างานเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือช่วย

ลดความสูญเปล่าในการท�างาน คุณภาพของงานและเพ่ิม

ผลผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ของทกุพ้ืนท่ีให้มคีวามเหมาะสม อกีทัง้เป็นการค้นหาความเสีย่ง

ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข

บริษัทฯ ตระหนักถึงอาชีวอนามัยการท�างานในพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยง โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ เพื่อป้องกันการสูญ

เสยีการได้ยินและลดจ�านวนพนักงานท่ีมคีวามเสีย่งในเรือ่งของ

เสียงดังจากการท�างานในพ้ืนท่ีท่ีก�าหนด (เกิน 90 dBA) ให้มี

จ�านวนลดลง ในทกุปี บรษิทัฯ จะท�าการทดสอบสมรรถภาพการ

ได้ยิน พร้อมเฝ้าระวังและติดตามพนักงานที่มีความเสี่ยงอย่าง

ใกล้ชิด ให้ความรู้และปลูกจิตส�านึกการใช้อุปกรณ์การป้องกัน

การได้ยินในแต่ละพ้ืนที ่รวมถึงประเมนิและปรบัปรงุพ้ืนที ่สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน
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 จากการด�าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในปี 2562 ท่ีผ่านมาจ�านวนคร้ังของอุบัติเหตุที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตภายในเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ท�าให้ LTIFR, TRIR และ OIFR ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย

ของพนักงานและผู้รับเหมา มีแนวโน้มลดลง

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมีและความเข้มของสารเคมีในชั้น

บรรยากาศ และการจัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งได้มีการด�าเนินการตามกฎหมายได้ด�าเนินการตรวจสอบผลออกมาคือ ผ่าน

เกณฑ์ดังกล่าว

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ งาน TRIR

ปี 2561

พนักงาน

ผู้รับเหมา

ปี 2562

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

• ส่งเสรมิในเรือ่งของการสวมใส่อปุกรณ์ความปลอดภยัในพ้ืนที่

ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน

• การประชมุและร่วมตรวจสอบพ้ืนทีค่วามปลอดภยั ร่วมกบัเจ้า

หน้าที่ความปลอดภัยในทุกเดือน

• กิจกรรมการสร้างจิตส�านึกการให้ความรู้แก่พนักงานในการ

ปฏิบัติแผนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย

• การให้ความรูกั้บเยาวชนในเรือ่งของการใช้ถังดบัเพลงิและการ

ป้องกันตัวเองในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงเรียนคลองเสาธง

• การซ้อมอบพยหนีไฟประจ�าปีให้กับพนกังาน เพ่ือเตรยีมความ

พร้อมกับเหตกุารฉุกเฉินไฟไหม้ และเป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย 

• ส�ารวจตรวจเช็คการท�าของอุปกรณ์ รวมถึงสัญณาณการแจ้ง

เตือนเป็นประจ�าทุกเดือน โดยคณะความปลอดภัย เพ่ือเตรียม

พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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• โครงการเติมฝันปันรัก ปีท่ี 4 ณ โรงเรียนคลองเสาธง 

(ถนอม วารีดีนุเคราะห์) เป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะ 

สันทนาการให้กับน้องๆ ตั้งแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3

• มอบกล้อง CCTV ให้กับโรงเรียน ชุมชนบ้านนาเยีย 

จ.อุบลราชธานี

• โครงการเล้ียงไก่ไข่เป็นอาหารให้น้อง ณ โรงเรียนไผ่โทน 

จ.แพร่

บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินงานร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างต่อ

เนื่องทั้งในพื้นที่ตั้งของบริษัท (Disclosure 413-1) ได้ให้การ

สนบัสนนุในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการศึกษา การสนบัสนนุเข้าร่วม

กิจกรรมจากโครงการต่างๆ การท�า MOU ร่วมกับทาง

มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ในสายงานพอลิเมอร์

การดำ เนินงานร่วมกับสังคมและชุมชน

(11.6 )
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กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ เนินงานปี 2562

•  บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• เครื่อง HPLC (High performance liquid chromatography) Model: Agilent 1260 Infinity L จ�านวน 1 

