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ขอบเขตการรายงาน
(Disclosure 102-45, 103-1)

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) “COLOR” ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 15 อย่าง
เต็มตัว บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงความรับ
ผิดชอบทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของรายงานฉบับ
นี้รายงานถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่าง (มกราคม 2561 ถึง
ธันวาคม 2561) ซึ่งใช้แนวทางในการรายงานที่สอดคล้องตามดัชนีของ Global Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ
ได้แสดงความมุ่งมั่นในการก�ำหนดเป้าหมายและแสดงผลการด�ำเนินงานที่
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ในรายงานฉบับนี้ และรายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้น
เป็นฉบับที่ 2 เพื่อสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รับทราบถึง
แนวคิด นโยบาย กลยุทธ์ และการคัดเลือกประเด็นความส�ำคัญของความยัง่ ยืน
เป็นการสื่อสารแสดงเจตนารมณ์ให้รบั ทราบถึงความมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจใน
การด�ำเนินงาน เพือ่ พัฒนาองค์กรให้มคี วามก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนด้วยความรับ
ผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ www.saleecolour.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน
บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู บางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 (0) 3232601-8 ต่อ 2027, โทรสาร 66 (0) 3232227-8
อีเมล : saranthinee_m@saleecolour.com, pamika_w@saleecolour.com
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Disclosure 102-14)

ปี 2561 เป็นปีที่ COLOR ได้ด�ำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 15 นับได้ว่าตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิต มุ่งมั่นสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งแก่องค์กร ตามแนวทาง
การบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึง่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่าย
ปีท่ีผ่านมา ถือเป็นการเริ่มต้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อน�ำองค์กรสู่วิสัยทัศน์
ใหม่ นั่นคือ “การเป็นผู้น�ำในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
พลาสติก เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน 3 ด้าน เพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานและการลงทุน การวางแผนงานในระยะ
กลางและยาว ดังนี้
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สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง

ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ COLOR มุ่งเน้นการลงทุนเรื่องการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการทีห่ ลากหลายของธุรกิจพลาสติก ต่อมาเราให้
ความส�ำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อสร้างสังคมภายในที่แข็งแรง ไป
พร้อมๆกับการช่วยพัฒนาสังคมภายนอก ส่งเสริมการมีกิจกรรมการกีฬา เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงนโยบายการ
ด�ำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ในปี 2561 COLOR เข้าร่วมประเมินการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก้าวสู่บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่ำ และการ
เข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นต้น เพราะเรา
เชือ่ ว่ารากฐานทีแ่ ข็งแรงทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ สิง่ แวดล้อม น�ำไปสูค่ วาม
ยั่งยืน
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ธุรกิจพลาสติก เป็นงานที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตค่อนข้างสูง เราจึงตั้งเป้าหมายลด
การใช้พลังงาน น�้ำ และลดของเสียจากการผลิตในแต่ละปี เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ในแง่ของการตลาด COLOR ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และสินค้าใหม่ในกลุ่ม พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเราด�ำเนินการต่อเนื่อง
มาทุกปี ตามแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาด เน้นพัฒนา ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
พลาสติกที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน เพื่อแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีอายุการใช้งาน
น้อยและถูกท�ำลายลง ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อเนื่องด้านสภาพแวดล้อม
มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล

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

คุณรัช ทองวานิช
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ความสุขอย่างยั่งยืน

15 th happiness

ธุรกิจของ COLOR
(Disclosure 102-1)

“สาลี่ คัลเล่อร์” ดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี บริษท
ั ฯ เริม
่ ก่อตัง้ ใน
ปี 2546 ปัจจุบน
ั มีการขยายธุรกิจทัง้ ตลาดภายใน และต่างประเทศโดยมีหลักยึดถือตลอดมา คือการนำ�
เสนอสินค้าทีด
่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่ามาตรฐานสากลเพือ
่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดท
ี ส
ี่ ด
ุ

• บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อหลักทรัพย์ : COLOR ) ก่อตั้งวันที่ 13 สิงหาคม 2546 (Disclosure
102-2)ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลบางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
(Disclosure 102-3 / 102-4) มีจ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้น 278 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ธุรกิจหลักของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี และสาร
เติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�ำเร็จรูป
(Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry-Colorants) เพือ่ จ�ำหน่ายให้ผปู้ ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประเภทต่างๆ (Convertor) น�ำสินค้าของสาลี่ คัลเล่อร์
• ใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต ท�ำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสีสัน คุณลักษณะ และคุณสมบัติรองรับ
ตามความต้องการที่หลากหลายในปัจจุบัน (Disclosure 102-7)
• ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินกิจการมาถึงปีที่ 15 ยังคงมุง่ มัน่ ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในปี 2561 สาลี่ คัลเล่อร์ ได้พัฒนากระบวนการผลิตสินค้า
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการลดของเสียภายในองค์กร
• การปรับปรุงกระบวนการขนส่งวัตถุดิบด้วยท่อขนส่ง (Conveyer tube) ซึ่งผลจากการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ ลดเสียงดังรบกวนจากการกระบวนการผลิต และลดฝุ่นที่เกิดจากการเสียดสีของสินค้ากับท่อขนส่ง
• การปรับปรุงถังไซโลบรรจุแคลเซียม (Silo) เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่การพักสินค้า และลดการใช้ถุงขนาดใหญ่
รองรับสินค้า ก่อนการบรรจุสินค้า
• การติดตัง้ ชัน้ วางสินค้า (Rack) เพิม่ เติม เพือ่ รองรับการขยายพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บสินค้าให้มากขึน้ และมีความ
เป็นระเบียบในการจัดเก็บสินค้า รวมถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน และช่วยในเรือ่ งของการลดต้นทุนการเช่าโกดัง เพือ่
การจัดเก็บสินค้าอีกด้วย
• การติดตัง้ เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักรถรับส่งสินค้า เพือ่ ช่วยในเรือ่ งของความแม่นย�ำของน�ำ้ หนักในการรับ และส่งสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถูกต้องตามกฎหมายในการขนส่ง
• การติดตั้งเครื่องโหลดแคลเซียมขึ้นไซโล เนื่องด้วยการโหลดแคลเซียมขึ้นไซโลจากเดิมเป็นการใช้การติด
เครื่องยนต์(น�้ำมันเครื่อง) ท�ำให้เกิดควันไอเสียจากรถยนต์เป็นมลพิษทางอากาศส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมหารือกับทางคู่ค้า ในการหาทางจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ท�ำการติดตั้งเครื่อง
โหลดแคลเซียมโดยการใช้ไฟฟ้าขึ้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และกับผู้
ปฏิบัติงาน
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ก่อตั้ง บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด
เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกผสมสี และสารเติม
แต่งคุณสมบัติพิเศษ

2555
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์
เริ่มก่อตั้งในวันที่ 13 สิงหาคม 2546
ภายใต้การร่วมมือระหว่าง
ผู้บริหารสูงสุด และพนักงาน

บริษทั ฯ ย้ายฐานการผลิต และ
ส�ำนักงานไปยังทีต่ งั้ ใหม่ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ เพือ่ ขยายธุรกิจ
โดยมีกำ� ลังการผลิตรวม 45,000
ตัน/ปี

2554
2556
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด ได้แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน จ�ำกัด โดยการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (เอ็มเอไอ)

บริษทั ฯ ได้ทำ� การจดทะเบียนเพิม่ 2 บริษทั คือ
บริษทั คอมโพสิท เอเชีย จ�ำกัด และ บริษทั โพลี โพ
ลีเมอร์ เอเชีย จ�ำกัด โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

2560
บริษทั ฯ ขยายคลังสินค้าเพิม่ เติม 5,000 ตร.ม. เพือ่
รองรับการขยายตัวของของธุรกิจ

2561

บริษทั ฯ ซือ้ เครือ่ งจักรเพิม่ เติม เพือ่
ขยายก�ำลังการผลิตถึง 60,000 ตัน/ปี

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.
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ภาพรวมการขายและตลาดปี 2561
Sales and Marketing Overview

ยอดการขายในประเทศ ปี2561
ยอดการขาย
ต่างประเทศ ปี2561

(89.5%)

(10.5%)

สัดส่วนของการตลาดปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บรรจุภณ
ั ฑ์

58.4%

ยานยนต์

13.8%

เครือ่ งใช้ไฟฟ้า

13.4%

อืน่ ๆ

7.6%

การเกษตร

4.7%

ก่อสร้าง

2.1%

สัดส่วนการขายแคลเซียมมาสเตอร์แบทช์

ในปี 2560

เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสินค้าทั้งหมด

ในปี 2561

เพิ่มขึ้น

15.91%
17.67%

(Disclosure 102-6)

EXPORT

MARKET

12

GREECE

USA

13

CHINA
HONGKONG
SALEE
COLOUR

TURKEY

VIETNAM
MYANMAR

COMBODIA
PHILIPPINES

INDIA

INDONESIA
MALAYSIA

AUSTRALIA

• จำ�นวนประเทศที่ส่งออก 12 ประเทศ
• โดยมีสำ�นักงานและฐานการผลิตตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
(Disclosure 102-4)
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วิสัยทัศน์ Vision

เป็นผู้น�ำในการส่งเสริมสร้างสรรค์
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน”

15 th happiness

พันธกิจ

Mission

1

มุ่งพัฒนา ค้นคว้าและวิจัยเม็ด
แม่สีพลาสติกเข้มข้นให้เป็นเรื่อง
ง่ายสำ�หรับผูใ้ ช้งาน

2

สร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
อย่างยัง่ ยืน

3
เป็นพันธมิตรทีด
่ ท
ี างธุรกิจ ด้วย
ความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนขององค์กร
(Disclosure 102-16)

สร้างรากฐานการจัดการทีแ
่ ข็งแกร่ง

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

(9.4)

มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
มาตรฐานสากล

เรามองการขับเคลือ่ นองค์กร เหมือนการสร้างบ้านทีเ่ ริม่ จากการสร้างรากฐาน
ที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจก�ำลังชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสใน
วิกฤติ และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ทางบริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผล
ประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน น�ำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า
การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพราะเราเชือ่ ว่า คุณภาพเกิดขึน้ จากความตัง้ ใจในทุกขัน้ ตอน
และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Policy)
(16.5)

บริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญของ
หลักการก�ำกับกิจการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่า
เทียมกันและมีความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรม
การบริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ ว่าการด�ำเนินการตามหลักการปฏิบตั ขิ า้ งต้น จะส่งผล
ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน จึงมีการก�ำหนด “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” (Disclosure 102-16) โดยมีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” (Corporate
Governance Committee) ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
กิจการที่ดีตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากลเป็นประจ�ำทุกปี มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานตาม
แผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ (Disclosure 102-17)

ปรับปรุงนโยบาย
ปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด
่ ี
• เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
• เพิ่มเติมเรื่องที่คณะกรรมการควรและไม่ควร
ดำ�เนินการ
• เพิม
่ เติมนโยบายความหลากหลายของกรรมการ

เจตนารมณ์

• สือ
่ สารนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด
่ ไี ปยัง
พนักงานและผูเ้ กีย
่ วข้องของบริษท
ั ฯ

15 th happiness

โครงสร้างการบริหารงาน
(5.1,5.5)

PRESIDENT
MANAGING DIRECTOR
DEPUTY
MANAGING DIRECTOR

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR

ASSISTANT MANAGING DIRECTOR

OPERATION DIVISION

BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION

ACCOUNTAND FINANCE DIVISION

ENGINEERING DEPARTMENT

INNOVATION AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT MANAGER

PROCURMENT
DEPARTMENT

INFORMATION TECHNOLOGY
DEPARTMENT

PRODUCTION DEPARTMENT

HR & ADMINISTRATIVE
DEPARTMENT

IMPORT AND EXPORT
DEPARTMENT

WAREHOUSE DEPARTMENT

SALE DEPARTMENT

PRODUCTION PLANING
DEPARTMENT

LABORATORY
DEPARTMENT

CONTOMER SERVICE
DEPARTMENT

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 9 ท่าน (กรรมการเพศหญิง 1 ท่านและกรรมการเพศชาย
8 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน (ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน กลต. ที่ก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 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�ำนาจในสายงานและการตัดสินใจภายในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้อ�ำนาจในการตัดสินใจและการบริหาร
งานอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว
กรรมการบริษทั ฯ เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน กลต. เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การบริหาร
จัดการความเสีย่ งการก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ฯ
และก�ำหนดขอบเขตการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนพิจารณาทบทวนการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
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ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการพิจารณา กลัน่ กรอง และ
ให้ความเห็นแนะน�ำในเรือ่ งส�ำคัญต่างๆ ของบริษทั ฯ และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย

1
2
3
4

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

มีบทบาทในการสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม
ทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม และประชุมอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

มีบทบาทในการพิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัตคิ ณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง โดยรวมและรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้าน ความรู้ ความช�ำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก�ำหนด สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเป็น
กรรมการสรรหา รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทนทบทวน และเสนอ
รูปแบบตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนกับผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาให้การเสนอชอบก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำ
ปี เพื่อขออนุมัติ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมให้แก่ผบู้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย
่ ง

มีบทบาทพิจารณากลัน่ กรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของ
องค์กร ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม ดูแลปริมาณความเสี่ยง
ของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ก�ำหนดเกณฑ์วดั ความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ ง
ที่บริษัทฯ จะยอมรับได้ก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวม
ถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด�ำเนินงาน และสถานะความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่
ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด

คณะกรรมการ
บริหาร

มีบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารงานเกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย
กลยุทธ์ และเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ
จัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการในการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส รวมถึง
การควบคุมค่าใช้จา่ ยและงบลงทุนตามขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ใิ นแผนงาน
ประจ�ำปี ด�ำเนินนโยบายตามด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อ
องค์กร และด�ำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

15 th happiness

โครงสร้างคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ และน�ำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการด�ำเนินงานต่อไป

90.05
ประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ(รายคณะ)
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

92.42
ประเมินตนเองของคณะ
กรรมการและกรรมการชุดย่อย
(รายบุคคล)
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

99.52
ประเมินตนเองของกรรมการชุด
ย่อย (รายคณะ)
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
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จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
(Code of Conduct)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมต่อบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น และการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ให้คงอยู่ต่อไปจรรยา
บรรณทางธุรกิจ ครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องยิ่งขึ้นกับสภาพปัจจุบัน โดยมีนโยบายและแนวการ
ปฏิบัติดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่
บุคลากรในองค์กรเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการ
ป้องกันการทุจริต โดยเนือ้ หาทัว่ ไปได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั
ตั้งแต่เริ่มแรกที่บริษัทได้จัดท�ำจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันตามประกาศ มีไว้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะป้องกัน
การทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกันการทุจริตแนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติ
ไม่ท�ำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนท�ำหน้าที่
รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือ โดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ
2 ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องด�ำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจ
สอบได้
3 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงิน
สนับสนุนที่จ่ายไปต้องมี วัตถุประสงค์ เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่าย
ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
4 ไม่กระท�ำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนิน
การดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็นองค์กรทีย่ ดึ มัน่ ในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย รวมถึ ง ไม่ มี แ นวทางในการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ งแก่
พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5 กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้ค�ำปรึกษา เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ
1

15 th happiness

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
และแนวปฏิบัติ
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ ด�ำเนินกิจการโดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน ทุกระดับด้วย
ความเท่าเทียมไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่กดขีบ่ งั คับใช้แรงงาน แม้วา่ จะมีความ
แตกต่างของเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชือ่ หรือเรือ่ งอืน่ ใดก็ตาม
จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน

แนวปฏิบัติ
1

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี
ผิว ศาสนา ความพิการ ผู้ด้อยโอกาส สถานะทางสังคม หรือ เรื่องอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2 บริษัทฯ ให้โอกาสพนักงาน ได้มีการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
สร้างแรงกระตุ้นในการท�ำงาน รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้
3 พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส�ำนึก
ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

นโยบายการรักษาความลับ
และแนวปฏิบัติ
บริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบหากได้รับการเปิดเผย ต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือบริษัทฯ เอง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้มีการรับรู้เฉพาะผู้
จ�ำเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลและรักษา
ความปลอดภัย

แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลัก
ฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด
2 พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องรักษา ปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้า
ไว้เป็นความลับ
1
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นโยบายการต่อต้านการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรมและแนวปฏิบัติ
บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ ให้ความแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทั้งต่อคู่ค้า ลูกค้า โดย
เป็นการแข่งขันตามวิถที นุ นิยมเสรีในการท�ำธุรกิจ การแข่งขันด�ำเนินไปอย่างเป็น
ธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดในการที่ไม่ถูกต้อง

แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันอย่างเสรี โดยค�ำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่
โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
2 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
หรือเพื่อธรรมรงค์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่ง
ทางการค้าที่เป็นไปเพื่อการสร้างการผูกขาดตัดทอนตลาด เพื่อควบคุมราคาหรือลดคุณภาพการให้บริการแต่
ไม่ลดราคา เพือ่ การค้าก�ำไรเกินควรอันจะเป็นผลเสียหายต่อลูกค้าและประชาชน เป็นเรือ่ งทีห่ า้ มบริษทั ฯ กระท�ำ
3 บริษัทฯ จะแสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้
ห้ามบุคลากรของบริษทั ฯ รับเปิดเผยหรือใช้ขอ้ มูลของคูแ่ ข่งทีไ่ ด้มา โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อ
ตกลงรักษาความลับ
1

15 th happiness

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์และแนวปฏิบัติ
บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ ให้ความส�ำคัญไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร ใช้
โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ
บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอาศัยต�ำแหน่งและหรืออ�ำนาจหน้าที่
ของตน และพนักงานของบริษทั ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตั งิ านโดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และพึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าหากตนมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ในหน้าทีก่ ารงานของตนแล้ว พนักงานผูน้ นั้ ควร
หลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการปฏิบัติงานนั้นและให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน

แนวปฏิบัติ
1

หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเองที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทฯ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่แทนตน
2 ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยง เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทฯ ในเครือ บุคลากรต้องท�ำ
รายการนั้นเสมือนกับการ ท�ำรายการระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลภายนอกตามปกติทางการค้าของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
บุคลากรที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
3 ในกรณีทเี่ ข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากร
ของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษทั ฯ จด
ทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
(ก) การท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับสัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และจะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินใน
การท�ำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั หรือเป็นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้แล้ว
(ข) ให้จดั ท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี นาดรายการตามหลักการทีไ่ ด้ผา่ นการอนุมตั ติ ามข้อ (ก)
เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4 ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (ก) และ
เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมีการท�ำรายการเป็นครั้งๆ ไป
5 การประชุมพิจารณาเรื่องหรือวาระใดที่บุคลากรผู้เข้าประชุมมีส่วนได้เสียกับเรื่องหรือวาระนั้น บุคลากรผู้
มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นสามารถพิจารณา
วิเคราะห์วิจารณ์ได้โดยอิสระปราศจากอิทธิพลหรือความกดดันจากบุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย
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นโยบายการคำ�นึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติ
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ ใส่ใจในความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมของ
พนักงาน และผู้ที่อยู่โดยรอบ โดยการส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้เป็นวิถีการด�ำเนินงานในประจ�ำวัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบัติ
มีการส่งเสริมให้จัดท�ำข้อก�ำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่
มีมาตรการไม่น้อยกว่ากฎหมายก�ำหนดตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและ
ผู้บริหาร โดยต้องมีการเข้าอบรมความรู้ทุกคน
2 ทางบริษัทฯ มีการควบคุม ป้องกันอุบัติเหตุ ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคี
ภัย การเจ็บป่วยจากการท�ำงานทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี รวมถึงความผิดพลาด
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน การซักซ้อมตาม
แผนความปลอดภัยประจ�ำปี และถือเป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร พนักงานในการรายงานอุบตั เิ หตุ อุบัตกิ ารณ์ โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
3
ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อ
เนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
1

