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ขอบเขต
การรายงาน
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “COLOR” ใน
ฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และมีการด�ำเนิน
กิจการโดยคนไทย 100% เราตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน ความรับผิดชอบทัง้ 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม การจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำ
ปี 2560 (ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2560) นี้เป็น
ฉบับแรกที่บริษัทจัดท�ำขึ้น ตามแนวทางการรายงานของ
องค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความ
ยั่งยืน (Global Reporting Initiative: GRI) เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และแสดงเจตนารมณ์ที่
สอดคล้องต่อความตั้งใจของทีมบริหาร กล่าวถึงความ
เป็นมาขององค์กร และความภาคภูมิใจในด้านต่างๆ การ
เดินทางตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เพราะเราเชื่อว่า
หัวใจแห่งความส�ำเร็จขององค์กร ที่น�ำไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน คือความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดและความรับผิด
ชอบ เคียงคูก่ บั สังคม คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในทุกด้าน

สามารถดาวน์โหลด
รายงานฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์

WWW.SALEECOLOUR.COM
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สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน
บริษัท สาลี คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
858 หมู่ 2 ซอย 1C/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู บางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 (0) 23232601-8 ext. 2027
โทรสาร 66 (0) 23232227-8
Email : saranthinee_m@saleecolour.com,
pamika_w@saleecolour.com
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ ผ ่ า นมาคื อ
ความภูมใิ จทีไ่ ด้พฒ
ั นาบริษท
ั ทีเ่ ป็นของ
คนไทย 100% ให้พัฒนาและสามารถ
แข่งขันในระดับสากล ในระยะเวลาอัน
รวดเร็ ว ด้ ว ยการใส่ ใ จเน้ น การรั ก ษา
คุณภาพสินค้าและบริการ และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและ
เครื่องมือที่ทันสมัย
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ในปี 2560 บริษทั ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานหลายด้าน ได้แก่ การเพิม่
ก�ำลังการผลิต และต่อเติมคลังสินค้า เพือ่ รองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบล�ำเลียง และบรรจุสนิ ค้าเพือ่ รักษาคุณภาพสินค้าหลังการผลิตให้ดี
ยิง่ ขึน้ รวมถึงการอนุรกั ษ์พลังงานและการน�ำของเสียในระบบไปแปรรูปเป็นพา
เลทเพื่อน�ำกลับมาใช้ในองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นปีแรก ที่บริษัทจัดท�ำรายงาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ ว่าเรายินดีมสี ว่ นร่วม
ในการผลักดัน และด�ำเนินงานอย่างมีจติ ส�ำนึกและร่วมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั โดยให้ความส�ำคัญต่อการอนุรกั ษ์และประหยัด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานทางธุรกิจด้วยความรอบคอบแล้ว บริษัทยังคง
ยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายการน�ำแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไปใช้
ในทุกกระบวนการท�ำงาน ให้ครอบคลุมขึ้น เริ่มด้วยการปรับผังโครงสร้างการ
บริหารงาน การวางโครงสร้างการท�ำงานภายในให้กระชับขึ้น และสนับสนุน
พนักงานให้พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์โดยการก�ำหนดรูปแบบของกิจกรรม
การวัดและประเมินผลให้ชัดเจนขึ้น
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสาลี คัลเล่อร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัท
ด้วยดีเสมอมา บริษทั จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากไม่ได้รบั ความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ทัง้ ลูกค้า คูค่ า้ ผูจ้ ำ� หน่าย พันธมิตร
ทางธุรกิจ ขอให้ทกุ ท่านเชือ่ มัน่ ว่า บริษทั จะยังคงมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อก้าวไปในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณรัช ทองวานิช
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สารจาก
รองกรรมการผู้จัดการ
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กว่าหนึ่งทศวรรษ ของการด�ำเนินกิจธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจัดจ�ำหน่ายเม็ดแม่สี
พลาสติกแบบเข้มข้น เราได้พบกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหลากหลาย
ด้าน ด้วยความมุ่งมั่นของพนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ร่วมแรงร่วมใจกันน�ำพาองค์กรไปสู่อนาคตด้วยปณิธานที่ม่งุ เน้นในการพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน การผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
ในปัจจุบนั พร้อมการวางแผนธุรกิจไปสูอ่ นาคตในระยะยาว จึงท�ำให้วนั นี้ บริษทั
มีการเติบโตในอุตสาหกรรมพลาสติกแปรรูปที่หลากหลาย พร้อมทั้งยังขยาย
ฐานการกระจายสินค้า และสร้างพันธมิตรไปยังประเทศต่าง ๆ เพือ่ ขยายตลาด
ส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย
ทางบริษัทได้ผลิต และจัดจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด สินค้ากลุ่ม “ Calcium carbonate masterbatch ” เป็นสินค้าที่มียอดขายสูงสุด และมีสัดส่วน
การตลาดมากเป็นอันดับ 1 ในประเทศ ในปี 2560 มีการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อ
เพิ่มก�ำลังการผลิตอีกเท่าตัว สามารถรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ยัง
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทยังได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ พลาสติก
ชีวภาพ สารปรุงแต่งคุณภาพพลาสติกด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยใน
หลายมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมมือกับบริษัทที่เล็งเห็นศักยภาพ และอนาคต
ร่วมกัน ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน พร้อมสร้างผล
ตอบแทน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกๆท่านอย่างสม�่ำเสมอ

คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
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สารจาก
ผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านการเงินของบริษัท
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ผลการด�ำเนินงานของบริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมา ซึ่ง
อยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโดยรวมเริ่มฟื้นตัว แต่ด้วยการปรับกลยุทธ์ของ
บริษัท และนโยบายเชิงรุกของฝ่ายบริหาร ท�ำให้มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 11% และเป็นปีแรกที่บริษัทสร้างปรากฎการณ์ ยอดขายสู่พนั ล้าน
ตามที่ตั้งใจไว้ เป็นผลจากความทุ่มเทของทุกฝ่ายร่วมกัน
ปี 2560 เป็นอีกปี ที่บริษัทได้เผชิญกับความท้าทาย จากภาวะราคาวัตถุดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากความร่วมมือของทั้งคณะกรรมการ ฝ่าย
บริหาร และ พนักงานทุกคน ที่มีส่วนร่วมในนโยบายการลดต้นทุนในหลาย
ด้าน ท�ำให้บริษัทประสบความส�ำเร็จและสามารถควบคุมรายจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังคงสามารถรักษาอัตราส่วนของก�ำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบนั บริษทั ได้ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนมากขึน้ มิใช่
การท�ำเพื่อวัดผลก�ำไรทางการเงินอย่างเดียว แต่รวมถึงการสร้างคุณค่าในทุก
มิติ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ปัจจุบนั เราเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 3 และในปีถัดไปทางทีมงานก�ำลังพิจารณาเรื่องคาร์บอนฟุตปริ้
น รวมถึงการท�ำระบบโรงงานตามมาตรฐานอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย และความต้องการของสังคม โดยยังคงสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถวัดผลได้ถึงความคุ้มค่าเชิง
คุณภาพและปริมาณ รวมถึงตัวเลขทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในฐานะบริษัทคนไทย อันจะน�ำมาซึ่งการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คุณราชัน ควรหา
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วามภาคภูมิใจ
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รู้จัก
“สาลี่ คัลเล่อร์”

15

16

|       บริ
|
บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

โรงงาน ตั้งแต่
เริ่มด�ำเนินธุรกิจ
ปี  2546

ตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปีที่ผ่านมา คือความภาคภูมิใจใน
เส้นทางการด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตเม็ดปรุงแต่ง
คุณสมบัติ และ เม็ดแม่สีเข้มข้น (มาสเตอร์แบทช์) ซึ่งเป็นรูป
แบบทีส่ ำ� คัญของการใช้สารเติมแต่งพลาสติกในโลกวันนี้ ข้อดี
คือท�ำให้กระบวนการขึ้นรูปง่ายขึ้น โดยเฉพาะระบบการผลิต
อัตโนมัติ และยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของ
แรงงาน และหลีกเลีย่ งมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม เอือ้ ต่อการสร้าง
สุขภาพ เนือ่ งจากลดการฟุง้ กระจายของการใช้สแี ละสารในรูป
แบบเดิม อีกทัง้ ลดปัญหาทีอ่ าจเกิดจากการผลิต เช่น การกระ
จายตัวของสี การเก็บรักษาที่นานขึ้น