เครื่องและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

• บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์เครื่อง Injection ยี่ห้อ BOY รุ่น 30A จ�านวน 1 เครื่องให้กับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อได้ฝึกทักษะในการขึ้นรูปพอลิเมอร์

• การท�า MOU ระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนสนับสนุนบุคลากรในการเรียน การสอน

พัฒนาหลักสูตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ วัตถุดิบ องค์ความรู้ ในกรอบแนวทาง

ของความร่วมมอืการสนับสนนุให้ความรูแ้ก่ชมุชนเพ่ือต่อยอดภมูปัิญญาและพัฒนาทกัษะด้านต่างๆ สูก่ารเกิด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

• บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน โครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เด็กนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ�านวน 34 คน และครูผู้ควบคุม 1 คน เข้าศึกษาดูงาน
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
63SUSTAINABILITY

บริษัทได้รับคัดเลือกรางวัลหุ้นยั่งยืน 
ประจำ ปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียน

คลองบางเสาธง (ถนอม วารดีนุเคราะห์) 
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

Partnership School Project ๑๐๐%

การรับรองในระดับ Green Industry 
Level 3 (Green System) ของบมจ.
บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์และบริษัทฯ ในเครือ

บริษัทขึ้นรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืน “Sustainability 

Disclosure Community” (SDC)
จากสถาบันไทยพัฒน์
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สรุปการดำ เนินงาน SDG Index

จากเป้าประสงค์ของสหประชาชาติ The United Nation Sustainable Development Goals (SDGs) บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกเป้า

หมายด้านความย่ังยืนทีว่างไว้ (จากปี 2561) โดยมกีารจดัล�าดบัความส�าคญัในประเดน็ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาต่างๆ และสมรรถนะ

ขององค์กรประกอบกับความสนใจของบริษัท โดยมีขอบเขตของเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่บริษัทมุ่งตอบสนองในด้านของสังคม สิ่ง

แวดล้อม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล ในปี 2562 บริษัทได้มีการตอบสนองเป้าประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

สร ้างหลักประกันว ่าทุกคนมีการศึกษาที่มี

คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและสุข

อนามัยส�าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่

ยั่งยืน

บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ�านาจ

ของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัย

ใหม่ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ เชื่อถือได้ และ

ยั่งยืน

สนบัสนนุการเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพ้ืนท่ีเมือง รอบ

เมืองและชนบทโดยการเสรมิความแข็งแกร่งของ

การวางแผนการพัฒนา ในระดับชาติและ

ภูมิภาค

• สร้างความรู้ พัฒนาสามารถของบุคลากร หน้าที่ 51

• มอบความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วม

กับสงัคม และชมุชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีตัง้ของบรษิทัฯ หน้าที ่53, 58

• มกีารใช้ทรัพยากรน�า้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน้าท่ี 42,43

•มกีารตรวจวัดน�า้ใช้ เพ่ือสขุอนามยัส�าหรับทุกคน หน้าท่ี 42,43

• มกีารตรวจวัดค่าน�า้ท้ิง เพ่ือการจดัการภายในอย่างเป็นระบบ

เพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืน หน้าที่ 42,43,66

• ยุตกิารเลือกปฏิบตัทุิกรปูแบบต่อทุกเพศและเดก็ หน้าท่ี 53 

• สร้างหลักประกันต่อทุกเพศถึงส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมี

สิทธิผลประโยชน์และโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น�าทุก

ระดับของการตัดสินใจ หน้าที่ 15

• ยุตกิารเลอืกปฏบิตัทิกุรปูแบบต่อทุกเพศและเดก็ หน้าท่ี 44,45

• สร้างหลักประกันต่อทกุเพศถึงส่วนร่วมอย่างเตม็ทีแ่ละมสีทิธิ

ผลประโยชน์และโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น�าทุกระดับ

ของการตัดสินใจ หน้าที่ 15

• เข้าร่วมโครงการกับสังคมชุมชน ในพื้นที่ตั้ง หน้าที่ 61

64 SALEE COLOUR

เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.