นโยบายการแจ้งเบาะแส
และแนวปฏิบัติ
บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ ให้ความส�ำคัญในการการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ
ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

25

ช่องทางการร้องเรียน
ทางโทรศัพท์ 02-3232601-8 ต่อ 2005 (เลขานุการบริษัทฯ)
ทางจดหมาย 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ทางอีเมล เลขานุการบริษัท mattana@saleecolour.com
ทางเว็บไซด์ www.saleecolour.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้กับผู้แจ้งเบาะแสในทุกๆ ขั้นตอน

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางช่องทางการร้องเรียน
0

จ�ำนวนเหตุการณ์ที่เกิดจาก
การทุจริต
0
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(9.4)

โครงสร้างการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืน

(Disclosure102-16)

ในปี 2561 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน นวัตกรรมและความยั่งยืนขึ้น โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหน่วยงานระบบ ISO ความ
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพและการท�ำงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ นอกจากนัน้ ยัง
ส่งเสริมกิจกรรมภายในบริษทั ฯ ให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร โดยกิจกรรมในปี 2561 เน้นในเรือ่ งของการสร้างความยัง่ ยืน
ให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 มิติ

ด้านเศรษฐกิจ
เน้นในเรือ่ งของกิจกรรมส่งเสริมการขาย
โดยขยายการตลาดออกไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการ
พบลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ๆ เกิดการแลก
เปลีย่ นความรู้ และเสริมสร้างการเรียนรู้
ใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายตลาดและการสร้ า ง
ความยัง่ ยืนร่วมกับคูค่ า้ ต่างๆ รวมถึงการ
ออกไปพบสือ่ เพือ่ ท�ำความรูจ้ กั และแลก
เปลี่ยนมุมมอง

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

เน้นในเรื่องของเด็กและเยาวชน โดย
ให้การส่งเสริมในเรื่องของความรู้ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย ความสะอาด
และการเสริมสร้างความสุข ทางบริษทั ฯ
จัดกิจกรรมให้กับพนักงานมีส่วนร่วมใน
การท�ำอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ รับ
ประทาน และจัดกิจกรรมความรู้ รวมถึง
การให้ทุนทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ซึ่งโรงเรียนที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัด
กิจกรรม เป็นโรงเรียนชุมชนใกล้พื้นที่ตั้ง
ของบริษัทฯ

เน้นเรื่องสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ
ให้มีความปลอดภัยและมีพื้นที่สีเขียว
เพือ่ สภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการท�ำงานของ
พนักงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในอย่างเป็นระบบ และครอบคลุม
ไปถึงเพื่อนบ้านโดยรอบ

คณะกรรมการด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ได้แก่ ก�ำหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา แผนการด�ำเนินงาน แผนการปฏิบตั กิ าร ก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ประสิทธิภาพ และงบประมาณส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานด้านกิจการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพิจารณาอย่างยั่งยืน พร้อมให้การสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทน
คืนสู่สังคม และมีการท�ำงานร่วมกับการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบ
คุณภาพ
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คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
หน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการความปลอดภัย จัดท�ำ
นโยบาย โครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวินยั ความตระหนัก
และให้ความรู้แก่พนักงานป้องกันและลดอุบัติเหตุการ
ประสบอันตราย และการบาดเจ็บอันเนือ่ งจากการท�ำงาน

คณะกรรมการ 5 ส.
หน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการ 5 ส. จัดท�ำนโยบาย
การปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน ในด้านสุขอนามัยพร้อม
ส่งเสริม ผลักดัน การสร้างวินยั ความตระหนัก ในการ
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบรวมถึงการให้
ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานในด้านกิจวัตรประจ�ำ
วันเสริมสร้างลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบวินัยให้
แก่ผปู้ ฏิบตั กิ จิ กรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัด
เก็บอย่างเป็นระบบท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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คณะกรรมการ Happy
หน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการ Happy จัดท�ำนโยบายสิทธิสวัสดิการ การดูแลเอาใจใส่ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน รวมถึงการพัฒนาพนักงานเสมือนคนหนึ่งในครอบครัว จัดกิจกรรมให้กับพนักงานและผู้บริหารให้เกิดการมีส่วน
ร่วม เพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในการท�ำงาน สร้างขวัญและก�ำลังใจให้
กับพนักงาน ลดข้อขัดแย้ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

15 th happiness

29

30

ความสุขอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ
รายได้

(Disclosure 201-1)

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

รายจ่าย
ผลการด�ำเนินธุรกิจในปี 2561 ของกลุ่มบริษัทโดยรวมเกิดก�ำไรขั้นต้นเป็นมูลค่า 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

การบริหารการจัดการ

ห่วงโซ่คุณค่า

2

1

Value Chain
(Disclosure 102-9)

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและผู้
บริโภคที่เชื่อมต่อกัน โดยมุ่งตอบสนอง
คุณภาพชีวติ ของผูบ้ ริโภค เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อมทีด่ ขี นึ้
“COLOR” จึงให้ความส�ำคัญกับการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การสรรหา
วั ต ถุ ดิ บ จนถึ ง การผลิ ต ออกมาเป็ น
สินค้าในรูปแบบของเม็ดพลาสติกผสม
สี สารเติมแต่งแบบเข้มข้นและสีผสม
พลาสติกชนิดผง ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

Supplier / Raw material

Salee Colour Industrial

3

4

Convertor

consumer

15 th happiness

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ
Sustainability issue
ในปี 2561 หน่วยงานนวัตกรรมและความยั่งยืน ได้จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนจากการประเมิน
ความเสี่ยงขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ธุรกิจ โดยพิจารณาจากประเด็นที่เชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายในเชิงนโยบายของบริษัทฯ และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

แนวปฏิบตั ิ

(Disclosure 102-47)

• ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน

• การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
• การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
• แนวปฏิบัติสากล (GRI)
• แนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ บริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด มหาชน

• การประเมินความส�ำคัญของประเด็นจากผลกระทบทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

• ประชุมกับผูแ้ ทนแต่ละหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
แต่ละกลุม่ เพือ่ พิจารณาระดับผลกระทบ

• การประเมินความส�ำคัญของประเด็นจากผลกระทบทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ

• วิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของบริษทั รวมถึงโอกาสและผลกระ
ทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต

• จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นในภาพรวม

• จัดท�ำตารางระดับความส�ำคัญของประเด็นจากมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้
เสีย และบริษทั ฯ
• น�ำเสนอผลการจัดล�ำดับความส�ำคัญต่อคณะกรรมการความยัง่ ยืน

ประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

STK

• สวัสดิการพนักงานและการจ้างงาน
• ความโปร่งใสในการจัดซือ้
• กฎหมาย
• สิง่ ทดแทนวัตถุดบิ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในอนาคต
• การสือ่ สารองค์กร

• การเติบโตทางธุระกิจ
• มูลค่าตลาดหุน้
• การมีสว่ นร่วมกับชุมชน
• คูค่ า้ ทางธุระกิจ
• ชุมชนสีขาว
• ความสม�ำ่ เสมอและคุณภาพของสินค้า
• ความต้องการของลูกค้า
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• กระบวนการจัดซือ้ อย่างเป็นระบบ
• การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

COLOR
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SDGs และ สาลี่ คัลเล่อร์
หลักการและกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ในปี 2561 บริษทั ได้คดั เลือกเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) จ�ำนวน 11 เป้าหมาย โดยมีการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนตามประเด็นทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาต่างๆและสมรรถนะองค์กรซึง่ ประกอบกับความ
สนใจของบริษทั โดยมีขอบเขตเป้าหมายและเป้าประสงค์ทบี่ ริษทั มุง่ ตอบสนองด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล
ดังนี้

บรรษัทภิบาล
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(4.4 ,4.7)

(5.1 ,5.3)

(10.2)

(11.6)

(6.3 , 6.4 , 6.6 )

(7.2 )

(12.4)

(13.3)

( 8.5 ,8.8 )

(9.4)

( 16.5 )

15 th happiness

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ
จนถึงการส่งต่อผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ไปยังลูกค้าปลายทาง โดยรอยเท้าคาร์บอน
ขององค์กรเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกจากกระบวนการท�ำงานขององค์กร น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการ เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
ในปี 2561 ทางบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เข้า
ร่ ว มโครงการฉลากคาร์ บ อน (Carbon Reduction) โดยส� ำ นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว มีทีม
งานที่ ป รึ ก ษาจากสถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ เพือ่ เป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของทา
งบริษัทฯ และเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic)

จากความเปลีย่ นแปลงและปัญหาเรือ่ งพลาสติกทีก่ ลายเป็นประเด็นทีท่ วั่ โลกตืน่ ตัวและให้ความสนใจในปัจจุบนั น�ำมาสูม่ าตรการ
ออกมาหลายรูปแบบ ได้แก่ กระบวนการผลิต การบริโภค การก�ำจัดอย่างมีประสิทธิภาพและเศรษฐกิจมูลค่าเพิม่ ในฐานะเป็น
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก ท�ำให้เราเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ จึงน�ำไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
พลาสติกอย่างไรให้ยงั่ ยืน ซึง่ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้พฒ
ั นากระบวนการท�ำเม็ดปาวน์พลาสติกชีวภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดย
เรามีเครือ่ งจักรทีร่ องรับการผลิตเม็ดมาสเตอร์แบทช์ หรือคอมปาวน์พลาสติกชีวภาพ และท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ภาคเอกชน รวมทัง้ ลูกค้า และผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ชีวภาพเอง ปัจจุบนั เราสามารถพัฒนาไปจนเกิดสูตรคอมปาวน์พลาสติกชีวภาพ ซึง่ ถูก
น�ำไปแปรรูปพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติก ฟิลม์ หลอด และภาชนะต่างๆเป็นต้น

GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) เป็นระบบการจ�ำแนกความเป็นอันตราย
และการติดฉลากสารเคมีทเี่ ป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก โดยองค์การสหประชาชาติ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535 มีวตั ถุประสงค์ให้ทกุ ประเทศใน
โลกมีการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการครอบคลุมของสารเคมีและ
ผลิตภัณฑ์เคมี ในภาคอุตสาหกรรมและภาคอืน่ ๆ รวมถึงสารละลายเจือจางและสารผสมของสารเคมี การพัฒนาระบบการจ�ำแนกความ
เป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมีนี้ เพือ่ ให้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้สารเคมีของประเทศต่างๆ มีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกประเทศทีท่ ำ� การค้าระหว่างกัน
ทางบริษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีการจัดการและมีผรู้ บั ผิดชอบด้านความปลอดภัยในเรือ่ งของการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผ่านการทดสอบวัดความรูต้ ามหลักสูตรและวิธกี ารทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูก้ ำ� หนด
ครบถ้วน
นอกจากนี้ เรายังด�ำเนินการ จัดท�ำฉลากตามระบบ GHS โดยติดกับบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ ง่ ถึงลูกค้า พร้อมทัง้ จัดท�ำเอกสารความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ทงั้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ในทุกสินค้า เพือ่ ให้ครอบคลุมลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
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ความสุขอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสีย…ของเรา
บริษัทฯ มีนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และตระหนักถึงความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืน โดยมีการจัดการ
ประเมินผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561 ยังคงการใช้การจ�ำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8
กลุ่มเดิม (Disclosure 102-40) พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนก�ำหนด
กลยุทธ์ในการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการด�ำเนินงานที่ยั่งยืน

การกำ�หนดผู้มีส่วนได้เสีย

(Disclosure 102-42)

1 การจ�ำแนกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย จากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
2 การสือ่ สาร ก�ำหนดวิธีการสื่อสาร วิเคราะห์ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
3 การมีส่วนร่วม จัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า
กลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

5

พนักงาน
การได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม

2

3

6

7

ชุมชนและสังคม
สังคมโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

หน่วยงานภาครัฐ
การให้ความร่วมมือ และ
ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง

สื่อมวลชน
ความถูกต้อง
ความรวดเร็ว
ของข้อมูลข่าวสาร

4

คู่ค้า
การแข่งขันธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม และโปร่งใส

8

เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
การบริหารความเสี่ยง

15 th happiness

กรอบการดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ชุมชน
และสังคม

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

คู่ค้า

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-44)

วิธีการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

การมีส่วนร่วม

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตาม
มาตรฐานก�ำหนด
• การให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขาย
• การส่งมอบทีต่ รงต่อเวลา สม�ำ่ เสมอ
• ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย
• การรักษาความลับของลูกค้า
• ได้รบั สินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
• การรับประกันสินค้าและบริการ

• การอบรมและสัมมนาร่วมกับลูกค้า
• การจัดงานแสดงสินค้า

• การส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี
2561 ร้อยละ 93.42 (Disclosure
102-43), (Disclosure 102-44)
• การเข้าพบปะลูกค้า
• การแบ่งปันความรูท้ างด้านเทคนิค
กับลูกค้า

• ไม่สร้างผลกระทบทางลบกับชุมชนและ
สังคม
• เป็นมิตรทีด่ ตี อ่ กัน
• การช่วยเหลือสนับสนุน
• มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
• ท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
• การจ้างงานผูพ้ กิ าร
• การพัฒนาชุมชน สังคมในพืน้ ทีต่ งั้ ของ
โรงงาน

• การประชุมร่วมกับชุมชนและสังคม
โดยรอบ
• การจัดกิจกรรมด้านสังคม
สิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน

• การมีสว่ นร่วมกับชุมชน โดยการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
• การให้ความรูค้ วามเข้าใจกับ
เยาวชนในโครงการ “เติมฝัน ปันรัก”
ครัง้ ที่ 3 โรงเรียนบางเสาธง
• กิจกรรมปรับภูมทิ ศั น์ “บ้านต้น
กล้า สาลี”่

• ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ป็นรูปธรรม
และเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
• ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ
• การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหาร
ความเสีย่ ง
• สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข และข้อตกลง
ของสัญญา
• การจ่ายเงินปันผล ในระดับทีน่ า่ พอใจ
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้
ติดตามและทราบข้อมูลของบริษทั ฯ มากขึน้

• การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
• รายงานประจ�ำปี
• การแถลงผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส
• การปรับปรุงเว็บไซต์ของนักลงทุน
สัมพันธ์ให้มคี วามทันสมัย ใช้งานง่าย

• ช่องทางการสือ่ สาร เว็บไซต์ IR
Press Release
• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
ขององค์กร

• การให้ความรู้ และการพัฒนา
กระบวนการผลิต
• การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญา
• การเติบโต และก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระยะยาว
• ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัด
จ้าง
• มี น โยบายการต่ อ ต้ า นธุ ร กิ จ
คอร์รปั ชัน่ และส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• ตอบสนองความต้องการของคูค่ า้
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตาม
ความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไป

• การพัฒนาคูค่ า้ ด้วยการแนะน�ำให้
ความรู ้ ความเข้ า ใจในการพั ฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงตามกฎหมาย
ก�ำหนด
• การติดตามข่าวสาร และกิจกรรม
ทางการตลาด
• ร้อยละของความพึงพอใจในการ
บริการ ร้อยละ 93.42
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กรอบการดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้สถาบัน
การเงิน

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการสื่อสาร

การมีส่วนร่วม

• ผลตอบแทนและสวัสดิการทีม่ นั่ คง
• ความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงาน
• การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน
• สภาพแวดล้อมทีด่ แี ละความปลอดภัยใน
หน้าทีก่ ารงาน
• การได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมและเป็น
ธรรม

• ผูบ้ ริหารพบพนักงานรายไตรมาส
• การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ
• การส�ำรวจความต้องการของ
พนักงาน
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและ
ปลอดภัย

• การประชุมพูดคุยระหว่างผูบ้ ริหาร
และหัวหน้างาน
• การร่วมท�ำกิจกรรมภายในองค์กร
• มีการปรับภูมิทัศน์ขององค์กรที่
ปลอดภัยให้กบั พนักงานเพิม่ ขึน้

• สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมชุมชน
และสังคม
• การพัฒนาความสามารถขององค์กรใน
การมีสว่ นร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิต
• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน
ด้านต่างๆ

• รายงานข้ อ มู ล ตามที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด
• การน�ำส่งภาษีตามกฎหมาย
• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานก�ำหนด

• ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมใน
ด้านต่างๆ
• การได้รบั การรับรอง Green System Level 3

• ความถูกต้อง รวดเร็ว ของข้อมูลข่าวสาร
ความคืบหน้าของกิจการ
• ข้อมูลเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ทีถ่ กู ต้อง
น่าเชือ่ ถือ

• แจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า
ของกิจการ
• ตอบสนองความต้องการของสือ่ ที่
เป็นประโยชน์

• การพบปะเยีย่ มเยือนสือ่ มวลชนใน
โอกาสต่างๆ
• จัดสัมภาษณ์พเิ ศษในวาระต่างๆ

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญาโดยเคร่งครัด
• รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ แก่
เจ้าหนีด้ ว้ ยความถูกต้อง และตรงเวลา

• รายงานฐานะทางการเงินของ
บริษทั ฯ แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความถูกต้อง
และตรงเวลาอย่างสม�่ำเสมอ และ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การประชุมพบปะหารือ
• การเยีย่ มชมกิจการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
COLOR มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management) ตามมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์และพัฒนา
ในทุกระดับขององค์กร ตัง้ แต่การวางกลยุทธ์การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจในการลงทุนกิจการใหม่ๆ พร้อมกับการตระหนักรูแ้ ละ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร ผูถ้ อื หุน้ สังคม ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่างๆ พร้อมทัง้ ก�ำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งเพือ่ มองหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจและ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน

15 th happiness

โครงสร้างและความรับผิดชอบ
คณะท�ำงานบริหารความเสีย่ งได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสีย่ ง
ในทุกด้าน รวมถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้มรี ะบบความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพในองค์กร เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าจะมีการด�ำเนิน
การทีเ่ หมาะสมในการบริหารจัดการความเสีย่ งนัน้ ๆ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

การกำ�หนดกลยุทธ์
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งมีทศิ ทางเดียวกันทัง้ องค์กร และ
ยังคงสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรทีก่ ำ� หนดไว้ได้ (Risk Tolerance)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง/
โอกาสในการดำ�เนิน
ธุรกิจ

1

ประเมินความเสี่ยง/
โอกาส

2

กำ�หนดมาตรการจัดการ
แก้ไขรายงานและติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยง
โดยใช้กับการบริหาร
ความเสี่ยง
สั้น-กลาง-ยาว

3
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
(Risk Culture)
บริษทั ฯ มีการเสริมสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารการจัดการความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการสือ่ สาร
การให้ความรูแ้ ละการอบรมแก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ประเมินความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเป้า
หมายทางธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว มีการเฝ้าระวังความเสีย่ งทีจ่ ะสามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ พร้อมจัดท�ำแผนการบริหารความ
เสีย่ งเพือ่ เป็นการให้ความมัน่ ใจได้วา่ ความเสีย่ งทีผ่ บู้ ริหารรับทราบแล้วนัน้ และคาดว่าจะเกิดขึน้ จะได้รบั การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงความเสีย่ งใหม่ทมี่ กี ารระบุขนึ้ นัน้ จะได้รบั การตอบสนองอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการความเสีย่ งเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ผลการ
ด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร

ความเสี่ยงขององค์กรมีทั้งหมด 7 ประเภทดังนี้

ความเส่ียง
ด้านกลยทุธ์

ความเส่ียง
ด้านกฎหมาย

ความเส่ียง
จากภายนอก

ความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเส่ียงด้าน
การดำ�เนินงาน

ความเส่ียง
ด้านองค์กร

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

15 th happiness

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

(Disclosure 102-29)

เป็นการประเมินความเสีย่ งจากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายขององค์กรในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม

ประเด็นความเสีย่ งด้านเศรษฐกิจ
(Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการ

1 ความเสี่ยงจากความสามารถในการแข่งขันและสภาพ

บริษัทฯ มีแผนการบริหารความเสี่ยงรองรับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
• ศึกษาข้อมูลการตลาด เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม
• ก�ำหนดคณะกรรมการส่วนย่อย เพื่อด�ำเนินโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละส่วนงานที่จ�ำเป็น

2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

• มีนโยบายการก�ำหนดราคาขาย โดยพิจารณาจาก
ต้นทุนการขายของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับภาวะตลาด
• มีแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องของราคาวัตถุดิบที่เชื่อ
ถือได้
• มีการก�ำหนดราคาการซื้อขายล่วงหน้า
• มีการควบคุมการสั่งซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง

3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่/

• ก�ำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายอย่างชัดเจน
• ก�ำหนดแผนการด�ำเนินการตามกฎหมาย
• ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
• รายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความ
สอดคล้ อ งของกฎหมายให้ ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ทราบในการ
ประชุม Management Review
• เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอย่างสม�่ำเสมอ

4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน

• มีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินอย่าง
ใกล้ชิด
• มีการใช้เครื่องมือ Natural hedge และ forward rate
เฉพาะส่วนต่าง

เศรษฐกิจ
ผลกระทบ: ไม่สามารถแข่งขันได้/ ธุรกิจถดถอย

ผลกระทบ: ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อก�ำหนด/ มาตรฐาน
ผลกระทบ: ชื่อเสียงของบริษัทฯ การลงโทษ การเสีย
ค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ

ผลกระทบ: อัตราผลตอบแทนจากการค้าและลงทุนไม่
สม�่ำเสมอ
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ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม
(Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง
1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ผลกระทบ: การลดการใช้งานสินค้าที่ท�ำจากพลาสติก/
การรณรงค์การลดจ�ำนวนการใช้ถุงพลาสติก

การบริหารจัดการ
• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่นการพัฒนาสินค้าพลาสติก
ชีวภาพที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
(Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง
1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบ: สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรืออุทกภัย
ที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย กระทบต่อการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจ

การบริหารจัดการ
• มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ ภาคสังคม เช่น การเข้าร่วมโครงการฉลาก
คาร์บอน (Carbon Reduction)
• การบริหารการจัดการสิง่ แวดล้อมสังคม เน้นการรณรงค์
การประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน
• การติดตามเฝ้าระวังความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์น�้ำท่วม โดยมี
แผนบริหารความเสี่ยงรองรับ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ธุรกิจสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

15 th happiness

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)
บริษทั มีการจัดท�ำแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และได้ทำ� การ
ซ้ อ มแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ และแผนการรั บ มื อ
ภาวะฉุกเฉินน�ำ้ ท่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้เหตุการณ์
สมมติเป็นเหตุการณ์นำ�้ ท่วมภายในนิคม ครอบคลุมถึงการซ้อมการ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างกลุม่ ภายในบริษทั และการติดต่อสือ่ สารไปยัง
นิคมอุตสาหกรรม เพื่อน�ำผลที่ได้จากการซ้อมแผนดังกล่าว ไป
ปรับปรุงขัน้ ตอนด�ำเนินงานให้บริษทั มีระบบการบริหารความต่อ
เนือ่ งทางธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสร้างความมัน่ ใจได้วา่
หากเกิดเหตุการณ์วกิ ฤตต่างๆ บริษทั ยังสามารถด�ำเนินการได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง

การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk)

(13.3)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และภาวะโลกร้อนทีเ่ กิดจากการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากใช้ทรัพยากรอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่มกี ารเตรียมพร้อมรับผลกระทบ เช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีผ่ นั ผวน การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ
ส่งผลอย่างมากในการท�ำความร้อนและระบายความร้อนของอุปกรณ์การผลิต และผูป้ ฏิบตั งิ าน หรืออุทกภัยทีก่ อ่ ให้เกิดความสูญเสีย
ของชีวติ และทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นการส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
จากความเสีย่ งดังกล่าว ทางคณะกรรมการมีการเล็งเห็นถึงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีการด�ำเนินการประเมิน
ความเสีย่ งและจัดท�ำมาตรฐานบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว และจัดท�ำแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เพือ่ รองรับต่อผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
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ความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์
ด้วยการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั มีความเสีย่ งภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ การพึง่ พาเทคโนโลยี
มากขึน้ เป็นอีกหนึง่ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ และมีการเตรียมการในการรับมือกับความเสีย่ งดังกล่าว อาทิ การ
โจมตีระบบเครือข่ายเน็ต การท�ำลายข้อมูลโดยผูท้ ไี่ ม่ได้รบั อนุญาต การน�ำข้อมูลไปใช้ในทางทีผ่ ดิ การโจรกรรมข้อมูลการพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชือ่ เสียงของบริษทั ฯ การสูญเสียข้อมูลทางปัญญา การสูญเสีย ราย
ได้ หรือ ผลก�ำไร
ด้วยเหตุนบี้ ริษทั ฯ มีการแจ้งนโยบายด้านความปลอดภัยระบบงาน IT (IT-01-55-001) เกีย่ วกับแนวทางการควบคุมความ
เสีย่ งด้านต่างๆ เช่น นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสอื่ สาร การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ และการป้องกัน
ความเสียหาย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการส่งเสริมให้มกี ารสร้างความตระหนัก
รูใ้ นการใช้เทคโนโลยีให้ถกู ต้อง การแจ้งเตือนข้อมูลแปลกปลอมและมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพือ่ เป็นการรองรับ
ปัญหาดังกล่าว พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนรองรับความเสีย่ งกรณีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

15 th happiness

สังคม
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษทั ฯ มีความตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อพนักงาน ในการเสริมสร้างศักยภาพ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์ในการท�ำงาน รวมถึงมีจรรยาบรรณในการท�ำงานและการปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ หวังให้พนักงานน�ำทักษะความรูม้ าใช้
ในการต่อยอด เพือ่ ขยายและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ท�ำให้บริษทั ฯ มีการเติบโตอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียในระยะยาว
บุคลากร จำ�แนกตามอายุและเพศ

ผู้บริหาร 11 คน

พนักงานทั้งหมด 278 คน

ชาย

หญิง

210
คน

ชาย

8 คน

อายุ 31-50 ปี

หญิง

3 คน

อายุมากกว่า 50 ปี

4 คน

7 คน

68
คน

พนักงานต่างชาติ 25คน

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี
อายุ 31-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

109 คน

157 คน

ชาย

18 คน

หญิง

12 คน

7 คน

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี

2 คน

อายุ31 – 50 ปี

22 คน

อายุมากกว่า 50 ปี

1 คน
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การดูแลพนักงาน

(8.5, 8.8)

บริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการดูแลพนักงาน การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั ติ อ่
แรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน ไม่มกี ารจ้างแรงงานเด็ก มีความเสมอภาคทาง
โอกาส เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ฯลฯ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจน กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการท�ำงานร่วมกัน บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการสร้างความสุขให้เกิดขึน้ ในองค์กรจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “COLOR”
(Collaboration, Openness, Learning, Opportunity, Relationship)
และจากทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ไม่มกี ารจัดตัง้ สหภาพแรงงาน แต่มคี ณะกรรมการทีร่ ว่ มกันขับเคลือ่ นให้เกิดการสร้างความสุขใน
องค์กรอย่างรอบด้าน คณะกรรมการ Happy คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และ คณะกรรมการ 5ส. ซึง่ มาจากตัวแทนพนักงานทีเ่ ข้า
มามีสว่ นร่วมตลอดจนสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอาชีว
อนามัยรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้มกี ารเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน

การบริหารค่าตอบแทน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพือ่ ให้
พนักงานมีผลตอบแทนและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถความเชีย่ วชาญทีต่ อ้ งการในงานนัน้ ๆ รวมถึงการรักษา
พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ โดยการกระตุน้ และจูงใจให้พนักงานท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ รวมถึงการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีก้ ารแตกต่างทางเพศไม่สง่ ผลต่อการก�ำหนดค่าตอบแทนและการเลือ่ นต�ำแหน่งของพนักงาน

การบริหารสวัสดิการ
บริษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการให้กบั พนักงานอย่างชัดเจน ในเรือ่ งของการดูแลรักษาพยาบาล ประกันชีวติ การพยาบาลด้านต่างๆ โดยเน้น
ความสะดวกรวดเร็วหากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี สหกรณ์การออมเงิน รถรับ-ส่ง เป็นต้น บริษทั ฯ
ได้สง่ เสริมให้พนักงานเก็บออมเงินโดยผ่านกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ทัง้ นีก้ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเป็นสวัสดิการทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความมัน่ คง
ให้กบั พนักงานได้ในอนาคตทีย่ งั่ ยืน

เสียงตามสาย
บริษทั ฯ จัดให้มเี สียงตามสายในทุกช่วงเวลาพักของพนักงาน เพือ่ เป็นการรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักถึงในเรือ่ งของการอดออม
เงิน และการท�ำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความสุข

15 th happiness

สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่ คัลเล่อร์ และในเครือ จำ�กัด
ในปี 2561 มีจำ� นวนสมาชิกทัง้ สิน้ 220 คน มีทนุ เรือนหุน้ ทัง้ หมด 15,085,120 บาท เพิม่ ขึน้ 15.7% ทัง้ นีท้ างสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้
ก�ำหนดแผนงานในปี 2562 ดังนี้
แผนพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่
โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการบัญชี หรือด้านกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ฯลฯ
โครงการพัฒนาความรู้ และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิก
โครงการเสริมสร้างการให้บริการทีป่ ระทับใจให้แก่สมาชิก
บริการสมาชิกด้วยความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกท่าน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกพึง่ พาตัวเอง โดยน้อมน�ำพระบรมราโชวาท และพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เกีย่ วกับเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ
พัฒนาระบบการบริหาร การให้บริการด้านการเงินให้มคี วามคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึน้
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การจัดอบรมเพื่อการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาพนักงานของ
องค์กรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ โดยส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าอบรมความรู้อย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความ
สามารถ และประสบการณ์ในการท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการก�ำหนดแผนการฝึกอบรม
ประจ�ำปีให้กบั พนักงานทุกกลุม่ อย่างเหมาะสม

