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• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
• การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    
• การจัดการอนุรักษ์พลังงาน    
• การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

• เศรษฐกิจ    
• บุคลากร   
• สิ่งแวดล้อม   
• ความปลอดภัย    

สิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำ เนินงานด้านการ
พัฒนาความยั่งยืน ปี 2561

กิจกรรม ปี 2561

รายละเอียดของเป้าหมาย
และเป้าประสงค์ของ SDGs 

ของบริษัทฯ

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด  
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) “COLOR” ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 15 อย่าง
เต็มตัว บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงความรับ
ผิดชอบทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของรายงานฉบับ
น้ีรายงานถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่าง (มกราคม 2561 ถึง 
ธันวาคม 2561) ซึ่งใช้แนวทางในการรายงานที่สอดคล้องตามดัชนีของ Glob-
al Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)  นอกจากน้ีบรษิทัฯ 
ได้แสดงความมุ่งมั่นในการก�าหนดเป้าหมายและแสดงผลการด�าเนินงานที่
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable  
Development Goals: SDGs) ในรายงานฉบับนี้ และรายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้น
เป็นฉบับท่ี 2 เพ่ือสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รับทราบถึง
แนวคดิ นโยบาย กลยุทธ์ และการคดัเลอืกประเดน็ความส�าคญัของความย่ังยืน 
เป็นการสื่อสารแสดงเจตนารมณ์ให้รบัทราบถงึความมุง่มัน่และความตัง้ใจใน
การด�าเนนิงาน เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มคีวามก้าวหน้าอย่างย่ังยืนด้วยความรบั
ผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

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, 103-1)
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2561 เป็นปีที่ COLOR ได้ด�าเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 15  นับได้ว่าตลอดระยะ
เวลาท่ีผ่านมา เป็นปีแห่งการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิต มุ่งมั่นสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งแก่องค์กร ตามแนวทาง
การบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ซึง่สร้างความมัน่ใจให้กับผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ลกูค้า พนกังาน และผูม้ส่ีวน
ได้เสียทุกฝ่าย

ปีที่ผ่านมา ถือเป็นการเริ่มต้นไปสู่การเปล่ียนแปลงเพ่ือน�าองค์กรสู่วิสัยทัศน์
ใหม่ นั่นคือ “การเป็นผู้น�าในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
พลาสติก เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน” เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการปรับเปลีย่นกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่าง
ย่ังยืน 3 ด้าน เพ่ือเป็นกรอบการด�าเนนิงานและการลงทนุ การวางแผนงานในระยะ
กลางและยาว ดังนี้

ความสุขอย่างยั่งยืน 15   happiness th
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ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ COLOR มุ่งเน้นการลงทุนเรื่องการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการทีห่ลากหลายของธุรกิจพลาสตกิ ต่อมาเราให้
ความส�าคัญด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพ่ือสร้างสังคมภายในท่ีแข็งแรง ไป
พร้อมๆกับการช่วยพัฒนาสังคมภายนอก ส่งเสริมการมีกิจกรรมการกีฬา เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงนโยบายการ
ด�าเนนิงานให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ในปี 2561 COLOR เข้าร่วมประเมนิการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก้าวสู่บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่า และการ
เข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 เป็นต้น เพราะเรา
เชือ่ว่ารากฐานท่ีแข็งแรงท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม และ สิง่แวดล้อม น�าไปสูค่วาม
ยั่งยืน

ธุรกิจพลาสติก เป็นงานที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตค่อนข้างสูง เราจึงตั้งเป้าหมายลด
การใช้พลังงาน น�้า และลดของเสียจากการผลิตในแต่ละปี เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ในแง่ของการตลาด COLOR ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และสินค้าใหม่ในกลุ่ม พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเราด�าเนินการต่อเนื่อง
มาทุกปี ตามแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาด เน้นพัฒนา ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
พลาสติกท่ีมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน เพ่ือแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีอายุการใช้งาน
น้อยและถูกท�าลายลง ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อเนื่องด้านสภาพแวดล้อม

 

ปัจจุบัน COLOR ได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยในปีนี้เราได้มีการจัด
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศครั้งแรก ได้แก่ พม่า และ จีน ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้าน
พลาสติกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ทั้งนี้ เพื่อเปิดตลาดใหม่ และ ศึกษาเทรนในการ
พัฒนาสินค้าส�าหรับอนาคต 

คุณรัช ทองวานิช

 สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง 

 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล
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D  N  A
COLOR

L Learning 

R Relationship 

OOpportunity

C = Collaboration

O = Openness 

    
L  = Learning   

    
O = Opportunity  

R = Relationship 

เคารพนอบน้อม 
อยูร่่วมกนั

แบบครอบครวั

 สร้างโอกาสทางธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื

 เรียนรู้และพัฒนา
ต่อเนื่อง

O Openness 

  ซื่อสัตย์
 ตรงไปตรงมา

C Collaboration

 ทำงานเป็นทีม
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“สาลี ่คลัเล่อร์” ดำเนนิธุรกจิตามหลกับรรษทัภบิาลตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี บรษิทัฯ เริม่ก่อต้ังใน
ปี 2546 ปัจจุบนัมกีารขยายธรุกจิทัง้ตลาดภายใน และต่างประเทศโดยมหีลกัยดึถอืตลอดมา คอืการนำ
เสนอสินค้าทีด่แีละมคีณุภาพ มีคณุค่ามาตรฐานสากลเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ดทีีสุ่ด

ธุรกิจของ COLOR

ความสุขอย่างยั่งยืน 15   happiness th

• บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) (ชื่อย่อหลักทรัพย์ : COLOR ) ก่อตั้งวันที่ 13 สิงหาคม 2546 (Disclosure 
102-2)ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
(Disclosure 102-3 / 102-4) มีจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น 278 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ธุรกิจหลักของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี และสาร
เติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�าเร็จรูป 
(Compound) และสผีสมพลาสติกแบบชนดิผง (Dry-Colorants) เพ่ือจ�าหน่ายให้ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภัณฑ์พลาสตกิ
ประเภทต่างๆ (Convertor) น�าสินค้าของสาลี่ คัลเล่อร์ 

• ใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต ท�าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสีสัน คุณลักษณะ และคุณสมบัติรองรับ
ตามความต้องการที่หลากหลายในปัจจุบัน (Disclosure 102-7)

• ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ด�าเนินกิจการมาถึงปีท่ี 15 ยังคงมุง่มัน่ในการสร้างและพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในปี 2561 สาลี่ คัลเล่อร์ ได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า 
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการลดของเสียภายในองค์กร

 •  การปรับปรุงกระบวนการขนส่งวัตถุดิบด้วยท่อขนส่ง (Conveyer tube) ซึ่งผลจากการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ ลดเสียงดังรบกวนจากการกระบวนการผลิต และลดฝุ่นที่เกิดจากการเสียดสีของสินค้ากับท่อขนส่ง

 •  การปรับปรุงถังไซโลบรรจุแคลเซียม (Silo) เพ่ือเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่การพักสินค้า และลดการใช้ถุงขนาดใหญ่
รองรับสินค้า ก่อนการบรรจุสินค้า 

 •    การตดิตัง้ชัน้วางสนิค้า (Rack) เพ่ิมเตมิ เพ่ือรองรบัการขยายพ้ืนทีใ่นการจดัเก็บสนิค้าให้มากข้ึน และมคีวาม
เป็นระเบยีบในการจดัเก็บสนิค้า รวมถึงความปลอดภยัในการท�างาน และช่วยในเรือ่งของการลดต้นทนุการเช่าโกดงั เพ่ือ
การจัดเก็บสินค้าอีกด้วย

 •   การตดิต้ังเครือ่งชัง่น�า้หนักรถรบัส่งสนิค้า เพ่ือช่วยในเร่ืองของความแม่นย�าของน�า้หนักในการรับ และส่งสนิค้า
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถูกต้องตามกฎหมายในการขนส่ง

 •  การติดตั้งเครื่องโหลดแคลเซียมขึ้นไซโล เนื่องด้วยการโหลดแคลเซียมขึ้นไซโลจากเดิมเป็นการใช้การติด
เครื่องยนต์(น�้ามันเครื่อง) ท�าให้เกิดควันไอเสียจากรถยนต์เป็นมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ของพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมหารือกับทางคู่ค้า ในการหาทางจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ท�าการติดตั้งเครื่อง
โหลดแคลเซียมโดยการใช้ไฟฟ้าข้ึน เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการท�างาน และกับผู้
ปฏิบัติงาน

(Disclosure 102-1)



10

2548 

2554 

2555 

2556 

2560 

2561 

2546 

SALEE 
COLOUR

Salee Colour Public Company Limited was established on the 13th of August, 2003, under a joint venture composed of the Company’s top management team and 

staff. 2005 Established Poly Merit-Asia Company Limited to manufacture special-grade filler masterbatch. 2011 The Company has been then converted into a public 

company for Market Alternative Investment (MAI). 2012 Moved factory and office to new location at Bangpoo industrial estate, Samutprakarn to expand the business with 

a total production volume at 45,000 tons/ year. 2013 Registered another two companies, Composite Asia Co., Ltd and Poly Polymer Co., Ltd, in order to Board of Investment 

(BOI) promotion. 2017 New warehouse was operated increasing 5,000 Sq.m of storage area. 2018 Invested new machinery to expand the market with a total production 

volume at 60,000 tons/ year.

ก่อตั้ง บริษัท  โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ากัด 
เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกผสมสี และสารเติม

แต่งคุณสมบัติพิเศษ

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด ได้แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด โดยการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (เอ็มเอไอ)

บรษิทัฯ ย้ายฐานการผลติ และ
ส�านกังานไปยังทีต่ัง้ใหม่ในนิคม

อตุสาหกรรมบางปู จงัหวัด
สมทุรปราการ เพ่ือขยายธุรกิจ

โดยมกี�าลงัการผลติรวม 45,000 
ตนั/ปี

บรษิทัฯ ขยายคลงัสนิค้าเพ่ิมเตมิ 5,000 ตร.ม. เพ่ือ
รองรบัการขยายตวัของของธุรกิจ

บรษิทัฯ ซือ้เครือ่งจกัรเพ่ิมเติม เพ่ือ
ขยายก�าลงัการผลติถึง 60,000 ตนั/ปี

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ 
เริ่มก่อตั้งในวันที่ 13 สิงหาคม 2546 

ภายใต้การร่วมมือระหว่าง
ผู้บริหารสูงสุด และพนักงาน

บรษิทัฯ ได้ท�าการจดทะเบยีนเพ่ิม 2 บรษิทั คอื 
บรษิทัคอมโพสทิ เอเชยี จ�ากัด และ บรษิทั โพล ีโพ
ลเีมอร์ เอเชยี จ�ากัด โดยส�านกังานคณะกรรมการ

การส่งเสรมิการลงทุน (บโีอไอ)



11

สัดส่วนของการตลาดปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ของเรา

สัดส่วนการขายแคลเซียมมาสเตอร์แบทช์ 

เพิ่มขึ้น

ยอดการขายในประเทศ ปี2561

บรรจภุณัฑ์

ยานยนต์

เครือ่งใช้ไฟฟ้า

อ่ืนๆ

การเกษตร

ก่อสร้าง

ในปี 2561

ในปี 2560

ยอดการขาย
ต่างประเทศ ปี2561

(89.5%)

(10.5%)

ภาพรวมการขายและตลาดปี 2561
Sales and Marketing Overview

58.4%

13.8%

13.4%

7.6%

4.7%

2.1%

15.91%

17.67%เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสินค้าทั้งหมด
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SALEE
COLOUR

GREECE

USA

TURKEY

MYANMAR

INDIA

MALAYSIA

AUSTRALIA

INDONESIA

PHILIPPINES

VIETNAM

HONGKONG

CHINA

COMBODIA

• จำ นวนประเทศที่ส่งออก 12 ประเทศ

• โดยมีสำ นักงานและฐานการผลิตตั้งอยู่ที่ประเทศไทย   
(Disclosure 102-4)



14 ความสุขอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�ำในกำรส่งเสริมสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลำสติก 
เพื่อมุ่งยกระดับคุณภำพชีวิตอย่ำง
ยั่งยืน”