ซึ่งในขณะนั้น คุณสุชาติ จิวะพรทิพย์ คุณรัช ทองวานิช คุณ
ธเนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ�ำกัด
ตลอดจนกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ จาก
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
พลาสติก จึงได้ก่อเกิดบริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด ขึ้นอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546
“สาลี่ คัลเล่อร์” เป็นชือ่ ทีม่ คี วามหมายถูกตัง้ โดยกลุม่ ผูร้ ว่ มทุน
“สาลี่” เป็นผลไม้มงคล หรือภาษาจีนเรียก ซัวตังไล้ ซึ่ง ซัว
แปลว่าภูเขาแสดงถึงความมั่นคง กล่าวโดยรวม สาลี คือ การ
รักษาคุณงามความดีเอาไว้อย่างมั่นคง และรักษาซึ่งโชคลาภ
เงินทองมิให้เสื่อมถอย ในขณะที่ ค�ำว่า “คัลเลอร์” บ่งบอกถึง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่แต่งแต้มสีและคุณสมบัติบนพลาสติก
ให้เกิดเป็นสีสันของโลกใบนี้ (Color the world)

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี และสารเติมแต่งแบบ
เข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) เม็ด
พลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�ำเร็จรูป (Compound) และสี
ผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry colorants) เพือ่ จ�ำหน่ายให้ผู้
ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ (Convertor) น�ำสินค้าของเราไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดบิ ใน
การผลิต เพื่อท�ำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสี คุณลักษณะ และ
คุณสมบัติ รองรับตามความต้องการที่หลากหลาย
ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร
และความทุม่ เทของทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ ได้นำ� พาธุรกิจให้
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2554 (ชื่อย่อหลักทรัพย์ : COLOR) ปัจจุบัน
ได้ยา้ ยสถานทีป่ ระกอบกิจการ เพือ่ ขยายก�ำลังการผลิต มาตัง้
อยู่เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

โรงงานใหม่
ย้ายเข้าปี 2555

|

ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
เมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบัน สิ้นปี 2560 มีจ�ำนวนพนักงาน
ทั้งหมดทั้งสิ้น 269 คน
ในปี 2561 ซึง่ เป็นปีทบี่ ริษทั ด�ำเนินกิจการมาครบ 15 ปี บริษทั
ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
อย่างต่อเนือ่ งตอบสนองความต้องการของตลาด และคงความ
เป็นผู้น�ำด้านธุรกิจผู้ผลิตเม็ดแม่สีเข้มข้น ภายใต้วิสัยทัศน์
การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
พลาสติก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การบริการที่ครอบคลุมช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ ทั้งตลาด
ภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักปฏิบัติที่ยึดถือตลอดมา
คือการน�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี มีคุณค่ามาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
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บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ
บริษัท เนเชอรัลเคมิคอล จากัด
เพื่อก่อตั้งบริษัท
โพลีเมอร์ริท เอเชีย จากัด ขึ้น
เพื่อผลิตมาสเตอร์แบทช์
ประเภทฟิลเล่อร์

บริษัทได้เข้าท�ำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท จ�ำนวน
30,000,000 หุ้น และ เพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็น 145,250,000 ล้านบาท
และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท
เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งท�ำให้จ�ำนวน
หุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มเป็น
145,250,000 หุ้น และ ด�ำเนินการแปร
สภาพบริษัทเป็นมหาชน
เพื่อน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ

2005
2003
ก่อตั้ง สาลี่คัลเล่อร์
13 สิงหาคม 2546
โดยเป็นการร่วมลงทุน
ของกลุ่มผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท

2011
2008
บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
จากบริษัท เนเชอรัลเคมิคอล จ�ำกัด
และในปีเดียวกัน บริษัทได้เพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 115.25 ล้านบาท
โดยการออกจ�ำหน่ายหุ้นสามัญ
ให้แก่ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท เนเชอรัลเคมิคอล จ�ำกัด
โดยบริษัทได้น�ำเงินที่ได้จากการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ไปจ่ายช�ำระค่าหุ้น
ของบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
และเดือนกันยายน 2551 เปลี่ยนชื่อจาก
“บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด” เป็น
“บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)”

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย
เพิ่มอีก 2 บริษัท ได้แก่
บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด
และบริษัท โพลี โพลีเมอร์ จ�ำกัด
เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เนื่องจากทั้งสองบริษัทได้รับ
บัตรส่งเสริม โดยทั้งสองบริษัท
จะประกอบกิจการผลิตเม็ดแม่สีขาว
แบบเข้มข้นและสารเติมแต่งทาง
กายภาพในอุตสาหกรรมพลาสติก

บริษัทได้ก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่ม
ลงทุนระบบท่อล�ำเลียงเม็ด และ
เปลี่ยนระบบการบรรจุฟิลเล่อร์ให้
เป็นแบบอัตโนมัติอย่างครบวงจร

2013
2012
บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ท�ำให้ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี
เป็นระยะเวลา 8 ปี และบริษัท
ได้ย้ายโรงงานจาก 100-100/1 หมู่ 21
ซอย ที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์
จังหวัดสมุทรปราการ มายัง
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 858 หมู่ 2
ซอย 1C/1 จังหวัดสุมทรปราการ
เพื่อรองรับการขยายก�ำลังการผลิต

|

2017
2016
บริษัทได้ลงทุน
ซื้อเครื่องจักรใหม่
เพื่อเพิ่มการผลิต
และขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง
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GERMANY
BELGIUM
usa

Export
Market

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน       ||
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RUSSIA
CHINA

TURKEY

NEPAL

JAPAN

BANGLADESH

PAKISTAN

HONG HONG
SAUDI ARABIA

CAMBODIA
VIETNAM

MYANMAR
INDIA
MALAYSIA

PHILIPPINES

INDONESIA
SOUTH AFRICA
AUSTRALIA

ปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิต
ในประเทศไทยแห่งเดียว
แต่มีการขยายตลาดส่งออก
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คณะกรรมการบริษัท
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1

พลเอกสมทัต  อัตตะนันท์  
ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2

นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์
รองประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

3

นายรัช  ทองวานิช
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

4

นายขวัญชัย  ณัฏฐ์เศรษฐ์
กรรมการ/ที่ปรึกษา

5

นายราชัน  ควรหา
กรรมการ
กรรมการฝ่ายบริหารบัญชี และการเงิน

6

นายธเนศพล  มงคลรัตน์
กรรมการ/ที่ปรึกษา

7

นายชาญชัย  อัศวกาญจน์
กรรมการ

8

พลต�ำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

9

นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน  
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
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โครงสร้างการบริหารงาน
ประธานกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
และสนับสนุนธุรกิจ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายคลังสินค้า

กรรมการบริหาร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

กรรมการบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายขาย

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายบุคคลและบริหาร

ฝ่ายจัดหา

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายน�ำเข้า-ส่งออก

ฝ่ายระบบความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ฝ่ายวางแผนการผลิต
ฝ่ายบริการลูกค้า
ฝ่ายวิศวกรรม

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน       ||

วิสัยทัศน์

VISION

เป็นผู้น�ำ
ในการเปลี่ยนแปลง
ในการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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พันธกิจ

MISSION
1

บริษัทได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับ
สากล โดยเฉพาะการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ
ซึ่งรวมถึงสารประกอบทางเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทและลูกค้าท�ำให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าจะ
มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ

2

บริษัทมุ่งเน้นการเป็น “Solution Provider”
โดยการจัดเตรียมสินค้าที่หลากหลาย เพื่อให้
สามารถรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าที่แตก
ต่างกันได้อย่างครอบคลุมให้มากที่สุด

3

บริ ษัท มุ่ง เน้น การผลิตสิน ค้า และบริ ก ารที่มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจและส่งเสริมขีดความสามารถในการ
ด�ำเนินงานของลูกค้าให้ได้สูงสุด ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัด
ตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ใน
การท�ำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าส�ำเร็จรูป ก่อนการจัด
ส่งสินค้าให้ลูกค้า

4

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของคู่ค้าและมุ่ง
เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึง
ใช้นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคู่
ค้า ซึ่งหมายความรวมถึงลูกค้า ผู้ค้าวัตถุดิบ ตัวแทน
จ�ำหน่ายและผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ โดย
มิได้มงุ่ เน้นเพียงธุรกรรมการซือ้ ขายสินค้ากันเท่านัน้
บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าโดยการจัด
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมด้านเทคนิค หรือ
ร่วมกันกับคู่ค้าในการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนและการ
พัฒนาสินค้าใหม่ ตลอดจนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการให้บริการลูกค้า
และมุง่ เน้นให้ลกู ค้าของบริษทั ได้รบั ความพอใจ
สูงสุด โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ทบทวนข้อก�ำหนดของสินค้าให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ตามทีต่ กลงและสามารถส่งมอบได้ตรงตามก�ำหนดที่
ลูกค้าต้องการ และจัดให้มที มี งานส�ำหรับให้คำ� แนะน�ำ
แก่ลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัทเป็นบริการต่อ
เนื่องหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้
พนักงานท�ำการสื่อสารกับลูกค้าทั้งทางตรงและทาง
อ้อมอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งในเรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อสงสัย ข้อตกลง ความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อน�ำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้สามารถสร้าง
ความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท

6

เพิ่มเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด
พลังงาน และทันสมัย เพื่อบรรลุถึงมาตรการ
ประหยัดต่อหน่วย (Economical of scale)สามารถ
รองรับการผลิตสินค้าที่มีจ�ำนวนมากขึ้น และสนอง
ตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ในวงกว้างมากขึน้
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เป้าหมายทางธุรกิจ

BUSINESS GOAL
1

สร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้า
ด้วยความหลาก
หลายของผลิตภัณฑ์
คุณภาพ และการ
บริการที่ครบวงจร
ภายใต้แนวคิด
“Solution Provider”

2

มุ่งเน้นการ
ค้นคว้า วิจัยและ
พัฒนาสูตรผสม
วัตถุดิบและเทคนิค
การผลิตร่วมกับ
ผู้ผลิตวัตถุดิบและ
ลูกค้า เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่มีคุณภาพเหมาะ
แก่การใช้งาน ด้วย
ต้นทุนที่ยอมรับได้

3

ใช้ความสามารถ
และความเป็น
มืออาชีพในเทคโนโลยี
การผลิต สร้างสมดุล
ระหว่างคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
เพื่อการเป็นผู้น�ำใน
อุตสาหกรรม
มาสเตอร์แบทช์
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ห่วงโซ่คุณค่า

VALUE
CHAIN

“COLOR” เป็นผู้น�ำด้านการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี
สารเติมแต่งแบบเข้มข้นและสีผสมพลาสติก
ชนิดผง เรามุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับ
วัตถุดบ
ิ หลักและสร้างความยัง
่ ยืนในสายโซ่
มูลค่าของธุรกิจของเรา ด้วยความรับผิด
ชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

1. supplier/raw material

2. salee colour

Source: - Resin
- Pigment - Lubricant
- Mineral - Additives
Energy for Production
Packaging materials

Industrial process:
- Formula design
- Process Innovation
- Quality Control
- Standard verified

3. Converter

4. Consumer

Formulae

28

Packaging | Automotive
Wire & Cable | Construction
Electronic | Medical devices
Agriculture | Etc.

End user
Living trend
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การเชื่อมโยง
ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย
ยึดหลักการ “เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” บริษทั
ได้มกี ารวิเคราะห์และประเมินเกีย่ วกับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนแนวโน้มของความคาดหวังในอนาคตทีอ่ าจ
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มีการก�ำหนดผู้มี
ส่วนได้เสียและการมีส่วนร่วม รวมถึงวิธีการสื่อสาร
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ คี วามส�ำคัญและมีผลกระทบต่อ
กระบวนการในการท�ำงานของบริษัทดังนี้

ลูกค้า
กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์,
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ชุมชน
สังคมโดยรอบ นิคม
อุตสาหกรรมบางปู

ผู้ถือหุ้น, เจ้าหนี้
สถาบันการเงิน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง

คู่ค้า
การแข่งขันธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม และโปร่งใส

พนักงาน
การได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม

หน่วยงานภาครัฐ
การให้ความร่วมมือ และ
ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

สื่อมวลชน
ความถูกต้อง ความรวดเร็ว
ของข้อมูลข่าวสาร
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ภารกิจ/
ความคาดหวัง
ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วม
และ
วิธีการสื่อสาร

ผู้ถือหุ้น, เจ้าหนี้
สถาบันการเงิน

ลูกค้า

ชุมชน และสังคม

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตรงตามมาตรฐานก�ำหนด
- การให้บริการทั้งก่อน และ
หลังการขาย
- การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา
สม�่ำเสมอ
- ตอบสนองความต้องการ
ได้หลากหลาย
- การรักษาความลับของ
ลูกค้า
- ได้รับสินค้า และบริการที่
มีคุณภาพ
- การรับประกันสินค้าและ
บริการ

- ไม่สร้างผลกระทบทางลบ
กับชุมชน และสังคม
- เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
- การช่วยเหลือสนับสนุน
- มีความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน
- ท�ำกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน
- การจ้างงานผู้พิการ

- ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่เป็นรูปธรรมและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
- ศักยภาพการเติบโตของ
ธุรกิจ
- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารความเสี่ยง
- สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไข และข้อตกลงของ
สัญญา

- การอบรม และสัมมนา
ร่วมกับลูกค้า
- การส�ำรวจความพึงพอใจ
ประจ�ำปี
- การเข้าพบลูกค้า
- การจัดงานแสดงสินค้า
- การแบ่งปันความรู้ทาง
ด้านเทคนิคกับลูกค้า

- การมีส่วนร่วมกับชุมชน
โดยการพัฒนาชุมชนและ
สังคม
- การจัดกิจกรรมร่วมกับ
สังคมชุมชน
- การประชุมร่วมกับชุมชน
โดยรอบ

- การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี
- รายงานประจ�ำปี
- กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
กิจการขององค์กร
- ช่องทางการสื่อสาร
เว็บไซต์ IR Press Release
- การแถลงผลการด�ำเนิน
งานรายไตรมาส
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คู่ค้า

พนักงาน

หน่วยงานภาครัฐ

สื่อมวลชน

- การให้ความรู้ และการ
พัฒนากระบวนการผลิต
- การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ
ตกลงตามสัญญา
- การเจริญเติบโต และ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
- ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ
ระยะยาว
- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา

- ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ
- ความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน
- การพัฒนาศักยภาพ และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน
- สภาพแวดล้อมที่ดี และ
ความปลอดภัยในหน้าที่การ
งาน
- การได้รับการปฏิบัติที่เท่า
เทียม และเป็นธรรม

- สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
- ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมชุมชน และสังคม
- การพัฒนาความสามารถ
ขององค์กรในการมีส่วนร่วม
ปรับปรุงกระบวนการผลิต
- การให้ความร่วมมือ และ
ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

- ความถูกต้อง รวดเร็ว
ของข้อมูลข่าวสารความคืบ
หน้าของกิจการ

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัด
ซื้อจัดจ้าง
- การพัฒนาคู่ค้า ด้วยการ
แนะน�ำให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามกฎหมายก�ำหนด
- มีนโยบายการต่อต้าน
ธุรกิจคอร์รัปชั่น
และส่งเสริมการปฏิบัติ

- ผู้บริหารพบพนักงานราย
ไตรมาส
- การประชุมพูดคุยระหว่าง
ผู้บริหาร และหัวหน้างาน
- การฝึกอบรม พัฒนา
ศักยภาพ
- การร่วมท�ำกิจกรรม
ภายในองค์กร
- การส�ำรวจความต้องการ
ของพนักงาน

- รายงานข้อมูลตามที่
กฎหมายก�ำหนด
- การน�ำส่งภาษีตาม
กฎหมาย
- ให้การสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐที่เป็น
ประโยคต่อส่วนรวมในด้าน
ต่างๆ

- การพบปะเยี่ยมเยือน
สื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ
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นโยบายในการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษท
ั ได้นำ� มาตรฐานการจัดการทีเ่ ป็นสากลมาประยุกต์ใช้
ในการบริหาร เพื่อเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ท�ำงานของทุกหน่วยงาน ให้ทำ� หน้าทีอ
่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด (ต่อเนื่องจากหัวข้อ
10 ด้านการรับผิดชอบสังคมในรายงาน 56-1)
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sustainable
Development
Policy
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นโยบายภาพรวม

1

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

บริษทั ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกรอบ
การแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และยึดกติกาของ
การแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

2

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น รวม
ถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้ผบู้ ริหารและ
พนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส�ำเร็จ ของงาน ด้วยวิธีการ
ทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ำหนด “แนว
นโยบายการ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น” (เอกสารแนบ 5
ในรายงาน 56-1)

3

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่
ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้
บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการ
ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว โดยมี
โครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย นอกจากนี้ ทา
งบริษทั ฯ ยังมีการจ้างพนักงานผูพ้ กิ ารมากกว่าสัดส่วนที่ พรบ.
ก�ำหนดเข้าท�ำงานในส่วนงานที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการ พ.ศ.2550

4

การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร มีการ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายผลตอบแทน
ก�ำหนดระยะเวลาท�ำงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และค�ำนึงถึง
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยบริษทั ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษทั
ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั้งสองระบบจาก
SGS ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลิก
บุหรี่ในสถานประกอบการ Social and Monetary Incentives
for Smoking Cession at Large Employers (Quit CHAMPS)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้พนักงาน และคนรอบข้าง
มีสุขภาพที่ดี ลดปัญหาด้านสังคม