(4.4, 4.7)

22

ข้อมูลชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชั่วโมง/คน/ปี)

การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายให้พนักงานในองค์กรถ่ายทอดและแบ่งปันความรูเ้ พือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน โดยในปี 2561 ได้เริม่ ให้พนักงานทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะทาง จัดท�ำหลักสูตรการสอน จัดตารางการอบรม เนือ่ งด้วยการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ ป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทีจ่ ะคอยผลักดันองค์ความรูส้ กู่ ารต่อยอดทางธุรกิจ เป็นการรองรับความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ และเพือ่ ได้
มาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่ๆ
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ภาษาสู่การเปลี่ยนแปลง
บริษทั ฯได้จดั การสอนการพัฒนาทักษะความรูภ้ าษาอังกฤษส�ำหรับพนักงานเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกันโดยการจ้างครูชาวต่างชาติและได้รบั
ความสนใจจากพนักงานในการเข้าร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและปรับปรุงการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และในปีนไี ด้ ม้ กี ารจัด สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิม่ เติมซึง่ มีพนักงานทีเ่ ข้าเรียนทัง้ สิน้ 24 คนและผ่านการ
ทดสอบจานวน18 คนโดยใน หลักสูตรดังกล่าวจะมีการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้พร้อมทั้งแบ่งระดับทักษะเพื่อให้ทราบว่า
ผูเ้ รียนมีความเหมาะสมหรือความเข้าใจอย่างไร เพือ่ ให้การสอนได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ ส�ำหรับพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนในคอร์ส
เบือ้ งต้นเป็นการเรียนภาษาอังกฤษโดยหลักสูตรมาตรฐาน ภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจในปี2562จะมีแผนจัดการทดสอบขึน้ โดยศูนย์
สอบTOEICประเทศไทยเพือ่ ประเมินผลและการพิจารณาค่าตอบแทนแก่พนักงานท่มี คี วามสามารถ ซึง่ จะเริม่ จัดการทดสอบขึน้ ในเดือน
พฤษภาคม 2562

การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

(10.2)

บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญ เกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพือ่ เป็นการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในการแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเชือ่ มัน่ ในการเป็นบริษทั ฯที่
มีการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

(11.6)

ด้วยพืน้ ทีต่ งั้ ของบริษทั ฯ โรงงานและส�ำนักงานอยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูมจี ำ� นวนพืน้ ทีท่ งั้ หมด 24 ไร่ สังคมโดยรอบของบริษทั ฯ
เป็นการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากภายนอกในการสร้างผลกระทบใดๆ
บริษทั ฯ มีการพัฒนาสังคมในพืน้ ทีต่ งั้ ของบริษทั ฯ ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นเข้าไปพัฒนาสังคมและชุมชนในพืน้ ทีอ่ นั เป็นทีต่ งั้
ของโรงงาน ในเรือ่ งการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ในโครงการ “ต้นกล้า สาลี”่ เป็นการปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในบ้านพักให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เพือ่
สภาพแวดล้อมทีด่ แี ละมีความปลอดภัย

ก่อน

หลัง

รูปโครงการต้นกล้าสาลีโ่ ดยปรับปรุงพืน้ ทีพ่ กั อาศัยของชมุชนใกล้เคียง
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญเกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสภาพแวดล้อมและการปฏิบตั งิ าน เพือ่
การท�ำงานทีม่ นั่ คงปลอดภัย สูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ก่พนักงาน คูค่ า้ และผูร้ บั เหมาในทุกกระบวนการให้มคี วามปลอดภัยปราศจากการบาด
เจ็บ การเจ็บป่วยและอุบตั เิ หตุทเี่ ป็นศูนย์ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาจ�ำนวนครัง้ ของอุบตั เิ หตุทเี่ กิดเหตุจากกระบวนการผลิตภายใน 4 ครัง้ และการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมีและความเข้มของสารเคมีในชัน้ บรรยากาศได้ดำ� เนินการ
ตรวจสอบผลออกมาคือผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว ในส่วนของมีกจิ กรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน ได้แก่

การส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งของการสวมใส่ อุ ป กรณ์ ค วาม
ปลอดภัยในพืน้ ทีท่ กุ ครัง้ ขณะปฏิบตั งิ าน
การประชุมและร่วมตรวจสอบพืน้ ทีค่ วามปลอดภัย ร่วม
กับเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในทุกเดือน
กิจกรรมการสร้างจิตส�ำนึกการให้ความรูแ้ ก่พนักงานใน
การปฏิบัติแผนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
การปรับปรุงพืน้ ทีท่ างเดินของส�ำนักงาน และโรงงาน
การให้ความรูก้ บั เยาวชน เรือ่ งของการใช้ถงั ดับเพลิง และ
การป้องกันตัวเองในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงเรียน
บางเสาธง
การส่งเสริมความรู้ ในโครงการโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้
แก่พนักงาน เพือ่ เพิม่ เติมความรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ใน
การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันร่วมกัน

สุขภาพจากการทำ�งาน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 บริษทั ฯ มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสีย่ งครบถ้วน ร้อยละ 100
โดยไม่พบอาการผิดปกติหรือสภาพไม่ปกติของการเจ็บป่วยทีเ่ กีย่ วกับการท�ำงาน ส่งผลให้ อัตราการเจ็บป่วย

จากการท�ำงานเป็น 0

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

อัตราการเจ็บป่วย

อัตราการเจ็บป่วย

จากการท�ำงาน

2560

0

จากการท�ำงาน

2561

0
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สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในปี2561บริษทั ฯได้มกี ารจัดการสิง่ แวดล้อมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็น
ระบบเพือ่ ช่วยลดปัญหาต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ และ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้กบั พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการท�ำงาน
ตามระบบ ISO14000:2015และISO18000:2007และได้รบั การรับรองในระดับ GreenIndustryLevel 3 (GreenSystem) อย่างต่อเนือ่ งในปีที่ 3 จากกรม โรงงานอตุสาหกรรม
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การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การบริหารจัดการน้ำ�

(6.3, 6.4, 6.6)

ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการใช้นำ� ้ ภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยนาน�ำ้ ฝนในบ่อน�ำ้ พืน้ ทีส่ เี ขียวภายในโรงงานใช้
ท�ำความสะอาดพืน้ ในส่วนของบริเวณด้านหลังโรงงานรวมถึงการน�ำน�ำ้ ฝนทีไ่ ด้รดนา้ตน้ ไม้แทนการใช้นำ�้ ประปาเพือ่ เป็นการบริหาร
จัดการให้การใช้นำ�้ เกิดประโยชน์สงู สุด

เป้าหมายในปี 2566

ลดการใช้นำ�้ ประปา

ร้อยละ

เมือ่ เทียบจาก

ปี 2561

ผลการดำ�เนินงานในปี 2561

ปริมาณการใช้นำ�้ ประปา
ต่อยอดการผลิต 1.22
ในปี 2561 อยูท่ ่ี ลบ.ม./ ตัน

ลดลง

4.69%

หรือลดการใช้นำ�้ ประปา

0.06 ลบ.ม./ตัน

เมือ่ เทียบกับ ปี 2560 1.28 ลบ.ม./ตัน

15

15 th happiness

การบริหารจัดการพลังงาน

(7.2)

บริษทั ฯให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการกาหนดมาตรการในการจัดการ
พลังงานภายในจึงท�ำให้เกิดการตระหนักร่วมกับการรณรงค์ภายใน
การปลูก จิตส�ำนึกให้คำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม
การรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าในทีท่ ำ� งานเมือ่ ไม่ใช้
การให้ความรูค้ วามเข้าใจในการประหยัดพลังงานแก่พนักงาน
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายในการใช้พลังงาน

ดัชนีการใช้พลังงาน

90

(Energy Intensity Index; ELL)

น้อยกว่า

ผลการดำ�เนินงานในปี 2561

โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ต่อยอดการผลิตลดลง

ปริมาณ 313.47
การใช้ไฟฟ้า

ในปี 2561 อยูท่ ่ี

ลดลง

กิโลวัตต์ /ตัน

9.8%

เมือ่ เทียบกับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของปี 2560 (347.55 กิโลวัตต์ /ตัน)

โครงการปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรใหม่

ในระบบล�ำเลียงผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปทีเ่ ครือ่ งจักร
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(12.4)

การจัดการธุรกิจและการรีไซเคิล
บริษทั ฯ มีการจัดการธุรกิจและการรีไซเคิล และยังมุง่ เน้นการจัดการของเสีย
ตามหลัก 3Rs อย่างต่อเนือ่ ง การลดปริมาณของเสียโดยลดการใช้ (Reduce)
การน�ำกลับมาใช้ซำ�้ (Reuse) และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพือ่ ลด
ปริมาณของเสียทีต่ อ้ งก�ำจัด และเพือ่ เป็นการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวม
ถึงการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมายอีกด้วย
การคัดแยกขยะปนเปือ้ น (ถุงสี) ซึง่ ในปกติทางบริษทั ฯ จะท�ำการส่งก�ำจัดภาชนะปนเปือ้ น แต่เพือ่ เป็นการลดจ�ำนวนการส่งก�ำจัด
ลงและเป็นการเพิม่ มูลค่า จึงได้ทำ� การคัดแยกถุงสีทปี่ นเปือ้ นและขายให้กบั บริษทั ผลิตพลาสติกมือสอง เพือ่ น�ำไปผลิตเป็นพลาสติก
มือสองอีกด้วย โดยในโครงการดังกล่าวเริม่ ในเดือนธันวาคม โดยจ�ำนวนของขยะปนเปือ้ นทีท่ ำ� การขายนัน้ คิดเป็นจ�ำนวน 1,070
กิโลกรัม
การน�ำถุงกระดาษทีเ่ กิดจากการRe-packในกระบวนการผลิตซึง่ จากเดิมส่งก�ำจัดภาชนะปนเปือ้ นปรับเปลีย่ นเป็นการน�ำกลับมา
ใช้ซำ�้ ในกระบวนการ โดยการน�ำถุง กระดาษท่ผี า่ นการ Re-pack ใช้เป็นกระดาษรองพาเลท เพือ่ ลดจานวนการสัง่ ซือ้ และลดการใช้
งาน กระดาษรองพาเลทได้นอ้ ยลง โดยโครงการกระดาษรองพาเลทเริม่ ต้นในเดือนธันวาคม