ด้านสังคม

เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

(4.4,4.7)

(6.3,6.4,6.6)

(5.1,5.3)

7.2

(11.6 )

สิ่งแวดล้อม
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ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนือ่ง

ทัว่ถึงและยัง่ยืน มกีารจ้างงานอย่างเตม็ที่

และมีประสิทธิผลและเหมาะสมส�าหรับ

ทุกคน

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและทั่วถึงเพื่อการ

พัฒนาที่ ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ

ยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล 

รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทีม่คีวามทนทาน ส่ง

เสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมท่ีครอบคลุม

และย่ังยืน และส่งเสรมินวัตกรรม

• มีการบริหารจัดการในเรื่องของการจ้างงานอย่างเต็มความ

สามารถ และการจ่ายอย่างเท่าเทียม หน้าที่ 34

• มกีารบรหิารสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภัยและมัน่คง

ให้กับบุคลากรรวมถึงพนักงานต่างด้าวและผู ้ท�างานเสี่ยง

อันตราย หน้าที่ 34,50

• มีการรายงานจ�านวนของข้อร้องเรียน หน้าที่ 24

• มีการก�าหนดนโยบายจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

แนวทางในการปฏบิตั ิและเปิดช่องทางการร้องเรยีนให้ทุกคน

เข้าถึงได้ มีความปลอดภัย หน้าที่ 24,29

• มกีารบรหิารจดัการนวัตกรรมในองค์กรส�าหรับธุรกิจ ในด้านการ

สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภณัฑ์รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลติ 

หน้าท่ี 37,38
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เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.

เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

(8.5,8.8)

 (16.3,16.5)

9.4

เศรษฐกิจ

 ด้านบรรษัทภิบาล

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค

และการผลิตที่ยั่งยืน

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระ

ทบที่เกิดขึ้น

• มีการบริหารจัดการสารเคมี ของเสียและของเสียอันตรายทุก

ชนิด หน้าที่ 58

• มกีารมุง่เน้นหลักการก�าจัดของเสยีตามหลักการ 3Rs หน้าท่ี 58

• สร้างเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียส่งก�าจดั หน้าที่ 58

• วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบในอนาคต พร้อมกับหา

วิธีการรับมือ หน้าที่ 45

• สร้างเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน้าที่ 45

• วางแผนโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทติย์ หน้าท่ี 45

• สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในเรื่องของปัจจัยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการใช้ทรพัยากรให้เกิดคณุค่า

สูงสุด หน้าที่ 45

เป้าประสงค์ SDGs / Traget No. การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

   (12.4)

 (13.3)

สิ่งแวดล้อม
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รายได้ของกิจการ (ล้านบาท)

การใช้น้ำ  (ลูกบาศก์เมตร)

ของเสีย (กิโลกรัม)

รายได้จากการขายและบรกิาร

รายได้รวม

ก�าไรสทุธิ

การจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนินการประจ�าปี

ปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ท้ังหมด

น�า้ท้ิงท้ังหมด (Disclosure 306-1)

 •ค่าความสกปรกของน�า้ท่ีเกิดจาการใช้ออกซเิจนท้ังหมด เพ่ือออก

ซไิดซ์สารอนิทรย์ีในน�า้ (COD) มลิลกิรมั/ลติร

• ค่าความสกปรกของน�า้ทีเ่กิดจากการใช้ออกซเิจนท่ีละลายน�า้โดย

จลุนิทรย์ีในการย่อยสลายสารอนิทรย์ีในน�า้ (BOD) มลิลกิรมั/ลติร

ของเสยีทีเ่กิดจากการด�าเนนิงานประจ�าวัน

ปรมิาณของเสยีปนเป้ือนท่ีส่งก�าจดั

ปรมิาณของเสยีท่ีไม่เป็นอนัตราย (รไีซเคลิ)

สรุปผลการดำ เนินงานด้านความยั่งยืน 2562

สรุปผลการดำ เนินงานด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 201-1)

สรุปผลการดำ เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้น้ำ  (Disclosure 303-1)

 ของเสีย (Disclosure 306-2)