5

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดนโยบายระบบการบริ ห ารงานแบบ
บูรณาการ ในเรื่องการส่งมอบสินค้า และบริการ ที่มีคุณค่า
ให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณค่า คือ สินค้าและบริการมีประโยชน์
ตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

8

6

นวัตกรรม
และการเผยแพร่นวัตกรรม

ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกจากส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในโครงการนวัตกรรมรายสาขา
อุตสาหกรรม ชือ่ ผลิตภัณฑ์ น�ำร่องการใช้ถงุ เพาะช�ำพลาสติก
ชีวภาพส�ำหรับไม้ดอกไม้ประดับ โดยบริษัทมีเป้าหมายใน
ระยะยาวที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า และบริการใหม่
ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ จนถึงปัจจุบันได้มีการร่วมกับองค์กร
และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในการพัฒนาองค์ความรู้ และ
สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ
พนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันใน
การพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้
ทัว่ ถึงทัง้ องค์กร รวมถึงก�ำหนดนโยบายระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการ ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้ได้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

7

|

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษทั ได้มงุ่ เน้นการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของ
สังคมและสิง่ แวดล้อมโดยบริษทั จัดให้มรี ะบบสวัสดิการอย่าง
เสมอภาคการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ การรณรงค์ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมที่ท�ำงาน มีกิจกรรม
ที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น การร่วม
กิจกรรมงานวันเด็กในโรงเรียนชุมชนต่างๆ การร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าชายเลน การร่วมท�ำ Big Cleaning Day กับวัดศรีจนั ทร์
ประดิษฐ์ และการร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
อย่างสม�่ำเสมอ
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บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

บรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี” บริษัทจึงได้น�ำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 ณ วัน
ที่ 17 เมษายน 2551 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ จะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิม่ มูลค่าและส่ง
เสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อย
เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย ทั้ง 3 องค์กรโดย
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการ
ก�ำหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลักเช่นเดียวกันกับ
บริษทั โดยมีมติของทีป่ ระชุมกรรมการแต่งตัง้ กรรมการ
บริหารและผู้บริหารบริษัท เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการ
และกรรมการผูม้ สี ทิ ธิลงนาม เพือ่ รับและ ด�ำเนินนโยบาย
การบริหารตามหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท และต้อง
ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย มี ข ้ อ บั ง คั บ ในเรื่ อ งการท� ำ
รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป หรือให้เช่า
สินทรัพย์ หรือการท�ำรายการ ส�ำคัญอื่นใดของบริษัท
ย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผย และการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้
มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย
ให้บริษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการ
เงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

8.11%

100%

20.96%

100%

100%

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
มีดังต่อไปนี้

1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตระหนักในสิทธิและ
การใช้สทิ ธิของตนดังนี้ ก�ำหนดให้มกี ารให้ขอ้ มูล,วัน,เวลา,สถานที่ และวาระการ
ประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมด ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมแก่
ผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษทั จะจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วง
หน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่
กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อน
ถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเวปไซต์
ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
1.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพือ่ สนับสนุนการใช้สทิ ธิ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม
1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ ในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
1.4 ก�ำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
1.5 ก�ำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทาการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลง
คะแนน สิทธิใน การลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
1.6 จัดท�ำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุ
ประเด็น ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซักถามและค�ำชีแ้ จงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
1.7 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และ
ในเวปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสมารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือ
หุ้นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่
เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่าง
ชาติ ดังนี้
2.1 ด�ำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผู้
ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดย
ก�ำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็น
และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่างการ
ประชุม
2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายคน
2.5 ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
2.6 แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารรั บ ทราบภาระ
หน้ า ที่ ใ นการรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก
ทรั พ ย์ ต ่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.7 ก�ำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน
ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคล
ภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้
การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และ
ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ
โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

4

การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูล ทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
สามารถเข้าถึงได้งา่ ย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่ก�ำหนดแล้ว บริษัทยัง
มีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ
ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
และเวปไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย
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การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการที่เหมาะสม
ส�ำหรับการป้องกันการคอร์รัปชั่น ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจ
มีความเสี่ยงด้านด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัด
ท�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านคณะกรรมการบริษัท ผู้
บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบต
ั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน
ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ความยั่ ง ยื น และตามหลั ก จรรยาบรรณทาง
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท (ส� ำ หรั บ นโยบายการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รป
ั ชัน
่ สามารถอ่านได้ทเี่ อกสารแนบของรายงาน 56-1)
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ปีแห่งนวัตกรรม
และความยั่งยืน
พัฒนาความยั่งยืน
ด้านการผลิตและกระบวนการ
ระบบมาตรฐานสากล
บริษทั ฯมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษทั ฯ
ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของระบบมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 ได้รับการรับรอง
จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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นวัตกรรมด้านการผลิต
จากการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมในปี 2560 โดยใช้
งบลงทุนประมาณ 90 ล้านบาท ซึ่งมีการติดตั้งเครื่อง
FARREL และปรับผังโรงงานการผลิต แล้วเสร็จเมือ่ เดือน
สิงหาคม 2560 ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตสินค้า
เพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วน 50% โดยประมาณ หรือ 60,000
ตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อปี 2559 ที่สามารถผลิต
ได้เกือบ 40,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับตลาดพลาสติกที่
ขยายขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแคลเซียม
มาสเตอร์แบทช์ ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการครองตลาดเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศไทย
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นวัตกรรมด้านการล�ำเลียง
ด้วยก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบ
อัตโนมัติจึงถูกน�ำมาใช้ ในงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานในกระบวนการลดขั้นตอน ลดความผิด
พลาดของคนท�ำงาน ช่วยเพิ่มความเร็วในการบริการ
บริษัทได้พัฒนาระบบขนส่งล�ำเลียง ตั้งแต่การรับ
ส่งตัวอย่างด้วยระบบท่อลมระหว่าง ฝ่ายห้องปฎิบัติ
การ ฝ่ายผลิต และคลังสินค้า ซึ่งส่งผลให้การรายงาน
ผลตรวจสอบคุณภาพรวดเร็วขึ้น และกระบวนการ
ท�ำงานสะดวก ง่ายขึ้น ในปี 2560 บริษัทได้ลงทุน
เพิ่มเติมในสายการผลิต ด้วยระบบ Cable conveyor
system แบบไม่ใช้ลม ส�ำหรับล�ำเลียงเม็ดแคลเซียม
มาสเตอร์แบทช์ เพื่อประโยชน์ลดการกระแทกและ
การเกิดฝุ่นของเม็ดระหว่างล�ำเลียง สามารถลดการ
ใช้พลังงานระบบล�ำเลียงในแบบเดิม ลดการใช้คน
ท�ำงาน เป็นระบบปิดท�ำความสะอาดง่าย และลดการ
ปนเปือ้ น โดยติดตัง้ เชือ่ มต่อระหว่างเครือ่ งผลิต จนถึง
การบรรจุใส่ถงุ ท�ำให้ลดขัน้ ตอนการท�ำงานและสินค้า
มีคุณภาพขึ้น

ระบบท่อลม
เพื่อรับส่งตัวอย่าง
และเอกสาร
ตรวจสอบคุณภาพ

ระบบ Cable
conveyer Symtem
เพื่อล�ำเลียงสินค้า
หลังจากการผลิต
เข้าสู่กระบวนการ
บรรจุสินค้า

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
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ผลิตภัณฑ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บและให้ความส�ำคัญ
ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้าอย่างรับผิดชอบ
ในปี 2560 บริษทั เปลีย่ นแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ถุง
บรรจุใหม่ และจัดท�ำฉลากเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้
ใช้งาน ตาม GHS (Globally Harmonized System
for Classification and Labeling of Chemicals)
ประเภทของผสม เป็นระบบการจัดกลุ่มสารเคมี
การติดฉลาก และเปลี่ยนแบบแสดงรายละเอียดบน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet :
SDS) ให้ละเอียดยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้แต่ละประเทศสามารถ
สือ่ สารและเข้าใจข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับอันตรายทีเ่ กิด
จากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน ซึง่ จะช่วยลดความซ�ำ้
ซ้อนและค่าใช้จา่ ยในการทดสอบและประเมินสารเคมี
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้สารเคมีแต่ละ
ประเภทจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยไม่เกิดผล
เสียหรืออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แต่อย่างใด