เป้าหมายในปี 2566

10

ลดปริมาณของเสียทีส่ ง่ ก�ำจัด

ร้อยละ

เมือ่ เทียบจาก

ปี 2561

ผลการด�ำเนินงานการจัดการ
ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายในปี 2561

ของเสีย

ทีไ่ ม่เป็นอันตราย

7.56

ในปี 2561 อยูท่ ่ี กิโลกรัม/ ตัน

ลดลง

8.70%

เมือ่ เทียบจากของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตราย

ปี 2560 (8.28 กิโลกรัม/ ตัน)

เพิม่ มูลค่าจากการขาย

วัสดุทไี่ ม่เป็นอันตราย

และไม่ใช้แล้ว
ร้อยละ 10

ผลการด�ำเนินงานการจัดการ
ของเสียที่เป็นอันตรายในปี 2561

ของเสีย
ทีเ่ ป็นอันตราย

9.29

ในปี 2561 อยูท่ ่ี กิโลกรัม/ ตัน

ลดลง

3.93%

เมือ่ เทียบจากของเสียทีเ่ ป็นอันตราย

ปี 2560 (9.67 กิโลกรัม/ ตัน)

15 th happiness

การจัดการมลพิษทางอากาศ

(Disclosure 305-7)

บริษทั ฯ มีการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ เพือ่ ลดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมตรวจติดตามคุณภาพของอากาศอย่างต่อเนือ่ ง ควบคุม
ค่าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ และการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
ระบายอากาศอย่างสม�ำ่ เสมอ

เป้าหมายในปี 2562

ปรับปรุงปล่องระบาย

ในพื้นที่ท�ำงาน ให้ครบถ้วน

100%

ตามแผนงานทีว่ างไว้
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2561
1

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
รายการตรวจวั ด

ผลการตรวจวัด

เกณฑ์มาตรฐาน

หน่ ว ย

หน่วยงานควบคุม

1. ปริมาณฝุน่ (TSP)
2. ปริมาณตะกัว่ (Pb)
3. ปริมาณทองแดง (Cu)

2.8 -11.0
< 0.005
< 0.008

400
30
30

mg/m3
mg/m3
mg/m3

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

2 การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ
รายการตรวจวั ด

ผลการตรวจวัด

เกณฑ์มาตรฐาน

หน่ ว ย

หน่วยงานควบคุม

1. ปริมาณฝุน่ รวม (Total Dust)

0.51 - 0.53
0.29 - 0.64
1.47
2.79
2.72

10
3
200
100
100

mg/m3
mg/m3
ppm
ppm
ppm

กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

2. ปริมาณฝุน่ ขนาดเล็ก (Respirable Dust)
3. ปริมาณโทลูอนี (Toluene)
4. ปริมาณสไตรีน (Styrene)
5. ปริมาณไซลีน (Xylene)

กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
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การจัดการอนุรักษ์พลังงาน
ทางบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงานทีเ่ กิดขึน้ กับ
องค์กร เพือ่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และ
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 โดยมีการจัดการแต่งตัง้ ทีมผูต้ รวจสอบ จัดท�ำแผนงาน จัด
เตรียมรายการตรวจสอบ ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบ ณ องค์กร สรุปผล และการจัดท�ำรายงานการจัดการ
พลังงานประจ�ำปีไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

(13.3)

บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศของโลกและภาวะโลกร้อน จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการต่างๆ ซึง่
ส่งผลกระทบสะท้อนกลับมายังธุรกิจและสังคม เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ และพลังงาน ต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้
เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำธุรกิจ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากร บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
กระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Disclosure 305-1, 305-2) อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการจัดท�ำ
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ทมี่ สี ว่ นช่วยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลการดำ�เนินงานในปี 2561

บริษัทฯ สามารถ
ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope 2) อยู่ที่ (5,848.99 tCO2e/ yr)

การใช้พลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย์
ในกระบวนการผลิต
(อยูร่ ะหว่างการจัดหา)

15 th happiness

กิจกรรมเด่น 2561

• ปลูกป่าชายเลนร่วมกับคูค่ า้
• กิจกรรมธรรมมะสวัสดีและ Happy
Meal อาหารเช้าส�ำหรับพนักงาน
• กิจกรรมบ้านต้
นกล้าสาลี่ ต่อเติมซ่อมแซมบ้านโดย
พนักงานบริษทั ฯ ให้คนเขตพืน้ ทีบ่ างปู
• กิจกรรมมอบของขวัญและค�ำอวยพร
พนักงานคลอดบุตร

• กิจกรรม “เติมฝัน ปันรัก ปี 3” ให้
กับน้องๆ โรงเรียนบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ
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• ร่วมบริจาคโลหิตกับ บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม

จ�ำกัด

•กิจกรรมงานสงกรานต์ “บุพเพสันนิวาส”

• เข้าร่วมโครงการรอยเท้าคาร์บอน

กับภาครัฐ

• กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ช.อ.ป.สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 28

• กิจกรรมการเข้าประกวด

อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
อุตสาหกรรมศักยภาพ

• กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับ

การนิคม

15 th happiness

กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี จิ กรรมการส่งเสริมการขายยังต่างประเทศ โดยออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการประชาสัมพันธ์ให้
กับลูกค้าและกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วามสนใจ และเป็นการดูงาน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อกี ด้วย

ออกงาน CHINAPLAS ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ออกงาน PROPAK ที่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
อุตสาหกรรมศักยภาพ
• การรับรองในระดับ Green Industry
Level 3 (Green System)
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวน
พาเหรดงานกีฬา ช.อ.ป.สัมพันธ์ครัง้ ที่
28 ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู

15 th happiness

สรุปผลการดำ�เนินงานความยั่งยืน 2561
สาลี่ คั ล เล่ อ ร์ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทั้ ง ด้ า นสิ น ค้ า บริ ก าร
กระบวนการท�ำงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความ
ต้องการของผูม
้ ส
ี ว
่ นเกีย
่ วข้องทุกฝ่ายรวมถึงการสร้างความ
ยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบ เป็นการพัฒนาธุรกิจ
ปรับปรุง พร้อมต่อยอดไปสูก
่ ารพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Disclosure 201-1)

ข้อมูลที่จำ�เป็น

หน่วย

COLOR
2561

2560

2559

รายได้รวม

ล้านบาท

1,127.68

1,052.90

945.74

ก�ำไรสุทธิ

ล้านบาท

22.68

16.03

20.48

การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินการประจ�ำปี

ล้านบาท

23.55

20.56

20.42

บุคลากร
อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน ประจำ�ปี 2561
ข้อมูลที่จำ�เป็น

(Disclosure 401-1)

หน่วย

COLOR
2561

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด

คน

284

286

302

269

293

292

294

287

287 293

290

288

ชาย

คน

216

218

235

204

232

231

232

224

225 229

224

223

หญิง

คน

68

68

67

65

61

61

62

63

62

66

65

64

59

60

ความสุขอย่างยั่งยืน

จำ�นวนพนักงานทั้งหมดแบ่งเป็นอายุ เพศ ประจำ�ปี 2561 – 2560

(Disclosure 102-8, 401-1)

หน่วย

ข้อมูลที่จำ�เป็น

COLOR

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

2561

2560

ชาย

คน

210

197

หญิง

คน

68

72

ทัง้ หมด

คน

278

269

2561

2560

พนักงานแบ่งตามระดับและอายุ

ผูบ้ ริหาร

คน

11

12

อายุ 31-50 ปี

คน

7

8

อายุมากกว่า 50 ปี

คน

4

4

278

269

พนักงาน

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี

คน

109

90

อายุ 31-50 ปี

คน

157

165

อายุมากกว่า 50 ปี

คน

12

14

25

26

พนักงานต่างชาติ

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี

คน

2

2

อายุ 31-50 ปี

คน

22

23

อายุมากกว่า 50 ปี

คน

1

1

ชั่วโมงการอบรมทั้งหมด และค่าใช้จ่ายในการอบรม ปี2561
ข้อมูลที่จำ�เป็น

หน่วย

COLOR
2561

2560

ชัว่ โมงอบรมเฉลีย่ (ผูบ้ ริหารและพนักงาน)

ชัว่ โมง

N/A

22.1

ค่าใช้จา่ ยอบรม

ทัง้ ปี

296,184.11

321,344.77

15 th happiness

สิ่งแวดล้อม
การใช้น้ำ� (Disclosure 303-1)

การใช้น้ำ�
หน่วย

ข้อมูลที่จำ�เป็น

COLOR
2561

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้ทงั้ หมด ลูกบาศก์เมตร 3183 3245 2936 2585 3092 3127 2986 3701 4963 5932 1728 3154
น้ำ�เสียที่ปล่อยออกมา (Disclosure 306-1)

น้ำ�เสียที่ปล่อยออกมา
หน่วย

ข้อมูลที่จำ�เป็น

COLOR
2561

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

น�ำ้ ทิง้ ทัง้ หมด

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

ค่าความสกปรกของน�ำ้ ทีเ่ กิด
จากการใช้ออกซิเจนทั้งหมด
เพือ่ ออกซิไดซ์สารอินทรียใ์ นน�ำ้
(COD)

มิลลิกรัม/ลิตร 145

102

183

158

125

53.2 140

ค่ า ความสกปรกของน�้ ำ ที่
เกิดจากการใช้ออกซิเจนที่
ละลายน�้ำโดยจุลินทรีย์ใน
การย่อยสลายสารอินทรียใ์ น
น�ำ้ (BOD)

มิลลิกรัม/ลิตร 100

55

110

130

89

30

104

145

125

163

117

55.4

54

57

113

54

46

ของเสีย (Disclosure 306-2)

ของเสีย
ข้อมูลที่จำ�เป็น

หน่วย

COLOR
2561

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ของเสียทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงาน
ประจ�ำวัน

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

ปริมาณของเสียปนเปือ้ นทีส่ ง่ ก�ำจัด

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

ปริมาณของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตราย
(รีไซเคิล)

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

61

62

ความสุขอย่างยั่งยืน

การหกรั่วไหลของสารเคมี (Disclosure 306-3)

การหกรั่วไหลของสารเคมี
ข้อมูลที่จำ�เป็น

หน่วย

COLOR
2561

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การหกรัว่ ไหลของน�ำ้ มันและสารเคมี

จากการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
จ�ำนวนการรัว่ ไหลของ…………

จ�ำนวนครัง้

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปริมาณการรัว่ ไหลของ……….