Vision
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กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนขององค์กร 

พันธกิจ

1 2 3
Mission

มุ่งพัฒนา ค้นคว้าและวิจัยเม็ด
แม่สีพลาสติกเข้มข้นให้เป็นเรื่อง
ง่ายสำหรบัผูใ้ช้งาน

สร้างรากฐานการจัดการทีแ่ข็งแกร่ง

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
มาตรฐานสากล

สร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
อย่างยัง่ยนื

เป็นพนัธมติรทีดี่ทางธรุกจิ ด้วย
ความโปร่งใสและมธีรรมาภบิาล

เรามองการขบัเคลือ่นองค์กร เหมอืนการสร้างบ้านทีเ่ริม่จากการสร้างรากฐาน
ท่ีแข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา เราจึงมีการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจก�าลังชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสใน
วิกฤติ และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมที่สุดแก่ผู้ใช้งาน

โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
รองรบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกิดขึน้ ทางบรษิทัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของผูม้ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพ่ือผล
ประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ท้ัง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน น�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า 
การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพราะเราเชือ่ว่า คณุภาพเกิดขึน้จากความตัง้ใจในทุกขัน้ตอน 
และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค

(Disclosure 102-16)

(9.4)
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นโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Policy)

บรษิทัสาลี ่คลัเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนนิธุรกิจโดยค�านงึถึงความส�าคญัของ
หลักการก�ากับกิจการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่า
เทียมกันและมีความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรม
การบรษิทัฯ มคีวามเชือ่มัน่ว่าการด�าเนนิการตามหลกัการปฏบิตัข้ิางต้น จะส่งผล
ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน จึงมีการก�าหนด “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” (Disclo-
sure 102-16) โดยมีการแต่งต้ัง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” (Corporate 
Governance Committee) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ท�าหน้าท่ีก�ากับดแูล
กิจการท่ีดีตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากลเป็นประจ�าทุกปี มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด�าเนินงานตาม
แผนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ (Disclosure 102-17)

ความสุขอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงนโยบาย เจตนารมณ์

ปรบัปรุงนโยบายการก�กับดแูลกิจการทีด่ี
• เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
•  เพิ่มเติมเรื่องที่คณะกรรมการควรและไม่ควร
ดำเนินการ
• เพิม่เตมินโยบายความหลากหลายของกรรมการ

• ส่ือสารนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ไีปยัง
พนกังานและผู้เกีย่วข้องของบรษิทัฯ

(16.5)
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคณุวุฒจิ�านวน 9 ท่าน (กรรมการเพศหญิง 1 ท่านและกรรมการเพศชาย 
8 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน (ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน กลต. ที่ก�าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 
3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน)

 มีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น 6 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระ
จายอ�านาจในสายงานและการตัดสินใจภายในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้อ�านาจในการตัดสินใจและการบริหาร
งานอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

 กรรมการบรษิทัฯ เป็นผูท่ี้มคีณุสมบตัเิป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านกังาน กลต. เป็นผูท่ี้มคีวามรู ้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการด�าเนินงานด้านต่างๆ 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การบริหาร
จดัการความเส่ียงการก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าทีก่ารปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย การแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ 
และก�าหนดขอบเขตการปฏิบตังิาน ตลอดจนพิจารณาทบทวนการปฏิบตังิานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย

โครงสร้างการบริหารงาน

PRESIDENT

MANAGING DIRECTOR

DEPUTY 
MANAGING DIRECTOR

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR 

OPERATION DIVISION

ENGINEERING DEPARTMENT INNOVATION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT MANAGER

PRODUCTION DEPARTMENT
HR & ADMINISTRATIVE

DEPARTMENT

SALE DEPARTMENT

LABORATORY 
DEPARTMENT

PROCURMENT 
DEPARTMENT

IMPORT AND EXPORT 
DEPARTMENT

INFORMATION TECHNOLOGY 
DEPARTMENT

PRODUCTION PLANING 
DEPARTMENT

WAREHOUSE DEPARTMENT

CONTOMER SERVICE 
DEPARTMENT

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR 

BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR 

ACCOUNTAND FINANCE DIVISION

(5.1,5.5)
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ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
การก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยคณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือท�าหน้าท่ีในการพิจารณา กลัน่กรอง และ
ให้ความเหน็แนะน�าในเรือ่งส�าคญัต่างๆ ของบรษิทัฯ และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการชดุย่อย
ประกอบด้วย

มีบทบาทในการสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพ่ือท�าหน้าท่ีของผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม
ทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม และประชุมอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มบีทบาทในการพิจารณาองค์ประกอบ คณุสมบตัคิณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร
ระดับสูง โดยรวมและรายบุคคล ท่ีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้าน ความรู้ ความช�านาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ 
ก�าหนด สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเป็น
กรรมการสรรหา รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทนทบทวน และเสนอ
รปูแบบตลอดจนหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบของคณะกรรมการ โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของบ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้การเสนอชอบก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�า
ปี เพื่อขออนุมัติ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทน
ทีเ่หมาะสมให้แก่ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ เพ่ือเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัฯ 

มบีทบาทพิจารณากลัน่กรองนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของ
องค์กร ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม ดูแลปริมาณความเสี่ยง
ของบรษิทัฯ ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสีย่งและเพดานความเสีย่ง
ที่บริษัทฯ จะยอมรับได้ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวม
ถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีก�าหนด รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด�าเนินงาน และสถานะความ
เสีย่งของบรษิทัฯ และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ท่ีต้องด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

มีบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารงานเก่ียวกับการด�าเนินงานภายใต้นโยบาย 
กลยุทธ์ และเป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัิ
จัดท�าอ�านาจด�าเนินการในการก�าหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส รวมถึง
การควบคมุค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใินแผนงาน
ประจ�าปี ด�าเนินนโยบายตามด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อ
องค์กร และด�ารงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความสุขอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�หนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการ
บรหิาร

1
2

3

4
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ และน�าข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการด�าเนินงานต่อไป

ประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ(รายคณะ)

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ประเมินตนเองของคณะ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย 

(รายบุคคล)

ประเมินตนเองของกรรมการชุด
ย่อย (รายคณะ)

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

15   happiness th

โครงสร้างคณะกรรมการ

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

90.05 92.42 99.52

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสมต่อบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่น และการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ให้คงอยู่ต่อไปจรรยา
บรรณทางธุรกิจ ครอบคลมุถึงกฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวน
ได้เสีย เพ่ือให้สอดคล้องย่ิงข้ึนกับสภาพปัจจุบัน โดยมีนโยบายและแนวการ
ปฏิบัติดังนี้

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากรในองค์กรเน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการ
ป้องกนัการทจุรติ โดยเน้ือหาทัว่ไปได้บรรจไุว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิทั
ตั้งแต่เริ่มแรกท่ีบริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันตามประกาศ มีไว้เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะป้องกัน
การทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกันการทุจริตแนวปฏิบัติที่ดี

      ไม่ท�าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนท�าหน้าที่
รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือ โดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ
    ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจ
สอบได้
    การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่าน้ัน โดยเงิน
สนับสนุนที่จ่ายไปต้องมี วัตถุประสงค์ เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่าย
ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
    ไม่กระท�าการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด�าเนิน
การดงักล่าว ท้ังนี ้บรษิทัฯ เป็นองค์กรท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืงสนับสนุนการปฏิบตัติามกฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
    กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้ค�าปรึกษา เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ
(Code of Conduct)

แนวปฏิบัติ

1

2

3

4

5

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ ด�าเนินกิจการโดยให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทุกระดับด้วย
ความเท่าเทียมไม่ละเมดิสทิธิมนุษยชน ไม่กดขีบ่งัคบัใช้แรงงาน แม้ว่าจะมคีวาม
แตกต่างของเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา ความเชือ่ หรอืเรือ่งอืน่ใดก็ตาม 
จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน

บรษิทัสาลี ่คลัเล่อร์ ให้ความส�าคญักับการรกัษาข้อมลูท่ีเป็นความลบั ซึง่อาจ
ส่งผลกระทบหากได้รับการเปิดเผย ต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือบริษัทฯ เอง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้มีการรับรู้เฉพาะผู้
จ�าเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลและรักษา
ความปลอดภัย

       บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี
ผิว ศาสนา ความพิการ ผู้ด้อยโอกาส สถานะทางสังคม หรือ เรื่องอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
     บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงาน ได้มีการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
สร้างแรงกระตุ้นในการท�างาน รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ 
       พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส�านึก
ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

    บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลัก
ฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด
      พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องรักษา ปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้า
ไว้เป็นความลับ

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
และแนวปฏิบัติ

นโยบายการรักษาความลับ
และแนวปฏิบัติ

1

1

2

2

3

แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ
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บริษัทสาล่ี คัลเล่อร์ ให้ความแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมท้ังต่อคู่ค้า ลูกค้า โดย
เป็นการแข่งขนัตามวิถีทนุนิยมเสรใีนการท�าธุรกิจ การแข่งขันด�าเนินไปอย่างเป็น
ธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดในการที่ไม่ถูกต้อง

     บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันอย่างเสรี โดยค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่
โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
     บริษัทฯ ให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
หรือเพ่ือธรรมรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่ง
ทางการค้าที่เป็นไปเพื่อการสร้างการผูกขาดตัดทอนตลาด เพื่อควบคุมราคาหรือลดคุณภาพการให้บริการแต่
ไม่ลดราคา เพ่ือการค้าก�าไรเกินควรอนัจะเป็นผลเสยีหายต่อลกูค้าและประชาชน เป็นเรือ่งท่ีห้ามบรษิทัฯ กระท�า
     บริษัทฯ จะแสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ 
ห้ามบคุลากรของบรษิทัฯ รบัเปิดเผยหรอืใช้ข้อมลูของคูแ่ข่งท่ีได้มา โดยละเมดิต่อกฎหมายหรอืสญัญาหรอืข้อ
ตกลงรักษาความลับ
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นโยบายการต่อต้านการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรมและแนวปฏิบัติ

ความสุขอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ
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บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ ให้ความส�าคัญไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร ใช้
โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีความเก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอาศัยต�าแหน่งและหรืออ�านาจหน้าท่ี
ของตน และพนักงานของบรษิทัฯ ทกุคนจะต้องปฏบิติังานโดยค�านึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และพึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าหากตนมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ในหน้าทีก่ารงานของตนแล้ว พนักงานผูน้ั้นควร
หลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการปฏิบัติงานนั้นและให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์และแนวปฏิบัติ

15   happiness th

        หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเองที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทฯ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทราบ เพ่ือให้ผู้อื่นเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่แทนตน
        ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยง เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทฯ ในเครือ บุคลากรต้องท�า
รายการน้ันเสมือนกับการ ท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ กับบคุคลภายนอกตามปกติทางการค้าของบรษิทัฯ ท้ังนี้ 
บุคลากรที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
           ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บคุลากร
ของบรษิทัฯ จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่ก่ียวข้องกันของบรษิทัฯ จด
ทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
 (ก)  การท�าธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับสัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และจะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินใน
การท�าธุรกรรมดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัไิว้แล้ว
 (ข)  ให้จดัท�ารายงานสรปุการท�าธุรกรรมท่ีมขีนาดรายการตามหลกัการท่ีได้ผ่านการอนมุตัติามข้อ (ก)  
เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  หรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
         ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (ก)  และ
เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่ จะมีการท�ารายการเป็นครั้งๆ ไป
       การประชุมพิจารณาเรื่องหรือวาระใดที่บุคลากรผู้เข้าประชุมมีส่วนได้เสียกับเรื่องหรือวาระนั้น บุคลากรผู้
มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นสามารถพิจารณา 
วิเคราะห์วิจารณ์ได้โดยอิสระปราศจากอิทธิพลหรือความกดดันจากบุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย
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แนวปฏิบัติ
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ ใส่ใจในความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมของ
พนักงาน และผู้ที่อยู่โดยรอบ โดยการส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ 
ปลูกฝังจิตส�านึกให้เป็นวิถีการด�าเนินงานในประจ�าวัน พร้อมท้ังสนับสนุนให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ ให้ความส�าคัญในการการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ 
ทีส่ามารถระบตุวัผูร้้องเรยีนหรอืผูใ้ห้ข้อมลูได้ และเก็บรกัษาข้อมลูของผูร้้องเรยีน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจ�ากัดเฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