ปี 2560 บริษัทลงทุนติดตั้งเครื่องหุ้มพาเลท เพื่อ
ป้องกันสินค้าภายในหลังการผลิต จากเดิมใช้เพียง
เครื่องพันพลาสติกด้านข้าง ปัจจุบันได้น�ำเครื่อง
ครอบพลาสติกจากด้านบนแบบอัตโนมัติ ซึ่งได้
ประโยชน์ทงั้ ในแง่ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ความ
แข็งแรงในการวางเรียงพาเลทขณะขนส่ง และการ
ปกป้องสินค้า จากลม ฝน ความชื้นภายนอก และ
ฝุน่ ทีอ่ าจส่งผลต่อคุณภาพสินค้า และการปนเปือ้ นได้
ทั้งนี้ยังสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าปลายทางด้วย
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นวัตกรรมด้านการจัดเก็บสินค้า
ปี 2560 ลงทุนสร้างคลังสินค้าใหม่ ซึง
่ จะช่วยจัดเก็บสินค้า
ได้เพิ่มขึ้นจาก 3,420 ตร.ม. เป็น 5,868 ตร.ม. ซึ่งใช้งาน
จริงเมือ
่ เดือนมกราคม 2560 บนพืน
้ ทีเ่ ดียวกันโดยมีหลังคา
เชือ
่ มต่อจากคลังสินค้าเดิม เพิม
่ ประสิทธิภาพในการจัดการ
ค�ำสั่งซื้อสินค้าสูงถึง 100%

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน       ||
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การเติบโตทางธุรกิจ

พัฒนาความยั่งยืน
ด้านการตลาด
และนวัตกรรม

บริษัทได้วางนโยบายด้านการตลาดและการขายเชิงรุก
เพราะความยั่งยืนคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการตลาดภายในประเทศ
85% และตลาดต่างประเทศ 15% โดยกลุ่มลูกค้าหลัก
อยู่ในหมวดบรรจุภัณฑ์ด้านอาหาร ทางบริษัทมีลูกค้า
ครอบคลุมไปในทุกอุตสาหกรรมขึน้ รูป ในปี 2560 บริษทั
มีรายได้พันล้านบาทและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษั ท สนั บ สนุนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู ้ มีส่ วน
ได้เสียทุกฝ่าย โดยหัวใจของการท�ำเม็ดแม่สีแบบเข้ม
ข้น คือ การคิดค้นวิจัยและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาสูตรร่วมกับลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป และ
ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและ
สะดวกสบายขึน้ ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้
ปีที่ผ่านมามีการท�ำวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย
ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พลาสติก
ชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัย
และพัฒนา บริษัทยังเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) และส่งบุคลากรเข้าอบรม
ด้านพลาสติกชีวภาพอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมทักษะความ
เข้าใจและต่อยอดการพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดแม่สี
และสารเติมแต่งแบบเข้มข้นจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ
ในอนาคต
บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความครอบคลุมและทันสมัย ในการตอบสนอง
ความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า ให้เกิดความมัน่ ใจ
ในสินค้าและบริการ และเพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจ
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การจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน

นโยบาย 3R

บริษัทให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อจัดหาอย่างรับผิด
ชอบ ภายใต้นโยบาย “การจัดซื้อสีเขียว” ที่เป็นเป้า
หมายระยะยาวขององค์กร เนื่องจากวัตถุดิบส่วน
ใหญ่จะน�ำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นในบางรายการ
บริษัทจะพิจารณาจากคู่ค้าภายในประเทศเป็นอันดับ
แรก ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศ และ
เป็นผลดีต่อแรงงานไทย ต่อชุมชน เราจึงมีสัดส่วนคู่
ค้าภายในประเทศสูงขึ้น จากปีก่อน 15% จากข้อมูล
ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า เราให้ความใส่ใจต่อกลุ่ม
คู่ค้าภายในประเทศที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะร่วม
เติบโต ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมไปถึง
ในแง่การมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมร่วมกัน
เพื่อน�ำไปสู่การส่งออกเพิ่มขึ้น

การลด (Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) และ
การน�ำมาใช้ ใหม่ (Recycle) มีเป้าหมายหลัก
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน
การผลิต และให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
คุณค่าสูงสุด

การส่งออกและน�ำเข้าวัตถุดบิ เครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์
บางอย่าง มีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการประมาณ
การณ์การจ่ายทางการเงิน เพือ่ ลดความเสีย่ งนี้ บริษทั
ใช้วิธีบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่าง
ประเทศให้สมดุล (Natural Hedge) และ (Forward
rate) เฉพาะส่วนต่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามความเหมาะสม ท�ำให้บริษัทสามารถทราบราย
ได้ ต้นทุนสินค้า และกระแสเงินสดที่แน่นอน ตลอด
จนการวางกลยุทธต่างๆของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา
ได้อย่างเหมาะสม
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โครงการ 3R ในปี 2560
- การลดการใช้กระดาษในโรงงาน โดยจัดท�ำการคัดแยก
กระดาษอย่างชัดเจนขึน้ ในทุกจุดทีม่ กี ารพิมพ์ เป็น 2 เกรด คือ
กระดาษเกรด A (กระดาษใหม่ ยังไม่มีการใช้) และ กระดาษ
เกรด B (กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า) และสร้างวัฒนธรรมการ
พิมพ์ตามความจ�ำเป็น และเน้นรูปแบบการท�ำเอกสารเป็น
ดิจิตอลมากขึ้น กระดาษที่ใช้ครบ 2 หน้าแล้วจะรวมท�ำลาย
ขาย และเป็นรายได้เข้าบริษัทกลับมา
- การลดการซื้อพาเลท โดยการใช้ซ�้ำและน�ำกลับมาใช้ใหม่
ปัจจุบันสัดส่วนการใช้พาเลทในบริษัท แบ่งเป็น พาเลทไม้
85% และ พาเลทพลาสติก 15% ซึ่งปริมาณการใช้พาเลท
ในโรงงานมีปริมาณมากขึ้นตามการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ใน
ปี 2560 จึงเริ่มโครงการการบริหารจัดการพาเลทอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการจัดการดังนี้

แยกประเภทการใช้งานพาเลทตามความทนทาน และ
ประเภทงานให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานพา
เลทแต่ละชนิด
ขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการใช้พาเลทรองรับวัตถุดิบ
เมื่อขนส่งวัตถุดิบมาที่โรงงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการ
ใช้พาเลทของบริษัทแล้ว ทางผู้ขายวัตถุดิบยังประหยัด
เวลาและลดพนักงานในการขนสินค้าลง
น�ำเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านมาตรฐาน และเป็นของเสียใน
ระบบ น�ำไปขึน้ รูปเป็นพาเลทใหม่ แล้วกลับมาใช้ในโรงงาน
ซึง่ ช่วยลดต้นทุนการซือ้ พาเลทใหม่ และยังเป็นการ recycle ของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
จากการด�ำเนินงาน ในปี 2560 พบว่าสามารถลดการซื้อพา
เลทใหม่ลง ได้ถึง 10% เมื่อเทียบจากปี 2559 และพาเลทเก่า
ยังมีสภาพการใช้งานที่คงทนขึ้น
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พัฒนา
ความยั่งยืน
ให้กับชุมชน
และสังคม
บริษทั ส่งเสริมให้บคุ ลากรในบริษทั ฯ มีจติ อาสา และรับ
ผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมทัง้ ในและนอกบริษทั ทีส่ ร้างประโยชน์
อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม โดยจัดตั้งทีมงาน ซึ่ง
เป็นคณะท�ำงานในการร่วมเสนอโครงการและวางแผน
การด�ำเนินการจนเสร็จสิ้น ชื่อคณะ “HAPPY” ภายใต้
กรอบแนวทาง ดังต่อไปนี้
- เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างแท้จริง
- เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร
และนักศึกษา เพือ่ น�ำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนา
ชีวิตหรือสังคมที่ยั่งยืนต่อไป
- เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท
- เป็นกิจกรรมที่สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และเห็นประเมินคุณค่าได้
- เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนและ
สังคมโดยรอบ

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมเด่นของปี
จิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ให้กับบ้านหลังที่สอง

โครงการ “เติมฝันปันรัก”
ให้กับคนพิการและทุพพลภาพ
ณ บ้านบางปะกง

โครงการ “เติมฝันปันรัก”
แจกหนังสือให้กับเด็ก
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
จังหวัดหนองบัวล�ำภู

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
ปี 2560 (ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน
ให้เพื่อนร่วมงานที่ประสบปัญหา
โดยใช้แรงเงินและแรงกายจาก
พนักงานในบริษัทร่วมใจช่วยกัน)
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กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
“ร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงร.9”

กิจกรรมมอบของขวัญ
และค�ำอวยพร
แก่พนักงานคลอดบุตร

กิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน
ใกล้เคียง “การแห่เทียนพรรษา
ร่วมรักษาวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น”
ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

งานกีฬาการนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
และเป็นสปอนเซอร์บริจาคน�้ำดื่ม

กิจกรรมร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
“ทาสีสะพาน และปลูกป่า
ชายเลนนิคมบางปู”
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รางวัลแห่งความภูมิใจ ปี 2560

1

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ

2

3

รางวัลชมเชยการประกวด
พาเหรด ของการนิคม
อุตสาหกรรมบางปู

4

รางวัลชนะเลิศการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management : BCM)

รางวัลธงขาวดาวเขียว เรื่อง
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของ
การนิคมอุตสาหกรรมบางปู
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การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
ด�ำเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ISO14001 โดยได้รบั การรับรองระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากบริษัท SGS เพื่อ
ใช้เป็น แนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า
- มี ก ารควบคุ ม สาเหตุ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบสิ่ ง
แวดล้อมทีเ่ กิดจากกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษทั
- การด�ำเนินงานของบริษทั ได้สอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก�ำหนดต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อ
เนื่อง ในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

ปริมาณขยะปนเปื้อน ปี

2559

โครงการคัดแยกขยะ
สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม ช่วยกันรักษา ความ
สะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน โดย
การจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุก
คนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความส�ำคัญ
ของการคัดแยกขยะ โดยได้น�ำเงินที่ได้จากการ
คัดแยกขยะ คืนกลับให้พนักงานทุกคน ในรูป
ของก�ำนัล เพื่อให้พนักงานมีขวัญก�ำลังใจในการ
ท�ำงาน ในปี 2560 ได้มีการปรับวิธีการคัดแยก
ขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการประเมิน
ผล พบว่ามีปริมาณขยะปนเปือ้ นลดลง 33% เมือ่
เทียบจากปี 2559

ปริมาณขยะปนเปื้อน ปี

kg

ขยะปนเปื้อนลดลง

2560
kg

33%
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โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี
มีการจัดเก็บ และควบคุมการใช้สารเคมี โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม และสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงปรับปรุงข้อปฏิบัติในการท�ำงานเป็นระยะและต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งก�ำหนด การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจ�ำทุกปี
กิจกรรมจัดการสารเคมี 2560
เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม จึงได้เปิดโอกาสในการเสนอกิจกรรมและน�ำไปสู่การปฎิบัติงาน
จริง ในปีที่ผ่านมากิจกรรมที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ การจัดการพื้นที่ทิ้งผงแคลเซียมและผง
คาร์บอน เพื่อลดการหกปนเปื้อนและฟุ้งกระจายของสาร โดยการเปลี่ยนวิธีการบรรจุถุงทิ้ง
ผงแคลเซียมและผงคาร์บอน การจัดระเบียบการวางถุงของเสียใหม่บนภาชนะรองรับ ผลการ
ประเมินที่ได้ พบว่า สามารถแก้ปัญหาเรื่องการหกและปนเปื้อนขณะเคลือ่ นย้าย รวมถึงเพิ่ม
พื้นที่การจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

โครงการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า
เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานภายในองค์กร
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประหยัดพลังงาน และ
ทรัพยากรเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่ว
โลกก�ำลังประสบอยู่ โดยรณรงค์ ให้พนักงานร่วมมือ
กัน ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานแก่พนักงานอย่างทัว่ ถึงสม�ำ่ เสมอ
ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3
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ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง
ในปีที่ผ่านมา ยังคงด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการรณรงค์เรื่องการใช้เท่าที่จ�ำเป็น และยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม ซึ่งเกิด
จากความคิดสร้างสรรของพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งทุกกิจกรรม คือความภูมิใจของบริษัทที่มีต่อพนักงาน จากความ
ใส่ใจในรายละเอียดในเนือ้ งานทีร่ บั ผิดชอบอยูโ่ ดยไม่ได้รอ้ งขอ แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษทั ไม่มากก็นอ้ ย เพราะ
เราเชือ่ ว่า หากทุกคนร่วมมือกันท�ำทีละเล็กน้อย ก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนได้ และน�ำไปสู่การสร้างจิตส�ำนึก
อย่างยั่งยืน ตัวอย่างกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือก ปี 2560 มีดังต่อไปนี้

การใช้ผ้าท�ำความสะอาดในโรงงาน
เพือ
่ จัดระเบียบการใช้ผา้ ให้เหมาะกับงาน และใช้ให้คม
ุ้ ค่าที่
สุด โดยมีการตัดผ้าเป็นขนาดมาตรฐานต่างๆ เช่น ผ้า
ยาว ผ้าผืนใหญ่ ผ้าผืนเล็ก และท�ำป้ายชี้บ่งแยกชนิดผ้า
เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้งาน

การตวงเม็ดพลาสติกส�ำหรับล้างเครื่อง
เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้เม็ดล้างเครื่องปริมาณมาก
ซึ่งปริมาณการใช้แต่ละครั้งเกิดจากการคาดคะเนของ
ผูใ้ ช้ ดังนัน
้ จึงมีการทดสอบและก�ำหนดปริมาณของเม็ด
ที่ใช้ ในแต่ละเครื่องจักรอย่างเหมาะสม และท�ำอุปกรณ์
มาตรฐานเดียวกันในการตวงปริมาตร เพือ
่ ควบคุมการ
เทและตักเม็ดพลาสติก ซึ่งสามารถลดการใช้เม็ดล้าง
พลาสติกได้อย่างมีนัยส�ำคัญ

การวัดขนาดท่อปล่อยสี
เพื่อสร้างมาตรฐานการใช้ท่อปล่อยสีในการผลิต ลด
การใช้ฟิลม์อย่างสิ้นเปลือง และลดเวลาการผลิตลง
โดยการเตรียมตัดฟิลม์ล่วงหน้า จากผลการด�ำเนิน
งาน สามารถสร้างความรวดเร็วในการท�ำงานเพิ่มขึ้น
และควบคุมการใช้ฟล
ิ ม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน
้ เนือ
่ ง
จากฟิลม์ท่อปล่อยสี จัดเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว
ทิ้งและต้องมีการเปลี่ยนตลอดเวลาในการผลิต
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ใช้ไฟอย่างคุ้มค่า

ใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการรณรงค์เรือ่ งอนุรกั ษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการท�ำมาตรการใหม่ๆขึ้นทุกปี
โดยมีหลักเกณฑ์ต้องเป็นมาตรการที่วัดผลได้ ขยายผล
ต่อได้ และให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ส�ำหรับผลการด�ำเนิน
โครงการปี 2560 มีดังนี้

ปี 2559-2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้น�้ำ
เพือ่ รดน�ำ้ ต้นไม้ เนือ่ งจากบริเวณโดยรอบภายในโรงงาน
มีพนื้ ทีส่ เี ขียวเยอะ จึงต้องใช้นำ�้ เพือ่ กิจกรรมดูแลสวนใน
ทุกวัน จากเดิมที่ใช้น�้ำประปาในการรดน�้ำและท�ำความ
สะอาดพืน้ โดยรอบ ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็นการใช้นำ�้ ฝนแทน
ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้น�้ำประปาได้

1

เปลีย
่ นโคมไฟไฮเบย์ 250w เป็น โคม
LED 70w และได้ประสิทธิภาพความ
สว่างที่ดีขึ้น ใช้งบลงทุน 43,200
บาท ระยะเวลาการคืนทุน 2.38 ปี จาก
การประเมินผลเทียบกับวิธเี ดิม สามารถ
ประหยัดได้