1,049.54

1,058.56

26.92

23.56

33,002

26,404

158

72.58

402,311

184,370

217,941

1,127.68

1,135.75

22.68

23.55

40,632

32,510

126

78.5

573,801

322,270

251,531

1,052.90

1,060.52

16.03

20.56

41,158

32926

189.22

98.0

121,680

6,255.86

N/A

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2560

2560

2560
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

การละเมดิระเบียบด้านสิง่แวดล้อม (จ�านวนกรณี)

จ�านวนข้อร้องเรยีน (จ�านวนกรณี)

จ�านวนค่าปรบั (บาท)

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1,419-1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25612562 2560

การหกรั่วไหลของสารเคมี (จำ นวนครั้ง)

กระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)

จ�านวนการหกรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคมี

ปรมิาณการรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคมี

กระแสไฟฟ้าท่ีใช้งาน

การหกรั่วไหลของสารเคมี (Disclosure 306-3)

 พลังงาน (Disclosure 303-1)

0

0

8,689,000

0

0

10,426,000

0

0

11,198,000

2561

2561

2562

2562

2560

2560
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พนักงาน (Disclosure 102-8 ,401-1)

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

 ชาย

 หญิง

แบ่งแยกตามระดบัและอายุ (คน)

ผูบ้รหิาร

อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

พนักงาน (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปี

อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

พนักงานต่างชาติ (คน)

อายุน้อยกว่า 30 ปี

อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

สรุปผลการดำ เนินการด้านสังคม

291

190

61

21

13

8

291

112

160

19

19

2

16

1

278

210

68

11

7

4

278

109

157

12

25

2

22

1

269

197

72

12

8

4

269

90

165

14

26

2

23

1

25612562 2560

 การจ้างงาน (คน) 

พนักงานใหม่ (Disclosure 401-1)

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

 ชาย

 หญิง

150

27

49

4

N/A

N/A

25612562 2560

อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน
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อัตราการลาออกของพนักงาน (Disclosure 401-1)

 การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 401-1)

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

 ชาย

 หญิง

ชัว่โมงอบรมเฉลีย่ (ผูบ้รหิารและพนกังาน) (ชัว่โมง)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท)

126

20

20.2

541,435

22.1

321,345

N/A

296,184

97

11

อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1)

2561

2561

2562

2562

2560

2560

N/A

N/A

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ชัว่โมงการท�างานรวม (ชัว่โมง)

พนักงานท้ังหมด

จ�านวนอุบตัเิหตถึุงขึน้หยดุงาน (LWC)

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานท้ังหมด (TRIC)

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

768,334.08

1

0

3

0

N/A

0

0

4

0

N/A

0

0

3

0

25612562 2560

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Disclosure 403-2)
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

อัตราการบาดเจบ็จากการท�างานรวม (TRIR)

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

อัตราความถ่ีของการบาดเจบ็ (IFR) 

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

อัตราการบาดเจบ็ท้ังหมด (TIFR)

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

อัตราการหยดุงานจากการเกิดอบุตัเิหต ุ(LTIFR)

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

อัตราความรนุแรงของการบาดเจบ็ (ISR)

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (OIFR)

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

จ�านวนอุบตัเิหตถึุงขัน้เสยีชวีติ

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

เหตกุารณ์เกือบเกิดอุบตัเิหตุ

พนักงานท้ังหมด (คน)

ผูร้บัเหมา (คน)

0.2

0

3.9

0

0.11

0

0.03

0

391.06

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

0

0

0

0

0

25612562 2560

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Disclosure 403-2)
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Page number
GRI Standard

ORGANIZATIONAL PROFILE

(or link)

102-1

102-2

102-3

102-4

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

5, 10

10

5, 10

5, 10

14

9

10

10

18

10 - 11

30, 33

21

10

6, 7

6, 7, 13

13, 23

23

Name of the organization.

Activities, brands, products,and services.

Location of headquarters.

Location of operations.

Markets served.

Scale of the organization.

Information on employees  and other workers

Supply chain

Significant changes to the organization and its supply chain

Precautionary Principle or approach

External initatives

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risk, and opportunities.