       มีการส่งเสริมให้จัดท�าข้อก�าหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่
มีมาตรการไม่น้อยกว่ากฎหมายก�าหนดตามมาตรฐานสากล พร้อมท้ังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและ
ผู้บริหาร โดยต้องมีการเข้าอบรมความรู้ทุกคน
      ทางบริษัทฯ มีการควบคุม ป้องกันอุบัติเหตุ ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคี
ภัย การเจ็บป่วยจากการท�างานทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี รวมถึงความผิดพลาด
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน การซักซ้อมตาม
แผนความปลอดภยัประจ�าป ีและถอืเปน็หน้าทีข่องผูบ้รหิาร พนกังานในการรายงานอบุตัเิหต ุอบุัตกิารณ์ โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้
       ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อ
เน่ือง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายการคำ นึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติ

นโยบายการแจ้งเบาะแส
และแนวปฏิบัติ

ความสุขอย่างยั่งยืน 15   happiness th

แนวปฏิบัติ
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ช่องทางการร้องเรียน

ทางโทรศัพท์  02-3232601-8 ต่อ 2005 (เลขานุการบริษัทฯ)

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

อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ทางอีเมล เลขานุการบริษัท mattana@saleecolour.com

ทางเว็บไซด์  www.saleecolour.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้กับผู้แจ้งเบาะแสในทุกๆ ขั้นตอน

การแจ้งข้อมลูความขดัแย้ง
ทางช่องทางการร้องเรยีน

 0

จ�านวนเหตุการณ์ที่เกิดจาก
การทุจริต

 0
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ในปี 2561 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน นวัตกรรมและความยั่งยืนขึ้น โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหน่วยงานระบบ ISO ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสรมิการท�างานให้มปีระสทิธิภาพและการท�างานด้านความย่ังยืนของบรษิทัฯ นอกจากน้ันยัง
ส่งเสรมิกิจกรรมภายในบรษิทัฯ ให้เกิดความร่วมมอืภายในองค์กร โดยกิจกรรมในปี 2561 เน้นในเรือ่งของการสร้างความย่ังยืน 
ให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 

หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและความย่ังยืน ได้แก่ ก�าหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ก�าหนดแนวทางการพัฒนา แผนการด�าเนินงาน แผนการปฏบิตักิาร ก�าหนดดชันีชีวั้ดประสทิธิภาพ และงบประมาณส�าหรบัการ
ด�าเนินงานด้านกิจการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพิจารณาอย่างยั่งยืน พร้อมให้การสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทน
คืนสู่สังคม และมีการท�างานร่วมกับการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบ
คุณภาพ 

โครงสร้างการดำ เนินงานเพื่อความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ความสุขอย่างยั่งยืน

 เน้นในเรือ่งของกิจกรรมส่งเสรมิการขาย 
โดยขยายการตลาดออกไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการ
พบลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ๆ เกิดการแลก
เปลีย่นความรู ้และเสรมิสร้างการเรยีนรู้
ใหม่ๆ เพ่ือขยายตลาดและการสร้าง
ความย่ังยืนร่วมกับคูค้่าต่างๆ รวมถึงการ
ออกไปพบสือ่ เพ่ือท�าความรูจ้กัและแลก
เปลี่ยนมุมมอง

 เน้นในเร่ืองของเด็กและเยาวชน โดย
ให้การส่งเสริมในเรื่องของความรู้ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย ความสะอาด 
และการเสรมิสร้างความสขุ ทางบรษิทัฯ 
จัดกิจกรรมให้กับพนักงานมีส่วนร่วมใน
การท�าอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ รับ
ประทาน และจัดกิจกรรมความรู้ รวมถึง
การให้ทุนทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
ซึ่งโรงเรียนที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัด
กิจกรรม เป็นโรงเรียนชุมชนใกล้พื้นที่ตั้ง
ของบริษัทฯ 

 เน้นเรื่องสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ 
ให้มีความปลอดภัยและมีพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีดใีนการท�างานของ
พนักงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในอย่างเป็นระบบ และครอบคลุม
ไปถึงเพื่อนบ้านโดยรอบ

คณะกรรมการด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน

(9.4)

(Disclosure102-16)
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หน้าท่ีรับผิดชอบคณะกรรมการความปลอดภัย จัดท�า
นโยบาย โครงสร้างการบรหิารงานความปลอดภัยในการ
ท�างาน สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวนิยั ความตระหนัก 
และให้ความรู้แก่พนักงานป้องกันและลดอุบัติเหตุการ
ประสบอนัตราย และการบาดเจบ็อนัเน่ืองจากการท�างาน 

หน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการ 5 ส. จัดท�านโยบาย
การปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ
คณุภาพชวิีตทีด่ขีองพนกังาน ในด้านสขุอนามยัพร้อม
ส่งเสรมิ ผลกัดนั การสร้างวินัย ความตระหนัก ในการ
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบรวมถึงการให้
ความรู ้ความเข้าใจกับพนกังานในด้านกิจวัตรประจ�า
วันเสริมสร้างลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบวินัยให้
แก่ผูป้ฏบิตักิิจกรรม มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย จดั
เก็บอย่างเป็นระบบท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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คณะกรรมการ
ความปลอดภัย

คณะกรรมการ 5 ส.



28 ความสุขอย่างยั่งยืน

หน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการ Happy จัดท�านโยบายสิทธิสวัสดิการ การดูแลเอาใจใส่ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน รวมถึงการพัฒนาพนักงานเสมือนคนหนึ่งในครอบครัว จัดกิจกรรมให้กับพนักงานและผู้บริหารให้เกิดการมีส่วน
ร่วม เพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในการท�างาน สร้างขวัญและก�าลังใจให้
กับพนักงาน ลดข้อขัดแย้ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

คณะกรรมการ Happy
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ในปี 2561  กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,136 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,128 ล้านบาทและ
เป็นรายได้อื่น 8 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นเป็นมูลค่า 75 ล้านบาท  จากปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้จากการขายสินค้า

ผลการด�าเนินธุรกิจในปี 2561 ของกลุ่มบริษัทโดยรวมเกิดก�าไรขั้นต้นเป็นมูลค่า 177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 จากรายได้
จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นมูลค่าเท่ากับปี 2560 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมูลค่า 146 ล้านบาท เท่ากับปี 2560 
เมื่อพิจารณาต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการผลิตรวมในปี 2561 มีมูลค่า 951 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้น 69 ล้านบาท จากเดิม 882 ล้าน
บาทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8 อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

เศรษฐกิจ

รายได้ 

รายจ่าย 

ห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืนมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยผู้ผลติ ผูจ้ดัจ�าหน่ายและผู้
บริโภคที่เชื่อมต่อกัน โดยมุ่งตอบสนอง
คณุภาพชวิีตของผูบ้รโิภค เพ่ือยกระดบั
คณุภาพชวิีตและสภาพแวดล้อมท่ีดขีึน้ 
“COLOR” จึงให้ความส�าคัญกับการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การสรรหา
วัตถุดิบ จนถึงการผลิตออกมาเป็น
สินค้าในรูปแบบของเม็ดพลาสติกผสม
สี สารเติมแต่งแบบเข้มข้นและสีผสม
พลาสติกชนิดผง ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

1 2

3 4

Supplier / Raw material 

Convertor consumer

Salee Colour Industrial

การบริหารการจัดการ

ห่วงโซ่คุณค่า
V a l u e  C h a i n 

(Disclosure 201-1)

(Disclosure 102-9)
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ในปี 2561 หน่วยงานนวัตกรรมและความย่ังยืน ได้จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นที่มีผลต่อความย่ังยืนจากการประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ธุรกิจ โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายในเชิงนโยบายของบริษัทฯ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

• การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

• การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

• แนวปฏิบัติสากล (GRI)

• แนวปฏิบตักิารพัฒนาอย่างย่ังยืนของ บรษิทั สาลี ่คลัเล่อร์  จ�ากัด มหาชน

• ประเดน็ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อปุทาน

• การประเมนิความส�าคญัของประเดน็จากผลกระทบท่ีมต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยี

• การประเมนิความส�าคญัของประเดน็จากผลกระทบท่ีมต่ีอบรษิทัฯ

• จดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ในภาพรวม

• ประชุมกับผูแ้ทนแต่ละหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้เสยี

แต่ละกลุม่เพ่ือพิจารณาระดบัผลกระทบ

• วิเคราะห์และจดัล�าดบัความส�าคญัของบรษิทั รวมถึงโอกาสและผลกระ

ทบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต

• จดัท�าตารางระดบัความส�าคญัของประเดน็จากมมุมองของผูม้ส่ีวนได้

เสยี และบรษิทัฯ

• น�าเสนอผลการจดัล�าดบัความส�าคัญต่อคณะกรรมการความย่ังยืน

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำ คัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำ คัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

COLOR

ST
K

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ 
Sustainability issue

ประเด็นสำ คัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน แนวปฏิบัติ

• สวัสดกิารพนกังานและการจ้างงาน
• ความโปร่งใสในการจดัซือ้
• กฎหมาย
• สิง่ทดแทนวัตถุดบิและการบรหิารจดัการ
   ทรพัยากรในอนาคต

• อาชวีอนามยัและความปลอดภยั
• กระบวนการจดัซือ้อย่างเป็นระบบ
• การก�ากับดูแลกิจการทีดี่

• การสือ่สารองค์กร

• การเติบโตทางธุระกิจ
• มลูค่าตลาดหุ้น
• การมส่ีวนร่วมกับชมุชน
• คู่ค้าทางธุระกิจ
• ชมุชนสขีาว
• ความสม�า่เสมอและคุณภาพของสนิค้า
• ความต้องการของลกูค้า

(Disclosure 102-47)
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SDGs และ สาลี่ คัลเล่อร์

หลักการและกรอบแนวคิด
ในปี 2561 บรษิทั ได้คดัเลอืกเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาต ิ(SDGs)  จ�านวน 11 เป้าหมาย โดยมกีารจดัล�าดบั
ความส�าคญัเป้าหมายด้านความย่ังยืนตามประเดน็ทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหาต่างๆและสมรรถนะองค์กรซึง่ประกอบกับความ
สนใจของบรษิทั โดยมขีอบเขตเป้าหมายและเป้าประสงค์ท่ีบรษิทัมุง่ตอบสนองด้านสิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจ บรรษทัภิบาล 
ดังนี้

(4.4 ,4.7)

( 8.5 ,8.8 )

( 16.5 )

(6.3 , 6.4 , 6.6 )

(5.1 ,5.3)

(9.4)

(7.2 )

(10.2)

(12.4)

(11.6)

(13.3)

สัง
คม

สิ่ง
แว

ดล
้อม

เศ
รษ

ฐก
ิจ

บร
รษ

ัทภ
ิบา

ล
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

       การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ตัง้แต่การได้มาซึง่วัตถุดบิ
จนถึงการส่งต่อผลติภัณฑ์ท่ีได้ไปยังลกูค้าปลายทาง  โดยรอยเท้าคาร์บอน
ขององค์กรเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
ปล่อยออกจากกระบวนการท�างานขององค์กร น�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทาง
การบรหิารจดัการ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
ในปี 2561 ทางบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เข้า
ร่วมโครงการฉลากคาร์บอน (Carbon Reduction) โดยส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว มีทีม
งานที่ปรึกษาจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
พระนครเหนือ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของทา
งบริษัทฯ และเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