2

เปลีย
่ นอุปกรณ์ใหม่ในระบบล�ำเลียง
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่เครื่อง FARREL2 ใช้ ง บลงทุ น 2,753,153
บาท โดยมีระยะเวลาการคืนทุน 3.58 ปี
สามารถประหยัดไฟฟ้า เมื่อเทียบการ
กระบวนการเดิมได้
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กิจกรรม 5 ส
มีนโยบายจัดท�ำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐาน
สูก่ ารพัฒนาประสิทธิภาพในการเพิม่ ผลผลิต โดยให้พนักงาน
ตระหนักถึงความสะอาด ความมีระเบียบ ความสะดวกในการ
ท�ำงาน ตลอดจนมีสภาพ แวดล้อมในการท�ำงานที่ดี โดยทาง
คณะกรรมการ 5 ส จะก�ำหนดวันท�ำกิจกรรม Big Cleaning
Day ในทุกๆ ปี และมีการตรวจ 5ส ประจ�ำเดือน พร้อมทั้ง
ให้คะแนนและมอบเงินรางวัลแก่แผนกนั้นๆเพื่อเป็นก�ำลังใจ
นอกจากนี้ ในแต่ละแผนกยังมีกิจกรรมเรื่องความสะอาด
ของแต่ละส่วน ได้แก่ การตรวจ 5ส ในแผนกเอง รวมถึงการ
ท�ำความสะอาดก่อนเริ่มท�ำงาน การแบ่งพื้นที่ให้มีผู้รับผิด
ชอบ รวมถึงเครื่องจักรอย่างชัดเจน การเก็บขยะรอบโรงงาน
ทุกเช้าวันศุกร์
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
และปลอดภัย
ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน บริษทั ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนด
ของระบบมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 และ OHSAS18001
ส� ำ หรั บ การจั ด การสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานที่ ดี แ ละ
ปลอดภัย เริ่มจากการถ่ายทอดความรู้สู่การน�ำไปปฏิบัติ
โดยมีระบบมาตรฐานเป็นข้อก�ำหนด การตรวจวัดด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่าน กิจกรรมที่ท�ำเพื่อส่งเสริมนโยบาย
- จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
ตัง้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ข้ามาร่วมงานกับเรา รวมถึงกลุม่ ผูร้ บั เหมาที่
เข้ามาปฏิบตั งิ านภายในบริษทั เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูก
ต้องในการปฏิบัติในทุก ๆ กิจกรรม
การดูแลและพัฒนาบุคลากร
เพราะเราเชื่อว่า.. หัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
คือ “พนักงาน” บริษัทจึงให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงาน
โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท�ำงาน และ
ต้องการให้ทุกคนมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน
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การสรรหาพนักงาน
เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสทางธุรกิจ เราจึงให้ความส�ำคัญกับการเต
รียมบุคลากรรองรับ ทางฝ่ายบุคคลได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นส�ำคัญ โดยการคัดเลือกเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และมีระบบปราศจากสิทธิพิเศษใดๆ ค�ำนึงถึงการมอบโอกาสอย่างเท่าเทียมในการจ้างงาน ทั้งด้าน
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา ความพิการหรือทุพพลภาพ โดยมีการจัดหางาน ผ่านทางระบบโซ
เชียล มีเดีย และเว็บไซด์จดั หางาน และมีการทดสอบความรู้ ผ่านการสัมภาษณ์งาน รวมถึงวัดทักษะทีจ่ ำ� เป็น
ต่อต�ำแหน่งงานนั้นๆ

พนักงานทั้งหมด
จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำแนกตามเพศ
จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำแนกตามสัญชาติ
จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำแนกตามอายุ

จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำแนกตามระดับ

คน

ชาย

หญิง

197

72

คนไทย

ต่างด้าว

243
< 30 ปี

90

26

> 50 ปี

30-50 ปี

165

14

ปฎิบัติการ

ทักษะความรู้  

ผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

185
7

72
5
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ด้านพัฒนาบุคลากร

ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทมีการพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับชั้น
ให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะ ฝึกอบรม
ฝึกงาน รวมทัง้ โอกาสการก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร มุ่งสร้าง
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั ทีม่ งุ่ ขยายตลาดไป
ยังต่างประเทศมากขึน้ บริษทั จึงต้องสร้างบุคลากร
ให้มีความพร้อมตอบสนองเป้าหมายขององค์กร
เพราะพนักงานทุกคนคือพลังในการขับเคลื่อนไป
ยังเป้าหมายในอนาคต

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงานในด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน รวมถึงดูแลความเป็น
อยู่ทั้งชีวิตส่วนตัว และชีวิตในการท�ำงานให้อยู่ดี
กินดี มีความสุขเสมือนครอบครัวเดียวกัน มีการ
จัดสรรสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทั้งที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน อย่างเสมอภาค เป็นธรรม
และสอดคล้องความต้องการของพนักงาน

• จัดการอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั ความปลอดภัยในการท�ำงาน
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการประสบอันตราย
จากการท�ำงาน
• กิจกรรมจิตอาสาพนักงาน เป็นทางหนึ่งซึ่งปลูก
ฝังให้พนักงานพัฒนาจิตใจในการเป็นผู้ให้ มีส่วน
ร่วมในการท�ำประโยชน์เพื่อสังคม และการช่วย
เหลือผู้อื่น
• ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้มีการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษภายในองค์กร เป็นภาคบังคับ
ระดับผู้ควบคุมงานขึ้นไป โดยแบ่งตามระดับ
ความสามารถ และมีการวัดประเมินผลรายปีต่อ
ผู้บริหาร และยังคงท�ำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
• ส่งเสริมการจัดอบรม ทั้งภายในบริษัท และ
ภายนอกบริษัทที่สอดคล้องกับขอบข่ายงานที่รับ
ผิดชอบอยู่

เราตระหนักถึงภัยคุกคามจากปัญหายาเสพติด
ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน
ครอบครัว ชุมชน โดยจัดให้มีการสุ่มตรวจหาสาร
เสพติด โดยไม่มกี ารสือ่ สารล่วงหน้าตามนโยบาย
และบังคับการใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
จากผลการด� ำ เนิ น งานในปี 2560 ตรวจพบ
พนักงานเสพสารเสพติดจ�ำนวน 6 ราย โดยให้
ปฎิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ส�ำหรับรายที่
ตรวจพบครั้งแรก บริษัทส่งบ�ำบัดและเฝ้าติดตาม
อย่างใกล้ชิด บริษัทได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเกีย่ วกับโทษของยาเสพติด และบังคับใช้
นโยบายอย่างเข้มงวดเพื่อให้พนักงานได้มีความ
ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว
ขององค์กร และสังคม
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สวัสดิการต่างๆ
สาลี่ คัลเล่อร์ ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการซึ่งเป็นสิทธิทางด้านสังคม และเศรษฐกิจแก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยบริษัท
ได้ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ให้มีการประกันสังคมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้กบั พนักงาน อีกทัง้ ยังมีประโยชน์เกือ้ กูลอืน่ ๆ ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อความมัน่ คงในการด�ำรงชีพของพนักงาน
โดยในปี 2560 มีพนักงานใช้สิทธิลาคลอดทั้งหมด 4 คน ลาบวช 3 คน และกลับมาท�ำงานทั้งหมด

ประเภทสวัสดิการ
รายการ

ระดับ
ปฎิบัติการ

ระดับทักษะ
ความรู้

บางต�ำแหน่งงาน

บางต�ำแหน่งงาน

ค่าเดินทาง
เบี้ยขยัน
เบี้ยคุณภาพ
ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ
ค่าโทรศัพท์
รถประจ�ำต�ำแหน่ง
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนเงินทดแทน
เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
ค่ารักษาพยาบาล (ตามเงื่อนไข)
รถรับ-ส่งพนักงาน
ค่าอาหารกลางวันพนักงาน
ชุดฟอร์ม ( เสื้อ + กางเกง )
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ตามเงื่อนไข)

บางต�ำแหน่งงาน

ระดับบริหาร
ผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่ คัลเล่อร์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่ คัลเล่อร์ และในเครือ จ�ำกัด จัด
ตัง้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2551 ปัจจุบนั ด�ำเนินงานมาเป็น
เวลามากกว่า 9 ปี
มีจำ� นวนสมาชิกแรกเข้าทัง้ หมด 140 คน ปัจจุบนั สมาชิก
222 คนเพิม่ ขึน้ 82 คน ทุนเรือนหุน้ แรกเข้า 29,200 บาท
ปัจจุบันทุนเรือน

การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี

หุ้นทั้งหมด 13,034,620 บาท ทั้งนี้ทางสหกรณ์ออม
ทรัพย์ได้กำ� หนดแผนงานในปี 2561 เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการการด�ำเนินงาน ผูต้ รวจสอบกิจการ ส่ง
เสริมและสนับสนุนให้สมาชิกพึ่งพาตนเอง โดยยึดการ
ด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และพัฒนาระบบการบริหาร การให้บริการด้าน
การเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลการด�ำเนินงาน

2559

2560

รายได้รวม

(ล้านบาท)

945.74

1,052.90

ก�ำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

20.48

16.03

ให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และอื่นๆ

(ล้านบาท)

101.70

95.31

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

20.42

20.56

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร

(บาท)

655,504.55 296,184.11
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GRI Content Index
General standard Disclosures
Standard
Disclosure

Disclosure Requirement

page number
(or link)

STRATEGY AND ANALYSIS
G4-1

Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization
(such as CEO, Chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability
to the organization and the organization’s strategy for addressing sustainability.

G4-2

Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.