จ�ำนวนครัง้

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

พลังงาน (Disclosure 302-1)

พลังงาน
ข้อมูลที่จำ�เป็น

หน่วย

COLOR
2561

ม.ค.
กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้

kwh

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.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

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1, 419-1)

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลที่จำ�เป็น

หน่วย

COLOR
2561

ม.ค.
การละเมิดระเบียบด้านสิง่
แวดล้อม

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จ�ำนวนกรณี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จ�ำนวนข้อร้องเรียน

บาท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จ�ำนวนค่าปรับ

บาท

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 th happiness

ความปลอดภัย

(Disclosure 403-2)

ข้อมูลที่จำ�เป็น

หน่วย

COLOR
2561

ม.ค.
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LWC)

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

จ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บจากการท�ำงาน(TRIC)

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

อัตราการบาดเจ็บ(TRIR)

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน(LDR)

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

อัตราการขาดงาน (AR)

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน(LTIFR)

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (OIFR)

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ

คน

พนักงานทั้งหมด

คน

ผู้รับเหมา

คน

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
NA

0
NA

4.5
NA

0
NA

0
NA

0
NA

0
NA

0
NA

0
NA

0
NA

0
NA

0
NA

0
0

0
0

0.2
0

0.2
0

0.2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

63

ความสุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเป้าหมาย และเป้าประสงค์ของ SDGs
จากทางบริษัทฯ คัดเลือกมาดำ�เนินการ
SDGs

เป้าหมายที่

6

เป้าหมายที่

สิ่งแวดล้อม

64

7

เป้าหมายที่

12

เป้าหมายที่

13

Goals and Targets

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มนี ำ�้ และสุขอนามัยส�ำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน
Target No.6.3 ยกระดับคุณภาพน�ำ้ โดยลดมลพิษขจัดการทิง้ ขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วน น�ำ้ เสียทีไ่ ม่ผา่ นกระบวนการลงครึง่ หนึง่ และเพิม่ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ทวั่ โลก ภายใน
ปี 2573
Target No. 6.4 เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้นำ�้ และจัดหา
น�ำ้ ทีย่ งั่ ยืนเพือ่ แก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ลดจ�ำนวนประชาชนทีป่ ระสบทุกข์จากการขาดแคลนน�ำ้
ภายในปี 2573
Target No. 6.6 ปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งน�ำ้ รวมถึงภูเขาป่าไม้ พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ แม่นำ�้
ชัน้ หิน อุม้ น�ำ้ และทะเลสาบ ภายในปี 2563

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาทีส่ ามารถซือ้ หาได้ เชือ่ ถือได้ และยัง่ ยืน
Target No. 7.2 เพิม่ สัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลกภายในปี 2573

สร้างหลักประกันให้มรี ปู แบบการบริโภคและการผลิตทีย่ งั่ ยืน
Target No. 12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธที เี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมตลอดทัง้
วงจรชีวติ ของสิง่ เหล่านัน้ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทีต่ กลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อย
สิง่ เหล่านัน้ ออกสูอ่ ากาศ น�ำ้ และดินอย่างมีนยั ส�ำคัญ เพือ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ ะมีตอ่ สุขภาพ
ของมนุษย์และสิง่ แวดล้อมให้มากทีส่ ดุ ภายในปี 2563

ปฏิบตั กิ ารอย่างเร่งด่วนเพือ่ ต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
Target No. 13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรูแ้ ละขีดความสามารถของมนุษย์และของ
สถาบันใน เรือ่ งของการลดปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การ
เตือนภัยล่วงหน้า

Targets

15 th happiness

SDGs

เป้าหมายที่

สังคม

4

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำ� นาจของผูห้ ญิงและเด็กหญิงทุกคน
Target No. 5.1 ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิงในทุกที่
Target No. 5.5 สร้างหลักประกันว่าผูห้ ญิงจะมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิผลและมีโอกาสเท่า
เทียมในการเป็นผูน้ ำ� ในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจและภาคสาธารณะ

เป้าหมายที่

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
Target No. 10.2 ให้อำ� นาจและส่งเสริมความรอบด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองส�ำหรับทุกคน โดย
ไม่คำ� นึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ แหล่งก�ำเนิด ศาสนา หรือสถานะทาง
เศรษฐกิจหรืออืน่ ๆ ภายในปี 2573

เป้าหมายที่

ท�ำให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มคี วามครอบคลุม ปลอดภัย มีภมู ติ า้ นทานและยัง่ ยืน
Target No. 11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิง่ แวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความ
สนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอืน่ ๆ ภายในปี 2573

5

เป้าหมายที่

เศรษฐกิจ

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Target No. 4.4 เพิม่ จ�ำนวนเยาวชนและผูใ้ หญ่ทมี่ ที กั ษะทีจ่ ำ� เป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
ส�ำหรับการจ้างงาน การ มีงานทีด่ แี ละการเป็นผูป้ ระกอบการภายในปี 2573
Target No. 4.7 สร้างหลักประกันว่าผูเ้ รียนทุกคนได้รบั ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงการศึกษาส�ำหรับการพัฒนาและการมีวถิ ชี วี ติ ทีย่ งั่ ยืน สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลกและความนิยมใน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ภายในปี 2573

เป้าหมายที่

10
11
8

เป้าหมายที่

9

บรรษัทภิบาล

Goals and Targets

เป้าหมายที่

16

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ อ่ เนือ่ ง ทัว่ ถึงและยัง่ ยืน มีการจ้างงานอย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิผล
และเหมาะสม ส�ำหรับทุกคน
Target No. 8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และการมีงานทีส่ มควรส�ำหรับหญิงและชายทุก
คนรวมถึงเยาวชน และผูม้ ภี าวะทุพพลภาพ และให้การจ่ายทีเ่ ท่าเทียมส�ำหรับงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน
Target No. 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและมัน่ คง
ส�ำหรับผูท้ ำ� งานทุกคน รวมถึงผูท้ ำ� งานต่างด้าวและผูท้ ที่ ำ� งานเสีย่ งอันตราย
สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยัง่ ยืน และส่ง
เสริมนวัตกรรม
Target No. 9.4 ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน โดยเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ โดยทุกประเทศด�ำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศภายในปี 2573
ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและทัว่ ถึงเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ คนเข้าถึงความยุตธิ รรมและสร้างสถาบัน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
Target No. 16.5 ลดการทุจริตในต�ำแหน่งหน้าทีแ่ ละการรับสินบนทุกรูปแบบ

Targets
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การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI และ SDGs
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
GRI Standard

DISCLOSURE TITLE

Page number
(or link)

ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1
102-2
102-3
102-4

Name of the organization.
Activities, brands, products,and services.
Location of headquarters.
Location of operations.

102-5

Ownership and legal form

102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12

Markets served.
Scale of the organization.
Information on employees
Supply chain
Significant changes to the
Precautionary Principle or approach
External initatives

102-13

Membership of associations

102-14
102-15
102-16
102-17

STRATEGY
Statement from senior decision-maker
Key impacts, risk, and opportunities.
ETHICS AND INTEGRITY
Values, principles, standards and norms of behavior
Mechanisms for advice and concerns about ethics

5
5
5, 8
5, 8
https://color-th.listedcompany.
com/group_structure.html

8
5
41
19
3, 5
26
37
https://color-th.listedcompany.
com/organization_chart.html

3
23, 27
9, 17
10

15 th happiness

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

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
Stakeholder Engagement
List of stakeholder groups
Identifying and selecting stakeholders
Approach to stakeholder engagement
Key topics and concerns raised

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
23
23
24, 25
24, 25

Reporting Practice
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55

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

5
20
20
17 - 18
5, 21

2

50-51
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Economic Performance
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

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
GRI 205: Anti-Corruption
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
GRI 302: Energy
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
GRI 303: Water
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
GRI 305: Emissions
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
GRI 306: Effluents and Waste
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

19
19, 45

13-16
16

37-38
38
41
37-39, 47

37
37, 46
37, 46

41
41

38, 39
46
47
47

15 th happiness

GRI 307: Environmental Compliance
103-1
103-2
103-3
307-1
103-1
103-2
103-3
401-1
401-2
401-3
103-1
103-2
103-3
103-1
103-2
103-3
403-2
403-3
103-1
103-2
103-3
404-1
404-2
404-3
103-1
103-2
103-3
413-1

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
GRI 401: Employment
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
Labor/Management Relation
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
GRI 403: Occupational Health and Safety
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,
and absenteeism, and number of work-related fatalities
Workers with high incidence or high risk of diseases related to
their occupation
GRI 404: Training and Education
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
GRI 413: Local Communities
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

37
40
31, 32
45
31, 32
45

32

36
48
48

34
34, 46
34, 35
34, 46

35
35
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GRI 416: Customer Health and Safety
103-1
103-2
103-3
416-2
103-1
103-2
103-3
417-2
103-1
103-2
103-3
419-1

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
GRI 417: Marketing and Labeling
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
GRI 419: Socio-economic Compliance
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

36
48

22
24

10
47

UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (UN SDGs)
Goal

Description

Page

4
5
6
7

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

30
11
34
35

8

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

29

9
10
11
12
13

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

9,13

16

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

32
35
27
10

15 th happiness

บริษท
ั สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)
858 หมู่ 2 ซอย 1C / 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
บางปูใหม่ อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 (0) 23232601-8
โทรสาร 66 (0) 23232227-8
WWW. SALEECOLOR .COM
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