จากความเปล่ียนแปลงและปัญหาเรือ่งพลาสตกิท่ีกลายเป็นประเดน็ท่ีท่ัวโลกตืน่ตวัและให้ความสนใจในปัจจบุนั น�ามาสู่มาตรการ
ออกมาหลายรปูแบบ ได้แก่ กระบวนการผลติ การบรโิภค การก�าจดัอย่างมปีระสทิธิภาพและเศรษฐกิจมลูค่าเพ่ิม ในฐานะเป็น
บรษิทัท่ีอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมพลาสตกิ ท�าให้เราเลง็เห็นถึงความส�าคญั จงึน�าไปสูก่ารพัฒนานวตักรรมผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม
พลาสตกิอย่างไรให้ย่ังยืน ซึง่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา บรษิทัได้พัฒนากระบวนการท�าเมด็ปาวน์พลาสตกิชวีภาพอย่างต่อเนือ่ง โดย
เรามเีครือ่งจกัรท่ีรองรับการผลติเมด็มาสเตอร์แบทช์ หรอืคอมปาวน์พลาสตกิชวีภาพ และท�างานร่วมกับมหาวิทยาลยัหลายแห่ง
ภาคเอกชน รวมท้ังลูกค้า และผูผ้ลติวตัถุดบิชวีภาพเอง ปัจจบุนัเราสามารถพัฒนาไปจนเกิดสตูรคอมปาวน์พลาสติกชวีภาพ ซ่ึงถูก
น�าไปแปรรปูพลาสตกิ ได้แก่ ถุงพลาสตกิ ฟิล์ม หลอด และภาชนะต่างๆเป็นต้น

     GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) เป็นระบบการจ�าแนกความเป็นอนัตราย 
และการตดิฉลากสารเคมท่ีีเป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก โดยองค์การสหประชาชาต ิตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ให้ทุกประเทศใน
โลกมีการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการครอบคลุมของสารเคมีและ
ผลิตภัณฑ์เคม ีในภาคอตุสาหกรรมและภาคอืน่ๆ รวมถึงสารละลายเจอืจางและสารผสมของสารเคม ีการพัฒนาระบบการจ�าแนกความ
เป็นอนัตรายและการติดฉลากสารเคมน้ีี เพ่ือให้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้สารเคมขีองประเทศต่างๆ มีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทศิทางเดยีวกันในทุกประเทศท่ีท�าการค้าระหว่างกัน
     ทางบรษิทั สาลี ่คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) มกีารจดัการและมผู้ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในเร่ืองของการเก็บรกัษาวัตถุอนัตราย
ตามประกาศของกระทรวงอตุสาหกรรม โดยผ่านการทดสอบวัดความรูต้ามหลักสตูรและวิธีการทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นผูก้�าหนด
ครบถ้วน
     นอกจากนี ้เรายังด�าเนินการ จดัท�าฉลากตามระบบ GHS โดยตดิกับบรรจภัุณฑ์ท่ีส่งถึงลูกค้า พร้อมทัง้จัดท�าเอกสารความปลอดภัย
ของผลติภณัฑ์ท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ในทกุสนิค้า เพ่ือให้ครอบคลุมลกูค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแสดงถึงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic)
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ผู้มีส่วนได้เสีย…ของเรา

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อผู้มีส่วนได้เสีย และตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงเป็นธรรม เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่ควำมยั่งยืน โดยมีกำรจัดกำร
ประเมินผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561 ยังคงกำรใช้กำรจ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 
กลุ่มเดิม (Disclosure 102-40) พร้อมทั้งวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนก�ำหนด
กลยุทธ์ในกำรสื่อสำร กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรมีส่วนร่วม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ต่อกำรด�ำเนินงำนที่ยั่งยืน

การจ�าแนกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย จากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสาร ก�าหนดวิธีการสื่อสาร  วิเคราะห์ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

การมีส่วนร่วม จัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

การกำ หนดผู้มีส่วนได้เสีย

1

2

3

2 3
6 7 8

4

5

ลูกค้า

กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

พนักงาน

การได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียม

 และเป็นธรรม

หน่วยงานภาครัฐ

การให้ความร่วมมือ และ

ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

สื่อมวลชน

ความถูกต้อง 

ความรวดเร็ว

ของข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหนี้สถาบันการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

ชุมชนและสังคม

 สังคมโดยรอบ

 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยง

คู่ค้า

การแข่งขันธุรกิจอย่างเป็น

ธรรม และโปร่งใส

(Disclosure 102-42)
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กรอบการดำ เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการสื่อสาร การมีส่วนร่วม

ลูกค้า

ชุมชน
และสังคม

ผู้ถือหุ้น/ 
นักลงทุน

 คู่ค้า

• คุณภาพของผลติภัณฑ์ตรงตาม      
มาตรฐานก�าหนด
• การให้บรกิารท้ังก่อนและหลงัการขาย
• การส่งมอบทีต่รงต่อเวลา สม�า่เสมอ
• ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย
• การรกัษาความลบัของลกูค้า
• ได้รบัสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ
• การรบัประกันสนิค้าและบรกิาร

• ไม่สร้างผลกระทบทางลบกับชมุชนและ
สงัคม
• เป็นมติรทีด่ต่ีอกัน
• การช่วยเหลอืสนับสนนุ
• มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิงาน
• ท�ากิจกรรมต่างๆ ในชมุชน
• การจ้างงานผูพิ้การ
• การพัฒนาชมุชน สงัคมในพ้ืนท่ีตัง้ของ
โรงงาน

• ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเป็นรปูธรรม
และเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
• ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• ศักยภาพการเตบิโตของธุรกิจ
• การก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละการบรหิาร
ความเสีย่ง
• สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไข และข้อตกลง
ของสญัญา
• การจ่ายเงนิปันผล ในระดบัท่ีน่าพอใจ
• เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้
ตดิตามและทราบข้อมลูของบรษิทัฯ มากขึน้

• การให้ความรู้ และการพัฒนา
กระบวนการผลิต
• การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สญัญา
• การเตบิโต และก้าวหน้าอย่างย่ังยืน
• ความสมัพันธ์เชงิธุรกิจระยะยาว
• ไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา

• การอบรมและสมัมนาร่วมกับลกูค้า
• การจดังานแสดงสนิค้า

• การประชมุร่วมกับชมุชนและสงัคม
โดยรอบ
• การจดักิจกรรมด้านสงัคม 
สิง่แวดล้อมร่วมกับชมุชน

• การประชมุผูถื้อหุน้ประจ�าปี
• รายงานประจ�าปี
• การแถลงผลการด�าเนินงานราย
ไตรมาส
• การปรบัปรงุเว็บไซต์ของนักลงทุน
สมัพันธ์ให้มคีวามทันสมยั ใช้งานง่าย

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขการจัดซื้อจัด
จ้าง
• มีนโยบายการต ่อต ้านธุรกิจ
คอร์รปัชัน่ และส่งเสรมิการปฏิบติั
• ตอบสนองความต้องการของคูค้่า 
ด้วยการพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ตาม
ความต้องการทีเ่ปลีย่นไป

• การส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 
2561 ร้อยละ 93.42 (Disclosure 
102-43), (Disclosure 102-44)
• การเข้าพบปะลกูค้า
• การแบ่งปันความรูท้างด้านเทคนิค
กับลกูค้า

• การมส่ีวนร่วมกับชมุชน โดยการ
พัฒนาชุมชนและสงัคม
• การให้ความรูค้วามเข้าใจกับ
เยาวชนในโครงการ “เตมิฝัน ปันรกั” 
ครัง้ท่ี 3 โรงเรยีนบางเสาธง
• กิจกรรมปรบัภมูทิศัน์ “บ้านต้น
กล้า สาลี”่

• ช่องทางการสือ่สาร เว็บไซต์  IR 
Press Release
• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ
ขององค์กร

• การพัฒนาคูค้่า ด้วยการแนะน�าให้
ความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให ้ตรงตามกฎหมาย
ก�าหนด
• การตดิตามข่าวสาร และกิจกรรม
ทางการตลาด
• ร้อยละของความพึงพอใจในการ
บรกิาร ร้อยละ 93.42

(Disclosure 102-44) (Disclosure 102-43)
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กรอบการดำ เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการสื่อสาร การมีส่วนร่วม

พนักงาน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้สถาบัน
การเงิน

• ผลตอบแทนและสวสัดกิารท่ีมัน่คง
• ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน
• การพัฒนาศกัยภาพและความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ารงาน
• สภาพแวดล้อมทีด่แีละความปลอดภยัใน
หน้าทีก่ารงาน
• การได้รบัการปฏิบตัทิีเ่ท่าเทียมและเป็น
ธรรม

• สามารถปฏบัิตติามระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมชมุชน
และสงัคม
• การพัฒนาความสามารถขององค์กรใน
การมส่ีวนร่วมปรบัปรงุกระบวนการผลติ
• การให้ความร่วมมอืและให้การสนบัสนุน
ด้านต่างๆ

• ความถูกต้อง รวดเรว็ ของข้อมลูข่าวสาร
ความคบืหน้าของกิจการ
• ข้อมลูเก่ียวกับกิจการของบรษิทัท่ีถูกต้อง 
น่าเชือ่ถือ

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สญัญาโดยเคร่งครดั
• รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ แก่
เจ้าหนีด้้วยความถูกต้อง และตรงเวลา

• ผูบ้รหิารพบพนกังานรายไตรมาส
• การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ
• การส�ารวจความต้องการของ
พนักงาน
• การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและ
ปลอดภัย

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

• แจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า
ของกิจการ
• ตอบสนองความต้องการของสือ่ท่ี
เป็นประโยชน์

• รายงานฐานะทางการเงินของ
บรษิทัฯ แก่เจ้าหน้ีด้วยความถูกต้อง 
และตรงเวลาอย่างสม�่าเสมอ และ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การประชมุพูดคยุระหว่างผูบ้รหิาร
และหัวหน้างาน
• การร่วมท�ากิจกรรมภายในองค์กร
• มีการปรับภูมิทัศน์ขององค์กรที่
ปลอดภัยให้กับพนักงานเพ่ิมขึน้

• ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ
ภาครฐัท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใน
ด้านต่างๆ
• การได้รบัการรบัรอง Green Sys-
tem Level 3

• การพบปะเย่ียมเยือนสือ่มวลชนใน
โอกาสต่างๆ
• จัดสมัภาษณ์พิเศษในวาระต่างๆ

• การประชมุพบปะหารอื
• การเย่ียมชมกิจการ

COLOR มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) ตามมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์และพัฒนา
ในทุกระดบัขององค์กร ต้ังแต่การวางกลยุทธ์การปฏิบตังิานและการตดัสนิใจในการลงทุนกิจการใหม่ๆ พร้อมกับการตระหนกัรูแ้ละ
ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการความเสีย่ง เพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ผูถื้อหุ้น สงัคม ชมุชน และผูม้ส่ีวนได้เสียกลุม่
ต่างๆ พร้อมท้ังก�าหนดกลยุทธ์ในการจดัการความเสีย่งเพ่ือมองหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจและ
เตบิโตอย่างย่ังยืน
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โครงสร้างและความรับผิดชอบ

การกำ หนดกลยุทธ์

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

คณะท�างานบรหิารความเสีย่งได้รบัการแต่งต้ัง โดยคณะกรรมการบริษทั ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุและตดิตามการบริหารความเสีย่ง
ในทกุด้าน รวมถึงการก�ากับดูแลการปฏิบติังานให้มรีะบบความเส่ียงทีม่ปีระสิทธิภาพในองค์กร เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าจะมกีารด�าเนนิ
การทีเ่หมาะสมในการบรหิารจดัการความเสีย่งน้ันๆ 

ก�าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงมทิีศทางเดียวกันท้ังองค์กร และ
ยังคงสามารถบรรลวัุตถุประสงค์ขององค์กรทีก่�าหนดไว้ได้ (Risk Tolerance)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1 2 3

ระบุความเสี่ยง/ 
โอกาสในการดำ เนิน

ธุรกิจ

ประเมินความเสี่ยง/ 
โอกาส

กำ หนดมาตรการจัดการ
แก้ไขรายงานและติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยง 

โดยใช้กับการบริหาร
ความเสี่ยง 

สั้น-กลาง-ยาว
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Culture)

บรษิทัฯ มกีารเสรมิสร้างความตระหนักถึงความส�าคญัของการบรหิารการจดัการความเสีย่งภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง ผ่านการส่ือสาร
การให้ความรูแ้ละการอบรมแก่ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน รวมถึงกระบวนการคดิวิเคราะห์ประเมนิความเสีย่งท่ีส่งผลกระทบต่อเป้า
หมายทางธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว มกีารเฝ้าระวังความเส่ียงท่ีจะสามารถเกิดข้ึนได้ทุกเมือ่ พร้อมจัดท�าแผนการบรหิารความ
เสีย่งเพ่ือเป็นการให้ความมัน่ใจได้ว่าความเสีย่งทีผู่บ้รหิารรับทราบแล้วนัน้ และคาดว่าจะเกิดข้ึน จะได้รบัการจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ 
รวมถึงความเสีย่งใหม่ท่ีมกีารระบข้ึุนน้ันจะได้รบัการตอบสนองอย่างเหมาะสม การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นหน่ึงในตวัชีวั้ดผลการ
ด�าเนนิงานของผูบ้รหิาร