Values, principles, standards and norms of behavior

Mechanisms for advice and concerns about ethics

Ownership and legal form102-5

102-13

102-14

102-15

102-16

102-17

Membership of associations

STRATEGY

ETHICS AND INTEGRITY

GOVERNANCE

102-18

102-19

102-20

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-28

14

13

6, 14, 22

14

14

23

23 - 29

13

Annual Report 2019

23 - 24

Governance structure 

Delegating authority

Executive-level responsibility for economic, environmental,and social topics

Composition of the highest governance body and its committees

Chair of the highest governance body

Nominating and selecting the highest governance body

Conflicts of interest 

Role of the highest governance body in setting purpose, values, and strategy

Collective knowledge of highest governance body

Evaluating the highest governance body’s performance

 GRI
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GOVERNANCE

102-29

102-30

102-31

102-32

102-38

30 - 33

30 - 33

30 - 33

5

34

Identifying and managing economic, environmental and social impacts

Effectiveness of risk management process

Review of economic, environmental, and social topics

Highest governance body’s roles in sustainability reporting

Annual total compensation ratio

102-40

102-42

102-43

102-44

 102-45

 102-46

 102-47

 102-48

 102-49

 102-50

 102-51

 102-52

 102-53

 102-54

 102-55

5

5, 21

5

5

5

5

66 - 70, 74

19

19

19, 20

19, 20

List of stakeholder groups 

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

Entities included in the consolidated financial statements

Defining report content and topic boundaries

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

GRI content index

Stakeholder Engagement

Reporting Practice

GRI Standard

103-1

103-2

103-3

201-1

103-1

103-2

103-3

204-1

103-1

103-2

103-3

205-3

34

24

34

35,36

35,36

24 - 26

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Direct economic value generated and distributed

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Proportion of spending on local suppliers

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Confirmed incidents of corruption and actions taken

PROCUREMENT PRACTICE

GRI 205: Anti-Corruption

Economic Performance
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103-1

103-2

103-3

302-3

302-4

103-1

103-2

103-3

303-1

303-3

103-1

103-2

103-3

305-2

103-1

103-2

103-3

306-1

306-2

306-3

45

32, 41, 45, 46

44,67

44,67

42 - 43, 66

42 - 43, 66

41, 48

48, 66

48, 66

48, 66

40 - 43

42 - 43

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Energy intensity

Reduction of energy consumption

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Water withdrawal by source

Water recycled and reused

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Water discharge by quality and destination

Waste by type and disposal method

Significant spills

GRI 302: Energy

GRI 303: Water

GRI 305: Emissions

GRI 306: Effluents and Waste

103-1

103-2

103-3

307-1

103-1

103-2

103-3

308-2

103-1

103-2

103-3

414-2

46 - 47, 56 - 57, 67

35

35 - 36

35

36

46

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Non-compliance with environmental laws and regulations

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Negative Environmental impacts in the supply chain and actions taken

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 400: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 307: Environmental Compliance



103-1

103-2

103-3

401-1

401-3

103-1

103-2

103-3

402-1

103-1

103-2

103-3

414-2

103-1

103-2

103-3

50, 58

42, 68 - 69

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New employee hires and employee turnover

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary

or part-time employees

Parental leave

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Minimum notice periods regarding operational changes

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,

and absenteeism, and number of work-related fatalities

Workers with high incidence or high risk of diseases related to

their occupation

GRI 401: Employment

GRI 402: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 403: Occupational Health and Safety

401-2

49

41

49

56 - 57

58 - 62, 70

58 - 62, 70

58

403-3

403-2

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

103-1

103-2

103-3

51 - 52, 68 - 69

37, 51 - 52

51 - 52, 68 - 69

53 - 54

56 - 57, 61 - 62

56 - 57

61 - 62

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Average hours of training per year per employee

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

Percentage of employees receiving regular performance and career

development reviews

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Operations with local community engagement, impact assessments,

and development programs

GRI 404: Training and Education

GRI 413: Local Communities

51

404-3

413-1



103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

419-1

59, 70

8 - 9

66 - 67

23, 46

8

58 - 59

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts

of products and services

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Incidents of non-compliance concerning product and service information

and labeling

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area

GRI 416: Customer Health and Safety

GRI 417: Marketing and Labeling

GRI 419: Socio-economic Compliance

416-2

417-2
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