6-11

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9

G4-10

G4-11
G4-12
G4-13
G4-14

Report the name of the organization.
Report the primary brands, products, and services.
Report the location of the organization’s headquarters.
Report the number of countries where the organization operates, and name of countries
where either the organization has significant operations or that are specifically relevant
to the sustainability topics covered in the report.
Report the nature of ownership and legal form.
Report the markets served (including geographic breakdown, sector served, and types
of customers and beneficiaries).
Report the scale of the organization.
a. Report the total number of employees by employment contract and gender.
b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender.
c. Report the total workforce by employees and supervised work and by gender.
d. Report the total workforce by region and gender
e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers
who are legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or
supervised workers, including employees and supervised employees of contractors.
Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements.
Describe the organization’s supply chain.
Report any significant changes during the reporting period organization’s size, structure,
ownership, or its supply chain.
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the
organization.

15-19
15-19
16
20-21

46
36,40

59

59
28
19,36,48
33-36
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G4-15

List externally developed economic, environmental and social charter, principles, or
other initiates to which the organization subscribes or which it endorses.

G4-16

List memberships of association (such as industry associations) and national or international
advocacy organizations.

|

41-43
47

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17

G4-18

a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or
equivalent documents are not covered by report.
b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated financial statements
or equivalent document is not covered by the report.
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.
b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for
Defining Report Content.

4

G4-19

List all the material Aspects identified in the process for defining report content.

G4-20

For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.

4

G4-21

For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.

4

G4-22

Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the
reasons for such restatements.

G4-23

Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect
Boundaries.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
G4-25

Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.

G4-26

Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of
engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the
engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.

G4-27

Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and
how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its
reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.

30-31

REPORT PROFILE
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.
Date of most recent previous report (if any).

4

Reporting cycle (such as annual, biennial).
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.

4

4
4

65
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G4-32

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option (see tables below).
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally
assured. (GRI recommends the use of external assurance but it is not a requirement
to be ‘in accordance’ with the Guidelines.)

4

G4-33

a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external
assurance for the report.
b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report, report the
scope and basis of any external assurance provided.
c. Report the relationship between the organization and the assurance providers.
d. Report whether the highest governance body or senior executives are involved in seeking
assurance for the organization’s sustainability report.

4

GOVERNANCE
G4-34

Report the governance structure of the organization, including committees of the highest
governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic,
environmental and social impacts.

22-23,
34-36

G4-35

Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics
from the highest governance body to senior executives and other employees.

34-36

G4-36

Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with
responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders report
directly to the highest governance body.

G4-37

Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body
on economic, environmental and social topics. If consultation is delegated, describe to
whom and any feedback processes to the highest governance body.

Annual
Report

G4-38

Report the composition of the highest governance body and its committees.

22-23

G4-39

Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer (and,
if so, his or her function within the organization’s management and the reasons for this
arrangement).

Annual
Report

G4-40

Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its
committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance body
members.

G4-41

Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided
and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.

G4-42

Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development, approval, and updating of the organization’s purpose, value or mission statements, strategies,
policies, and goals related to economic, environmental and social impacts.

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

G4-43

Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective
knowledge of economic, environmental and social topics.

G4-44

a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with
respect to governance of economic, environmental and social topics. Report whether such
evaluation is independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation is a
self-assessment.
b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s performance with respect to governance of economic, environmental and social topics, including,
as a minimum, changes in membership and organizational practice.

G4-45

a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of
economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the highest
governance body’s role in the implementation of due diligence processes.
b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance
body’s identification and management of economic, environmental and social impacts,
risks, and opportunities.

G4-46

Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s
risk management processes for economic, environmental and social topics.

G4-47

Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental
and social impacts, risks, and opportunities.

G4-48

Report the highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.

G4-49

Governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic,

G4-50

Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the
highest governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.

G4-51

a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives
b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest governance body’s and senior executives’ economic, environmental and social objectives.

G4-52

Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration consultants
are involved in determining remuneration and whether they are independent of management. Report any other relationships which the remuneration consultants have with the
organization.

G4-53

Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration,
including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable.

|
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G4-54

Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid individual in each country of significant operations to the median annual total compensation
for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same country.

G4-55

Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s
highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage increase in annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid
individual) in the same country.

ETHICS AND INTEGRITY
G4-56

Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes
of conduct and codes of ethics.

G4-57

Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful 39, Annual
Report
behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines.

G4-58

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or
unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation through 39, Annual
Report
line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

25-27,
37-39

SPECIFICS AND INTEGRITY
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC1

Direct economic value generated and distributed

G4-EC3

Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due
to climate change.
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.

G4-EC4

Financial assistance received from government.

G4-EC2

ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC5

Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operation.

G4-EC6

Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of
operation.

63
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ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC7

Development and impact of infrastructure investments and services supported.

G4-EC8

Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

46
41-45
11

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC9

Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation.

48-49
48

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
ASPECT: MATERIALS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

55

G4-EN1

Materials used by weight or volume.

55

G4-EN2

Percentage of materials used that are recycled input materials.

57

ASPECT: ENERGY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN3

Energy consumption within the organization.

G4-EN4

Energy consumption outside of the organization.

G4-EN5

Energy intensity

G4-EN6

Reduction of energy consumption

58

G4-EN7

Reductions in energy requirements of products and services

58

ASPECT: WATER
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN8

Total water withdrawal by source

G4-EN9

Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10

Percentage and total volume of water recycled and reused

ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN11

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of
high biodiversity value outside protected areas.

58
58

69
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G4-EN12

Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in
protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.

G4-EN13

Habitats protected or restored.

G4-EN14

Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats
in areas affected by operations, by level of extinction risk.

ASPECT: EMISSIONS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN15

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)

G4-EN16

Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)

G4-EN17

Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

G4-EN18

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

G4-EN19

Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions

G4-EN20

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

G4-EN21

NOX, SOX, and other significant air emissions

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN22

Total water discharge by quality and destination

G4-EN23

Total weight of waste by type and disposal method

G4-EN24

Total number and volume of significant spills

G4-EN25

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the
terms of the Basel Convention2 Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported
waste shipped internationally.

G4-EN26

Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats
significantly affected by the organization’s discharges of water and run of

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN27

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services

G4-EN28

Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category

55
55
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ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN29

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for
non-compliance with environmental laws and regulations.

ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN30

Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials
for the organization’s operations and transporting members of the workforce.

ASPECT: OVERALL
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN31

Total environmental protection expenditures and investments by type

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN32

Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria

G4-EN33

Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and
actions taken.

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN34

Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through
formal grievance mechanisms.

CATEGORY : SOCIAL
SUB-CATEGORY : LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA1

Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender,
and region

G4-LA2
G4-LA3

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time
employees, by significant locations of operation.
Return to work and retention rates after parental leave, by gender.

59-62

71

72
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ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA4

Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective agreements.

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA5

Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and
safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.

G4-LA6

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and
total number of work-related fatalities, by region and by gender

G4-LA7

Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation.

G4-LA8

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA9

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.

G4-LA10

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings.

G4-LA11

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews,
by gender and by employee category.

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA12

Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category
according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA13

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of operation.

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach
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G4-LA14

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria

G4-LA15

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and
actions taken

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA16

Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms.

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
ASPECT: INVESTMENT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR1

Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that
include human rights clauses or that underwent human rights screening.

G4-HR2

Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects
of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees
trained.

ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR3

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR4

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association
and collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to
support these rights

ASPECT: CHILD LABOR
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR5

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor,
and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach
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G4-HR6

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or
compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or
compulsory labor

ASPECT: SECURITY PRACTICES
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR7

Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or
procedures that are relevant to operations

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR8

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions
taken

ASPECT: ASSESSMENT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR9

Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews
or impact assessments.

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR10

Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria

G4-HR11

Significant actual and potential negative human rights impact in the supply chain and
actions taken.

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR12

Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through
formal grievance mechanisms

SUB-CATEGORY: SOCIETY
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA
G4-SO1
G4-SO2

Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs
Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities

บริษัทคนไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO3

Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and
the significant risks identified

G4-SO4

Communication and training on anti-corruption policies and procedures

G4-SO5

Confirmed incidents of corruption and actions taken

ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO6

Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO7

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly
practices and their outcomes

ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO8

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for
non-compliance with laws and regulations

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO9

Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society

G4-SO10

Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO11

Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through
formal grievance mechanisms

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach
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G4-PR1

Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts
are assessed for improvement.

G4-PR2

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle, by
type of outcomes

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR3

Type of product and service information required by the organization’s procedures for
product and service information and labeling, and percentage of significant product and
service categories subject to such information requirements

G4-PR4

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes

G4-PR5

Results of surveys measuring customer satisfaction

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR6

Sale of banned or disputed products

G4-PR7

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship,
by type of outcomes.

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR8

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses
of customer data.

ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA

Generic Disclosures on Management Approach.

G4-PR9

Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning
the provision and use of products and services
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บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
858 หมู่ 2 ซอย 1C/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
บางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 (0) 23232601-8
โทรสาร 66 (0) 23232227-8

www.saleecolour.com
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