ความเสี่ยงขององค์กรมีทั้งหมด 7 ประเภทดังนี้

ความเส่ียง
ด้านกลยทุธ์

ความเส่ียง
ด้านกฎหมาย

ความเส่ียง
จากภายนอก

ความเส่ียงด้าน
การดำ เนินงาน

ความเส่ียง
ด้านองค์กร

ความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน
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เป็นการประเมนิความเสีย่งจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงความเสีย่งทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายขององค์กรในระยะสัน้และระยะยาว ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ประเด็นความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากความสามารถในการแข่งขันและสภาพ
เศรษฐกิจ
ผลกระทบ: ไม่สามารถแข่งขันได้/ ธุรกิจถดถอย

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ผลกระทบ: ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่/ 
ข้อก�าหนด/ มาตรฐาน
ผลกระทบ:  ชื่อเสียงของบริษัทฯ การลงโทษ การเสีย
ค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน
ผลกระทบ: อัตราผลตอบแทนจากการค้าและลงทุนไม่
สม�่าเสมอ

บริษัทฯ มีแผนการบริหารความเสี่ยงรองรับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
• ศึกษาข้อมูลการตลาด เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม
• ก�าหนดคณะกรรมการส่วนย่อย เพ่ือด�าเนินโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละส่วนงานที่จ�าเป็น

• มีนโยบายการก�าหนดราคาขาย โดยพิจารณาจาก
ต้นทุนการขายของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับภาวะตลาด
• มีแหล่งข้อมูลเพ่ือติดตามเรื่องของราคาวัตถุดิบท่ีเชื่อ
ถือได้
• มีการก�าหนดราคาการซื้อขายล่วงหน้า
• มีการควบคุมการสั่งซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง

• ก�าหนดผู้รับผิดชอบการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายอย่างชัดเจน
• ก�าหนดแผนการด�าเนินการตามกฎหมาย
• ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
• รายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความ
สอดคล้องของกฎหมายให้ผู ้บริหารรับทราบในการ
ประชุม Management Review
• เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอย่างสม�่าเสมอ

• มีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินอย่าง
ใกล้ชิด
• มีการใช้เครื่องมือ Natural hedge และ forward rate 
เฉพาะส่วนต่าง

1

2

3

4

(Disclosure 102-29)

(Disclosure 102-29)
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ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผลกระทบ: การลดการใช้งานสินค้าที่ท�าจากพลาสติก/ 
การรณรงค์การลดจ�านวนการใช้ถุงพลาสติก

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบ: สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรืออุทกภัย
ท่ีก่อให้เกิดการสูญเสีย กระทบต่อการด�าเนินงานของ
ธุรกิจ

• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่นการพัฒนาสินค้าพลาสติก
ชีวภาพที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้

• มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วน
ร่วมกับภาครฐั ภาคสงัคม เช่น การเข้าร่วมโครงการฉลาก
คาร์บอน (Carbon Reduction) 
• การบรหิารการจดัการสิง่แวดล้อมสงัคม เน้นการรณรงค์
การประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน
• การตดิตามเฝ้าระวังความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์น�้าท่วม โดยมี
แผนบริหารความเส่ียงรองรับ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

1

1

(Disclosure 102-29)

(Disclosure 102-29)
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บรษิทัมกีารจดัท�าแผนบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และได้ท�าการ
ซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและแผนการรับมือ
ภาวะฉกุเฉนิน�า้ท่วมภายในนคิมอตุสาหกรรมบางป ู ให้เหตกุารณ์
สมมตเิป็นเหตกุารณ์น�า้ท่วมภายในนิคม ครอบคลมุถึงการซ้อมการ
ตดิต่อสือ่สารระหว่างกลุม่ภายในบรษิทั และการติดต่อสือ่สารไปยัง
นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือน�าผลที่ได้จากการซ้อมแผนดังกล่าว ไป
ปรบัปรงุขัน้ตอนด�าเนนิงานให้บรษิทั มรีะบบการบรหิารความต่อ
เน่ืองทางธุรกิจท่ีมปีระสทิธิภาพมากข้ึนและสร้างความมัน่ใจได้ว่า
หากเกิดเหตกุารณ์วกิฤตต่างๆ บรษิทัยังสามารถด�าเนนิการได้อย่าง
ต่อเนือ่ง

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM)

      จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และภาวะโลกร้อนทีเ่กิดจากการใช้พลงังานในกระบวนการผลติ อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากใช้ทรัพยากรอย่างไม่มี
ประสทิธิภาพหรอืไม่มกีารเตรยีมพร้อมรบัผลกระทบ เช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศท่ีผนัผวน การเปล่ียนแปลงของอณุหภูมิ
ส่งผลอย่างมากในการท�าความร้อนและระบายความร้อนของอปุกรณ์การผลิต และผู้ปฏิบตังิาน หรืออทุกภัยทีก่่อให้เกิดความสญูเสยี
ของชวิีตและทรพัย์สนิ ซึง่เป็นการส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
     จากความเสีย่งดงักล่าว ทางคณะกรรมการมกีารเลง็เห็นถึงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จงึมกีารด�าเนินการประเมนิ
ความเสีย่งและจดัท�ามาตรฐานบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว และจดัท�าแผนรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
เพ่ือรองรบัต่อผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้

การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(13.3)
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ด้วยการด�าเนินธุรกจิในปัจจบัุน มคีวามเสีย่งภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิธุรกิจ การพ่ึงพาเทคโนโลยี
มากขึน้ เป็นอกีหน่ึงความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ตระหนักถึงความส�าคญั และมกีารเตรียมการในการรับมอืกับความเส่ียงดงักล่าว อาทิ การ
โจมตรีะบบเครอืข่ายเน็ต การท�าลายข้อมลูโดยผูท่ี้ไม่ได้รบัอนญุาต การน�าข้อมลูไปใช้ในทางทีผิ่ด การโจรกรรมข้อมลูการพัฒนาสนิค้า
และผลติภณัฑ์ หรอืข้อมลูทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชือ่เสียงของบริษทัฯ การสูญเสียข้อมลูทางปัญญา การสูญเสยี ราย
ได้ หรอื ผลก�าไร
 ด้วยเหตนุีบ้รษิทัฯ มกีารแจ้งนโยบายด้านความปลอดภยัระบบงาน IT (IT-01-55-001) เก่ียวกับแนวทางการควบคมุความ
เสีย่งด้านต่างๆ เช่น นโยบายรกัษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสือ่สาร การควบคมุการเข้าออกศนูย์คอมพิวเตอร์ และการป้องกัน
ความเสยีหาย การรกัษาความปลอดภัยของข้อมลู ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการส่งเสริมให้มกีารสร้างความตระหนัก
รูใ้นการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง การแจ้งเตือนข้อมลูแปลกปลอมและมคีวามปลอดภยัจากภัยคกุคามทางไซเบอร์ เพ่ือเป็นการรองรับ
ปัญหาดงักล่าว พร้อมท้ังจดัท�าแผนรองรบัความเสีย่งกรณีเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว

ความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความสุขอย่างยั่งยืน
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บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อพนกังาน ในการเสริมสร้างศักยภาพ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มคีวามรู้ความเชีย่วชาญ 
และประสบการณ์ในการท�างาน รวมถึงมจีรรยาบรรณในการท�างานและการปฏบิตังิาน โดยมุง่หวังให้พนกังานน�าทกัษะความรูม้าใช้
ในการต่อยอด เพ่ือขยายและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า ท�าให้บรษิทัฯ มกีารเตบิโตอย่างมัน่คง
และย่ังยืนสร้างผลตอบแทนและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับผูม้ส่ีวนได้เสียในระยะยาว

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

สังคม

บุคลากร จำ แนกตามอายุและเพศ

พนักงานทั้งหมด 278 คน

ผู้บริหาร 11 คน

พนักงานต่างชาติ 25คน

ชาย

ชาย

ชาย

8 คน

18 คน

3 คน

7 คน

หญิง หญงิ

หญงิ

210
คน

68
คน

อายุน้อยกว่า 30 ปี  109 คน

อายุ 31-50 ปี          157 คน

อายุ 31-50 ปี         4 คน

อายุน้อยกว่า 30 ปี    2 คน

อายุมากกว่า 50 ปี   12 คน

อายุมากกว่า 50 ปี   7 คน

อายุ31 – 50 ปี         22 คน

อายุมากกว่า 50 ปี     1 คน

15   happiness th
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บรษิทัฯ เลง็เห็นความส�าคัญในการดูแลพนกังาน การบรหิารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการให้ความส�าคญัต่อการปฏิบตัต่ิอ
แรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสทิธิมนษุยชนของพนกังาน ไม่เลอืกปฏิบตัใินการจ้างงาน ไม่มกีารจ้างแรงงานเดก็ มคีวามเสมอภาคทาง
โอกาส เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ฯลฯ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องตลอดจน กฎระเบยีบ 
ข้อบงัคบัในการท�างานร่วมกัน บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการสร้างความสขุให้เกิดข้ึนในองค์กรจากการปลกูฝังวัฒนธรรมองค์กร “COLOR” 
(Collaboration, Openness, Learning, Opportunity, Relationship)
 และจากทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่มกีารจดัต้ังสหภาพแรงงาน แต่มคีณะกรรมการท่ีร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดการสร้างความสขุใน
องค์กรอย่างรอบด้าน คณะกรรมการ Happy คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และ คณะกรรมการ 5ส. ซ่ึงมาจากตวัแทนพนกังานทีเ่ข้า
มามส่ีวนร่วมตลอดจนสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน โดยดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภยั ถูกสุขลักษณะอาชวี
อนามยัรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้มกีารเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการจ้างงาน ด้วยการบรหิารจดัการผลตอบแทนและสวัสดกิารท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังานเพ่ือให้
พนกังานมีผลตอบแทนและมคีณุภาพชวิีตทีด่ ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถความเชีย่วชาญทีต้่องการในงานนัน้ๆ รวมถึงการรกัษา
พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยการกระตุน้และจงูใจให้พนกังานท�างานอย่างมปีระสิทธิภาพเต็มความสามารถ รวมถึงการประเมนิ
ผลการปฏบิตังิาน ทัง้น้ีการแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการก�าหนดค่าตอบแทนและการเล่ือนต�าแหน่งของพนกังาน

บรษิทัฯ ได้จดัสวสัดกิารให้กับพนกังานอย่างชดัเจน ในเรือ่งของการดแูลรักษาพยาบาล ประกันชวิีต การพยาบาลด้านต่างๆ โดยเน้น
ความสะดวกรวดเรว็หากเกิดกรณีพนักงานเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ การตรวจสุขภาพประจ�าปี สหกรณ์การออมเงิน รถรับ-ส่ง เป็นต้น บรษิทัฯ 
ได้ส่งเสรมิให้พนกังานเก็บออมเงนิโดยผ่านกองทนุส�ารองเล้ียงชพี ทัง้นีก้องทนุส�ารองเล้ียงชพีเป็นสวัสดกิารทีช่่วยเสรมิสร้างความมัน่คง
ให้กับพนกังานได้ในอนาคตทีย่ั่งยืน

บรษิทัฯ จดัให้มเีสยีงตามสายในทุกช่วงเวลาพักของพนักงาน เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้พนักงานมคีวามตระหนักถึงในเร่ืองของการอดออม
เงนิ และการท�างานร่วมกันอย่างเต็มประสทิธิภาพและมคีวามสุข

การดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

การบริหารสวัสดิการ

เสียงตามสาย

(8.5, 8.8)
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ในปี 2561 มจี�านวนสมาชกิทัง้สิน้ 220 คน มทุีนเรอืนหุ้นท้ังหมด 15,085,120 บาท เพ่ิมข้ึน 15.7% ท้ังนีท้างสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ ได้
ก�าหนดแผนงานในปี 2562 ดังนี้

แผนพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการด�าเนนิการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าท่ี
โครงการอบรมสมัมนาการบรหิารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการบญัช ีหรือด้านกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ระเบยีบ ฯลฯ
โครงการพัฒนาความรู ้และศึกษาดงูานของเจ้าหน้าทีแ่ละสมาชิก
โครงการเสรมิสร้างการให้บรกิารท่ีประทบัใจให้แก่สมาชกิ
บรกิารสมาชกิด้วยความเป็นธรรมแก่สมาชกิทุกท่าน
ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้สมาชกิพ่ึงพาตวัเอง โดยน้อมน�าพระบรมราโชวาท  และพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เก่ียวกับเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวิีต
พัฒนาระบบการบรหิาร การให้บรกิารด้านการเงินให้มคีวามคล่องตวั และมปีระสิทธิภาพมากข้ึน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่ คัลเล่อร์ และในเครือ จำ กัด
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บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการพัฒนาพนักงานของ
องค์กรให้มคีวามรูค้วามสามารถ โดยส่งเสรมิและ
เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมความรู ้อย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความ
สามารถ และประสบการณ์ในการท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการก�าหนดแผนการฝึกอบรม
ประจ�าปีให้กับพนักงานทุกกลุม่อย่างเหมาะสม

การจัดอบรมเพื่อการพัฒนาพนักงาน

การจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management)

ข้อมูลชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชั่วโมง/คน/ปี) 

22

บรษิทัฯ มกีารก�าหนดนโยบายให้พนักงานในองค์กรถ่ายทอดและแบ่งปันความรูเ้พ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน โดยในปี 2561 ได้เริม่ให้พนักงานท่ีมคีวามรูเ้ฉพาะทาง จัดท�าหลักสูตรการสอน จดัตารางการอบรม เน่ืองด้วยการส่งเสรมิการ
เรยีนรูเ้ป็นวฒันธรรมขององค์กร ท่ีจะคอยผลกัดันองค์ความรูสู่้การต่อยอดทางธุรกิจ เป็นการรองรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และเพ่ือได้
มาซึง่องค์ความรูใ้หม่ๆ

(4.4, 4.7)
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ภาษาสู่การเปลี่ยนแปลง

การดำ เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม   

บรษิทัฯได้จดัการสอนการพัฒนาทักษะความรูภ้าษาองักฤษส�าหรับพนักงานเป็นปีที่ 3 ตดิต่อกันโดยการจ้างครูชาวต่างชาตแิละได้รบั 
ความสนใจจากพนักงานในการเข้าร่วมเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและปรับปรุงการท�างานให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ และในปีนไีด้้มกีารจดั สอนหลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ิมเตมิซึง่มพีนกังานทีเ่ข้าเรยีนทัง้สิน้ 24 คนและผ่านการ
ทดสอบจานวน18 คนโดยใน หลักสูตรดังกล่าวจะมีการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้พร้อมทั้งแบ่งระดับทักษะเพ่ือให้ทราบว่า 
ผูเ้รยีนมคีวามเหมาะสมหรอืความเข้าใจอย่างไร เพ่ือให้การสอนได้ประโยชน์มากท่ีสดุส�าหรบัพนกังาน นอกเหนอืจากการเรยีนในคอร์ส
เบือ้งต้นเป็นการเรยีนภาษาองักฤษโดยหลกัสตูรมาตรฐาน ภาษาองักฤษส�าหรับธุรกิจในปี2562จะมแีผนจดัการทดสอบขึน้โดยศนูย์
สอบTOEICประเทศไทยเพ่ือประเมนิผลและการพิจารณาค่าตอบแทนแก่พนักงานที่มคีวามสามารถ ซ่ึงจะเร่ิมจดัการทดสอบขึน้ในเดอืน
พฤษภาคม 2562

บรษิทัฯ ค�านึงถึงความส�าคัญ เก่ียวกับการบรหิารจดัการด้านสทิธิมนษุยชน เพ่ือเป็นการตอบสนองความคาดหวังของผู้มส่ีวนได้เสยี 
และ เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในการแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเช่ือม่ันในการเป็นบรษิทัฯท่ี
มกีารด�าเนนิธุรกิจท่ีเคารพสทิธิมนษุยชน

ด้วยพ้ืนทีต่ัง้ของบรษิทัฯ โรงงานและส�านักงานอยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปมูจี�านวนพ้ืนทีท่ัง้หมด 24 ไร่ สังคมโดยรอบของบรษิทัฯ 
เป็นการพ่ึงพาอาศยัซึง่กันและกัน จากการด�าเนินงานทีผ่่านมา บริษทัฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากภายนอกในการสร้างผลกระทบใดๆ
      บรษิทัฯ มกีารพัฒนาสงัคมในพ้ืนท่ีต้ังของบรษิทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯ ได้มีส่วนเข้าไปพัฒนาสังคมและชมุชนในพ้ืนท่ีอนัเป็นทีต่ัง้
ของโรงงาน ในเรือ่งการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ในโครงการ “ต้นกล้า สาลี”่ เป็นการปรบัปรุงพ้ืนท่ีภายในบ้านพักให้มีความเป็นอยู่ทีด่ข้ึีน เพ่ือ
สภาพแวดล้อมท่ีดแีละมคีวามปลอดภัย

ก่อน หลัง

รปูโครงการต้นกล้าสาลีโ่ดยปรบัปรุงพ้ืนท่ีพักอาศยัของชมชุนใกล้เคียง

(10.2)

(11.6)
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สุขภาพจากการทำ งาน

บรษิทัฯ ค�านงึถึงความส�าคญัเก่ียวกับการบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในสภาพแวดล้อมและการปฏิบตังิาน เพ่ือ
การท�างานท่ีมัน่คงปลอดภยั สูค่ณุภาพชวิีตทีด่แีก่พนกังาน คูค้่าและผู้รบัเหมาในทกุกระบวนการให้มคีวามปลอดภยัปราศจากการบาด
เจบ็ การเจบ็ป่วยและอุบติัเหตุท่ีเป็นศูนย์ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกท่านกลับบ้านอย่างปลอดภยั
 ส�าหรบัการด�าเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมาจ�านวนครัง้ของอบุติัเหตทุีเ่กิดเหตจุากกระบวนการผลติภายใน 4 ครัง้ และการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ความร้อน แสงสว่าง เสียงดงั สารเคมแีละความเข้มของสารเคมใีนชัน้บรรยากาศได้ด�าเนนิการ
ตรวจสอบผลออกมาคอืผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ในส่วนของมกิีจกรรมการส่งเสริมความปลอดภยัในการท�างาน ได้แก่

ส�าหรบัการด�าเนินงานในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารตรวจสุขภาพของพนกังานตามปัจจยัเส่ียงครบถ้วน ร้อยละ 100 
โดยไม่พบอาการผดิปกติหรอืสภาพไม่ปกติของการเจบ็ป่วยท่ีเก่ียวกับการท�างาน ส่งผลให้ อัตราการเจ็บป่วย
จากการท�างานเป็น 0

การส่งเสริมในเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ีทุกครัง้ขณะปฏิบติังาน
การประชมุและร่วมตรวจสอบพ้ืนท่ีความปลอดภัย ร่วม
กับเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในทกุเดือน
กิจกรรมการสร้างจติส�านึกการให้ความรูแ้ก่พนักงานใน
การปฏิบัติแผนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉนิได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
การปรบัปรงุพ้ืนท่ีทางเดินของส�านกังาน และโรงงาน
การให้ความรูก้บัเยาวชน เรือ่งของการใช้ถังดบัเพลงิ และ
การป้องกันตวัเองในกรณีเกิดเหตุเพลงิไหม้ ณ โรงเรียน
บางเสาธง
การส่งเสรมิความรู ้ ในโครงการโรคไวรสัตับอกัเสบบ ี ให้
แก่พนกังาน เพ่ือเพ่ิมเตมิความรูค้วามเข้าใจมากย่ิงขึน้ใน
การใช้ชวิีตประจ�าวันร่วมกัน

อตัรำกำรเจบ็ป่วย อตัรำกำรเจ็บป่วย

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100
จำกกำรท�ำงำน จำกกำรท�ำงำน

0 02560 2561
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี2561บรษิทัฯได้มกีารจดัการสิง่แวดล้อมภายในให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุและเป็น
ระบบเพ่ือช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนและ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้กับพนักงาน และผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยมกีารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุการท�างาน 
ตามระบบ ISO14000:2015และISO18000:2007และได้รบัการรบัรองในระดับ Green-
IndustryLevel 3 (GreenSystem) อย่างต่อเน่ืองในปีท่ี 3 จากกรม โรงงานอตสุาหกรรม

สิ่งแวดล้อม
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การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารจดัการใช้น�า ้ภายในให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด โดยนาน�า้ ฝนในบ่อน�า้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงงานใช้
ท�าความสะอาดพ้ืนในส่วนของบรเิวณด้านหลงัโรงงานรวมถึงการน�าน�า้ฝนทีไ่ด้รดนา้ต้นไม้แทนการใช้น�า้ประปาเพ่ือเป็นการบริหาร
จดัการให้การใช้น�า้เกิดประโยชน์สงูสดุ

การบริหารจัดการน้ำ 

เป้าหมายในปี 2566

ผลการดำ เนินงานในปี 2561

ลดการใช้น�า้ประปา

15ปี 2561
เมือ่เทียบจาก

ร้อยละ

ปรมิาณการใช้น�า้ประปา
ต่อยอดการผลติ

ในปี 2561 อยู่ที่
1.22
ลบ.ม./ ตัน

 ลดลง
4.69%

หรอืลดการใช้น�า้ประปา 

0.06 ลบ.ม./ตัน 
เมือ่เทียบกับ ปี 2560 1.28 ลบ.ม./ตัน

(6.3, 6.4, 6.6)
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การบริหารจัดการพลังงาน

การรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าในท่ีท�างานเมือ่ไม่ใช้
การให้ความรูค้วามเข้าใจในการประหยัดพลงังานแก่พนักงาน
การใช้พลงังานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ

บรษิทัฯให้ความส�าคญัเก่ียวกับการกาหนดมาตรการในการจดัการ
พลงังานภายในจงึท�าให้เกิดการตระหนักร่วมกับการรณรงค์ภายใน 
การปลกู จติส�านึกให้ค�านงึถึงสิง่แวดล้อม

ผลการดำ เนินงานในปี 2561 โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

90

ในปี 2561 อยู่ท่ี

 ลดลง
เมือ่เทียบกับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

เป้าหมายในการใช้พลังงาน

ดชันกีารใช้พลังงาน 
 (Energy Intensity Index; ELL)

น้อยกว่า

ต่อยอดการผลิตลดลง
ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า

ปรมิาณ
การใช้ไฟฟ้า 313.47

 กิโลวัตต์ /ตนั

9.8%
ของปี 2560 (347.55 กิโลวัตต์ /ตัน)

โครงการปรบัเปล่ียนเครือ่งจักรใหม่
ในระบบล�าเลียงผลิตภัณฑ์ส�าเรจ็รปูทีเ่ครือ่งจักร

(7.2)
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การจัดการธุรกิจและการรีไซเคิล  
บรษิทัฯ มีการจัดการธุรกิจและการรไีซเคิล และยังมุง่เน้นการจดัการของเสยี
ตามหลกั 3Rs อย่างต่อเน่ือง การลดปรมิาณของเสยีโดยลดการใช้ (Reduce) 
การน�ากลบัมาใช้ซ�า้ (Reuse) และการน�ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลด
ปรมิาณของเสยีท่ีต้องก�าจดั และเพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวม
ถึงการปฏิบตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

การคดัแยกขยะปนเป้ือน (ถุงส)ี ซึง่ในปกติทางบรษิทัฯ จะท�าการส่งก�าจัดภาชนะปนเป้ือน แต่เพ่ือเป็นการลดจ�านวนการส่งก�าจดั
ลงและเป็นการเพ่ิมมลูค่า จงึได้ท�าการคดัแยกถุงสท่ีีปนเป้ือนและขายให้กับบรษิทัผลติพลาสตกิมอืสอง เพ่ือน�าไปผลติเป็นพลาสตกิ
มอืสองอกีด้วย โดยในโครงการดังกล่าวเริม่ในเดือนธันวาคม โดยจ�านวนของขยะปนเป้ือนทีท่�าการขายน้ันคดิเป็นจ�านวน 1,070 
กิโลกรมั
การน�าถุงกระดาษทีเ่กิดจากการRe-packในกระบวนการผลติซึง่จากเดมิส่งก�าจดัภาชนะปนเป้ือนปรบัเปลีย่นเป็นการน�ากลบัมา 
ใช้ซ�า้ในกระบวนการ โดยการน�าถุง กระดาษที่ผ่านการ Re-pack ใช้เป็นกระดาษรองพาเลท เพ่ือลดจานวนการส่ังซือ้และลดการใช้
งาน กระดาษรองพาเลทได้น้อยลง โดยโครงการกระดาษรองพาเลทเร่ิมต้นในเดือนธันวาคม

เป้าหมายในปี 2566

10ปี 2561
เมือ่เทียบจาก

ร้อยละ

ร้อยละ

ลดปรมิาณของเสียทีส่่งก�าจัด เพิม่มลูค่าจากการขาย

วัสดทุีไ่ม่เป็นอนัตราย

และไม่ใช้แล้ว
10

ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายในปี 2561 ของเสียที่เป็นอันตรายในปี 2561

ผลการด�าเนนิงานการจัดการ ผลการด�าเนนิงานการจัดการ

ในปี 2561 อยู่ที่ ในปี 2561 อยู่ที่

 ลดลง  ลดลง8.70% 3.93%

ของเสีย ของเสีย
ทีไ่ม่เป็นอนัตราย 7.56 9.29

กิโลกรมั/ ตนั กิโลกรมั/ ตนั

เมือ่เทียบจากของเสยีท่ีไม่เป็นอันตราย เมือ่เทียบจากของเสียท่ีเป็นอนัตราย

ปี 2560 (8.28 กิโลกรมั/ ตนั) ปี 2560 (9.67 กิโลกรมั/ ตนั)

ทีเ่ป็นอนัตราย

(12.4)
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การจัดการมลพิษทางอากาศ
บรษิทัฯ มกีารจดัการควบคุมมลพิษทางอากาศ เพ่ือลดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมตรวจตดิตามคุณภาพของอากาศอย่างต่อเน่ือง ควบคมุ
ค่าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยการตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ และการตรวจวัดคณุภาพอากาศจากปล่อง
ระบายอากาศอย่างสม�า่เสมอ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2561

100%
เป้าหมายในปี 2562

ปรบัปรงุปล่องระบาย
ในพื้นที่ท�างาน ให้ครบถ้วน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

1

2

ตามแผนงานท่ีวางไว้

1. ปรมิาณฝุน่ (TSP)

2. ปรมิาณตะก่ัว (Pb)

3. ปรมิาณทองแดง (Cu)

1. ปริมาณฝุน่รวม (Total Dust)

2. ปริมาณฝุน่ขนาดเลก็ (Respirable Dust)

3. ปริมาณโทลอีูน (Toluene)

4. ปริมาณสไตรีน (Styrene)

5. ปริมาณไซลนี (Xylene)

 2.8 -11.0

< 0.005

< 0.008

 0.51 - 0.53

0.29 - 0.64

1.47

2.79

2.72

400

30

30

10

3

200

100

100

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

ppm

ppm

ppm

กระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายการตรวจวัด   

รายการตรวจวัด   

ผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หน่วย 

หน่วย 

หน่วยงานควบคุม

หน่วยงานควบคุม

(Disclosure 305-7)
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การจัดการอนุรักษ์พลังงาน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ทางบรษิทัฯ เลง็เห็นถึงประโยชน์ของการจดัการพลงังานท่ีเกิดขึน้กับ
องค์กร เพ่ือการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพเป็นรปูธรรม และ
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองตาม พรบ.การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 โดยมกีารจดัการแต่งตัง้ทมีผูต้รวจสอบ จดัท�าแผนงาน จดั
เตรียมรายการตรวจสอบ ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ตรวจสอบ ณ องค์กร สรุปผล และการจัดท�ารายงานการจัดการ
พลังงานประจ�าปีไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถึงการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของโลกและภาวะโลกร้อน จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการต่างๆ ซึง่
ส่งผลกระทบสะท้อนกลบัมายังธุรกิจและสงัคม เช่น ภัยธรรมชาต ิ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิและพลงังาน ต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการท�าธุรกิจ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากร บริษัทฯ ได้ก�าหนดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
กระบวนการผลติให้มปีระสทิธิภาพเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Disclosure 305-1, 305-2) อย่างต่อเนือ่ง รวมถึงการจดัท�า
ผลติภณัฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ท์ท่ีมส่ีวนช่วยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอกีด้วย

เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

การใช้พลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย์

 ในกระบวนการผลิต
 (อยู่ระหว่างการจดัหา)

ผลการดำ เนินงานในปี 2561

ลดการ
บริษัทฯ สามารถ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(Scope 2) อยู่ที่ (5,848.99 tCO
2
e/ yr)

(13.3)



5515   happiness th

กิจกรรมเด่น 2561

• ปลกูป่าชายเลนร่วมกับคู่ค้า 

• กิจกรรมธรรมมะสวัสดแีละ Happy 
Meal อาหารเช้าส�าหรบัพนกังาน

• กิจกรรมบ้านต้
นกล้าสาลี ่ต่อเตมิซ่อมแซมบ้านโดย
พนักงานบรษิทัฯ ให้คนเขตพ้ืนทีบ่างปู

• กิจกรรมมอบของขวัญและค�าอวยพร 
พนักงานคลอดบตุร 

• กิจกรรม “เตมิฝัน ปันรกั ปี 3” ให้
กับน้องๆ โรงเรยีนบางเสาธง จงัหวัด
สมทุรปราการ
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• ร่วมบริจาคโลหิตกับ บริษทัวีไอวี อนิเตอร์เคม 
จ�ากัด

•กิจกรรมงานสงกรานต์ “บพุเพสันนิวาส”

• เข้าร่วมโครงการรอยเท้าคาร์บอน
กับภาครฐั

• กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
ช.อ.ป.สมัพันธ์ ครัง้ที ่28

• กิจกรรมการเข้าประกวด
อตุสาหกรรมดเีด่น ประเภท
อตุสาหกรรมศกัยภาพ

• กิจกรรมปลกูป่าชายเลนร่วมกับ
การนคิม

ความสุขอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมการส่งเสริมการขาย 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้มกิีจกรรมการส่งเสรมิการขายยังต่างประเทศ โดยออกบธูแสดงสินค้าและผลิตภณัฑ์เป็นการประชาสมัพันธ์ให้
กับลกูค้าและกลุม่เป้าหมายท่ีมคีวามสนใจ และเป็นการดงูาน ในการพัฒนาผลติภณัฑ์อกีด้วย

ออกงาน CHINAPLAS ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

ออกงาน PROPAK ที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ความสุขอย่างยั่งยืน

• รางวัลอตุสาหกรรมดเีด่น ประเภท
อตุสาหกรรมศกัยภาพ 

• การรบัรองในระดบั Green Industry 
Level 3 (Green System)

• รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 2 ขบวน
พาเหรดงานกีฬา ช.อ.ป.สมัพันธ์ครัง้ที่ 
28 ร่วมกับนิคมอตุสาหกรรมบางปู
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สรุปผลการดำ เนินงานความยั่งยืน 2561

15   happiness th

สำล่ี คัลเล่อร์ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมทั้งด้ำนสินค้ำ บริกำร 
กระบวนกำรท�ำงำน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทกุฝ่ำยรวมถงึกำรสรำ้งควำม
ยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบ เป็นกำรพัฒนำธุรกิจ 
ปรบัปรงุ พรอ้มตอ่ยอดไปสูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื

ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บุคลากร

ข้อมูลที่จำ เป็น

ข้อมูลที่จำ เป็น

หน่วย

หน่วย

COLOR

COLOR

รายได้รวม

ก�าไรสทุธิ

การจ่ายเงินปันผลส�าหรบัผลการด�าเนินการประจ�าปี

จ�านวนพนักงานท้ังหมด

ชาย

หญิง

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

คน

คน

คน

ม.ค.

284

216

68

ก.พ.

286

218

68

ม.ีค.

302

235

67

เม.ย.

269

204

65

พ.ค.

293

232

61

ม.ิย.

292

231

61

ก.ค.

294

232

62

ส.ค.

287

224

63

ก.ย.

287

225

62

ต.ค.

293

229

64

พ.ย.

290

224

66

ธ.ค.

288

223

65

1,127.68 

22.68

23.55

1,052.90

16.03

20.56

945.74

20.48

20.42

2561

2561

อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน ประจำ ปี 2561

2560 2559

(Disclosure 201-1)

(Disclosure 401-1)
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ข้อมูลที่จำ เป็น

ข้อมูลที่จำ เป็น

หน่วย

หน่วย

COLOR

COLOR

ชาย

หญิง

ผูบ้รหิาร

อายุ 31-50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี  

ชัว่โมงอบรมเฉลีย่ (ผูบ้รหิารและพนกังาน)

ค่าใช้จ่ายอบรม

ชัว่โมง

ทัง้ปี

อายุน้อยกว่า 30 ปี

อายุ 31-50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี  

อายุน้อยกว่า 30 ปี

อายุ 31-50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี  

ท้ังหมด

คน

คน

คน

210

68

278

11

7

4

109

157

12

2

22

1

N/A

296,184.11

22.1

321,344.77

2

23

1

278

25 26

269

90

165

14

12

8

4

197

72

269

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

2561

2561

2561

2560

2560

2560

จำ นวนพนักงานทั้งหมดแบ่งเป็นอายุ เพศ ประจำ ปี 2561 – 2560

ชั่วโมงการอบรมทั้งหมด และค่าใช้จ่ายในการอบรม ปี2561

จำ นวนพนักงานทั้งหมด

พนักงานแบ่งตามระดับและอายุ

พนักงาน

พนักงานต่างชาติ

(Disclosure 102-8, 401-1)
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การใช้น้ำ 

ของเสีย

สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่จำ เป็น

ข้อมูลที่จำ เป็น

หน่วย

หน่วย

COLOR

COLOR

ปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ท้ังหมด

ของเสยีท่ีเกิดจากการด�าเนนิงาน
ประจ�าวัน

ปรมิาณของเสยีปนเป้ือนท่ีส่งก�าจดั

ปรมิาณของเสยีท่ีไม่เป็นอนัตราย 
(รไีซเคลิ)

ลกูบาศก์เมตร

กิโลกรมั

กิโลกรมั

กิโลกรมั

ลกูบาศก์เมตร

มลิลกิรมั/ลติร

มลิลกิรมั/ลติร

ม.ค.

3183

ม.ค.

ม.ค.

ก.พ.

3245

ก.พ.

ก.พ.

ม.ีค.

2936

ม.ีค.

ม.ีค.

เม.ย.

2585

เม.ย.

เม.ย.

พ.ค.

3092

พ.ค.

พ.ค.

ม.ิย.

3127

ม.ิย.

ม.ิย.

ก.ค.

ก.ค.

ก.ค.

2986    3701    4963    5932    1728    3154

2,547   2,596   2,349    2,068   2,474   2,502   2,389   2,961   3,971   4,746   1,383   2,524 

145      102      183       158      125      53.2     140      145       125      163      117      55.4

100        55       110      130       89        30       104        54        57       113       54        46

60,809  48,635  39,964  41,767  52,845  42,008  46,488  46,223  61,602  54,536  38,111  40,813

29,460  24,140  27,370  25,220  29,700  24,710  22,830  26,190  31,830  30,550  25,380  24,890

31,349  24,495  12,594  16,547  23,145  17,298  23,658  20,033  29,772  23,986  12,731  15,923

ส.ค.

ส.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

ธ.ค.

ธ.ค.

2561

2561

การใช้น้ำ 

ของเสีย

ข้อมูลที่จำ เป็น หน่วย COLOR

น�า้ท้ิงท้ังหมด

2561

น้ำ เสียที่ปล่อยออกมา 

น้ำ เสียที่ปล่อยออกมา 

ค่าความสกปรกของน�า้ทีเ่กิด
จากการใช้ออกซิเจนท้ังหมด 
เพ่ือออกซไิดซ์สารอนิทรย์ีในน�า้ 
(COD)

ค่าความสกปรกของน�้าที่
เกิดจากการใช้ออกซิเจนที่
ละลายน�้าโดยจุลินทรีย์ใน
การย่อยสลายสารอนิทรย์ีใน
น�า้ (BOD)

(Disclosure 303-1)

(Disclosure 306-1)

(Disclosure 306-2)
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การหกรั่วไหลของสารเคมี 

ข้อมูลที่จำ เป็น หน่วย COLOR

จ�านวนการรัว่ไหลของ…………

ปรมิาณการรัว่ไหลของ……….

จ�านวนครัง้

จ�านวนครัง้

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  
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 0  
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 0  
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 0  
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 0  
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 0  
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 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2561

การหกรัว่ไหลของน�า้มนัและสารเคมี

จากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

พลังงาน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่จำ เป็น

ข้อมูลที่จำ เป็น

หน่วย

หน่วย

COLOR

COLOR

กระแสไฟฟ้าท่ีใช้

การละเมดิระเบยีบด้านสิง่
แวดล้อม

จ�านวนข้อร้องเรยีน

จ�านวนค่าปรบั

kwh

จ�านวนกรณี

บาท

บาท

ก.ค.

ก.ค.

923,000    943,000    781,000    655,000    994,000    893,000    831,000   978,000   1,122,000  942,000    749,000    615,000

ส.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

ธ.ค.

2561

2561

พลังงาน

ม.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ก.พ.

ม.ีค.

ม.ีค.

เม.ย.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

ม.ิย.

ม.ิย.

การหกรั่วไหลของสารเคมี 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

(Disclosure 306-3)

(Disclosure 302-1)

(Disclosure 307-1, 419-1)
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ข้อมูลที่จำ เป็น หน่วย COLOR

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2561

จ�านวนอุบตัเิหตถึุงข้ันหยุดงาน (LWC)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

จ�านวนผูบ้าดเจบ็จากการท�างาน(TRIC)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

อตัราการบาดเจบ็(TRIR)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

อัตราการเกิดอบุตัเิหตถึุงขัน้หยุดงาน(LDR)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

อตัราการขาดงาน (AR)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

อตัราการบาดเจบ็ถึงขัน้หยุดงาน(LTIFR)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

อตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างาน (OIFR)

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

จ�านวนผู้เสียชวิีต

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

เหตกุารณ์เกือบเกิดอุบตัเิหตุ

พนักงานทั้งหมด

ผู้รับเหมา

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

ความปลอดภัย
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(Disclosure 403-2)
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รายละเอียดเป้าหมาย และเป้าประสงค์ของ SDGs
จากทางบริษัทฯ คัดเลือกมาดำ เนินการ

SDGs Goals and Targets

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

Targets

สร้างหลกัประกันว่าจะมกีารจดัให้มนี�า้และสขุอนามยัส�าหรบัทกุคนและมกีารบรหิารจดัการท่ีย่ังยืน
Target No.6.3 ยกระดบัคณุภาพน�า้โดยลดมลพิษขจดัการท้ิงขยะและลดการปล่อยสารเคมแีละวสัด ุ
อนัตราย ลดสดัส่วน น�า้เสยีทีไ่ม่ผ่านกระบวนการลงครึง่หนึง่และเพ่ิมการน�ากลบัมาใช้ใหม่ทัว่โลก ภายใน
ปี 2573
Target No. 6.4 เพ่ิมประสทิธิภาพการใช้น�า้ทกุภาคส่วนและสร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารใช้น�า้และจดัหา
น�า้ท่ีย่ังยืนเพ่ือแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน�า้ ลดจ�านวนประชาชนทีป่ระสบทุกข์จากการขาดแคลนน�า้
ภายในปี 2573
Target No. 6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งน�า้รวมถึงภเูขาป่าไม้ พ้ืนท่ีชุม่น�า้แม่น�า้ 
ชัน้หนิ อุม้น�า้ และทะเลสาบ ภายในปี 2563

สร้างหลกัประกันว่าทกุคนเข้าถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาทีส่ามารถซือ้หาได้ เชือ่ถือได้ และย่ังยืน
Target No. 7.2 เพ่ิมสดัส่วนของพลงังานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลงังานของโลกภายในปี 2573

สร้างหลกัประกันให้มรีปูแบบการบรโิภคและการผลติทีย่ั่งยืน
Target No. 12.4 บรรลกุารจดัการสารเคมแีละของเสยีทุกชนิดในวธีิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมตลอดท้ัง
วงจรชวิีต ของสิง่เหล่านัน้ ตามกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศทีต่กลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อย
สิง่เหล่านัน้ออกสูอ่ากาศ น�า้ และดินอย่างมนัียส�าคญั เพ่ือทีจ่ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ะมต่ีอสขุภาพ
ของมนุษย์และสิง่แวดล้อมให้มากท่ีสดุ ภายในปี 2563

ปฏบิตักิารอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสูกั้บการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
Target No. 13.3 พัฒนาการศกึษา การสร้างความตระหนกัรูแ้ละขดีความสามารถของมนษุย์และของ
สถาบนัใน เรือ่งของการลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การปรบัตวั การลดผลกระทบ การ
เตอืนภัยล่วงหน้า

6

7

12

13

สิ่ง
แว

ดล
้อม
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SDGs Goals and Targets

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

Targets

สร้างหลกัประกันว่าทกุคนมกีารศกึษาท่ีมคุีณภาพอย่างครอบคลมุและเท่าเทียมและสนับสนนุโอกาสใน
การเรยีนรูต้ลอดชวิีต
Target No. 4.4 เพ่ิมจ�านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ทีม่ทีกัษะท่ีจ�าเป็นรวมถึงทกัษะทางเทคนิคและอาชพี
ส�าหรบัการจ้างงาน การ มงีานท่ีดแีละการเป็นผูป้ระกอบการภายในปี 2573
Target No. 4.7 สร้างหลกัประกันว่าผูเ้รยีนทกุคนได้รบัความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการส่งเสรมิ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมไปถึงการศกึษาส�าหรบัการพัฒนาและการมวิีถีชวิีตท่ีย่ังยืน สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสรมิวฒันธรรมแห่งความสงบสขุ และไม่ใช้ความรนุแรง การเป็น
พลเมอืงของโลกและความนิยมใน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายในปี 2573 

ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนือ่ง ท่ัวถึงและย่ังยืน มกีารจ้างงานอย่างเต็มทีแ่ละมปีระสทิธิผล 
และเหมาะสม ส�าหรบัทุกคน
Target No. 8.5 บรรลกุารจ้างงานเตม็ท่ีและมผีลติภาพ และการมงีานท่ีสมควรส�าหรบัหญิงและชายทุก
คนรวมถึงเยาวชน และผูม้ภีาวะทุพพลภาพ และให้การจ่ายทีเ่ท่าเทียมส�าหรบังานทีม่คีณุค่าเท่าเทยีมกัน
Target No. 8.8 ปกป้องสทิธิแรงงานและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภัยและมัน่คง
ส�าหรบัผูท้�างานทุกคน รวมถึงผูท้�างานต่างด้าวและผูท่ี้ท�างานเสีย่งอนัตราย 

บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ�านาจของผูห้ญิงและเดก็หญิงทกุคน
Target No. 5.1 ยุตกิารเลอืกปฏบิตัทุิกรปูแบบทีม่ต่ีอผูห้ญิงและเด็กหญิงในทุกที่
Target No. 5.5 สร้างหลกัประกันว่าผูห้ญิงจะมส่ีวนร่วมอย่างเตม็ท่ีและมปีระสทิธิผลและมโีอกาสเท่า 
เทยีมในการเป็นผูน้�าในทุกระดบัของการตดัสนิใจในทางการเมอืง เศรษฐกิจและภาคสาธารณะ

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทีม่คีวามทนทาน ส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมท่ีครอบคลมุและย่ังยนื และส่ง
เสรมินวัตกรรม
Target No. 9.4 ยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานและปรบัปรงุอตุสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยเพ่ิม 
ประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอตุสาหกรรมท่ีสะอาดและเป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ โดยทกุประเทศด�าเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศภายในปี 2573

ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและทัว่ถึงเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุตธิรรมและสร้างสถาบนั
ทีม่ปีระสทิธิผล รบัผดิชอบและครอบคลมุในทกุระดบั
Target No. 16.5 ลดการทุจรติในต�าแหน่งหน้าท่ีและการรบัสนิบนทกุรปูแบบ

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
Target No. 10.2 ให้อ�านาจและส่งเสรมิความรอบด้านสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงส�าหรบัทุกคน โดย
ไม่ค�านงึถึงอาย ุเพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชือ้ชาต ิชาตพัินธ์ุ แหล่งก�าเนดิ ศาสนา หรอืสถานะทาง
เศรษฐกิจหรอือืน่ๆ ภายในปี 2573

ท�าให้เมอืงและการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภูีมต้ิานทานและย่ังยืน
Target No. 11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมอืงต่อสิง่แวดล้อมต่อหวัประชากร โดยรวมถึงการให้ความ
สนใจเป็นพิเศษต่อคณุภาพอากาศและการจดัการของเสยีของเทศบาลและอืน่ ๆ ภายในปี 2573
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI และ SDGs

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 

DISCLOSURE TITLE
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

5

5, 8

5, 8

8

5

41

19

3, 5

26

37

3

23, 27

9, 17

10

Name of the organization.

Activities, brands, products,and services.

Location of headquarters.

Location of operations.

Markets served.

Scale of the organization.

Information on employees

Supply chain

Significant changes to the

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

https://color-th.listedcompany.
com/group_structure.html

https://color-th.listedcompany.
com/organization_chart.html

Ownership and legal form102-5

102-13

102-14

102-15

102-16

102-17

Membership of associations

STRATEGY

ETHICS AND INTEGRITY
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GOVERNANCE

102-18

102-19

102-20

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

102-32

102-38

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

20

20

17 - 18

5, 21

2

50-51

23

23

24, 25

24, 25

11, 12

11, 12

12

11, 12

12

2018 Annual Report

13-16

11, 12

13-16

13

28-29

26, 30

11, 12

3

2018 Annual Report

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

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

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
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103-1

103-2

103-3

201-1

103-1

103-2

103-3

205-2

205-3

103-1

103-2

103-3

302-1

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

41

41

38

41

37-39, 47

37, 46

37, 46

38, 39

46

47

47

19, 45

16

37-38

37

19

13-16

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

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Energy consumption within the organization

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 205: Anti-Corruption

GRI 302: Energy

GRI 303: Water

GRI 305: Emissions

GRI 306: Effluents and Waste

Economic Performance
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103-1

103-2

103-3

307-1

103-1

103-2

103-3

401-1

401-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

103-1

103-2

103-3

45

45

34, 46

34, 35

34, 46

35

35

40

37

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

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

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

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 401: Employment

Labor/Management Relation

GRI 403: Occupational Health and Safety

GRI 404: Training and Education

GRI 413: Local Communities

GRI 307: Environmental Compliance

401-2

31, 32

32

48

34

48

36

31, 32

403-3

403-2

404-3

413-1
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103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

419-1

48

24

47

10

22

36

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

ความสุขอย่างยั่งยืน

416-2

417-2

UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (UN SDGs)

DescriptionGoal Page

4

5

6

7

9

10

11

12

13

30

11

34

35

9,13

35

27

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Achieve gender equality and empower all women and girls

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Build resilient infrastructure promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Reduce inequality within and among countries

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Ensure sustainable consumption and production patterns

Take urgent action to combat climate change and its impacts

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and 
decent work for all

Promote peaceful land inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all 
and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

8

16

29

32

10
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บรษิทั สาลี ่คลัเล่อร์ จำกดั (มหาชน)

858 หมู่ 2 ซอย 1C / 1 นคิมอตุสาหกรรมบางปู
บางปใูหม่ อำเภอเมอืงสมทุรปราการ

จงัหวัดสมทุรปราการ 10280 
โทรศพัท์ 66 (0) 23232601-8
โทรสาร 66 (0) 23232227-8

WWW. SALEECOLOR .COM
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