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ขอบเขตการรายงาน

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

รายงานฉบับนี้น�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนินงานในปี 2562 โดยครอบคลุม
การด�ำเนินงานของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) (COLOR) ซึ่งเป็น
บริษทั คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ สาลี่ คัลเล่อร์ฯ ได้ให้ความส�ำคัญหลักการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
(Disclosure 102-52) ซึ่งใช้แนวทางในการรายงานที่สอดคล้องตามดัชนีของ
Global Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) (Disclosure
102-54) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการก�ำหนดเป้าหมายและ
แสดงผลการด� ำ เนิ น งานที่ ส นั บ สนุ น เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในรายงานฉบับ
นี้ มีรอบการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
(Disclosure 102-50) เพือ่ สือ่ สารข้อมูลทีม่ กี ารรวบรวมในการด�ำเนินงานตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว รายงานให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของการรายงานอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อเทียบกับรายงาน
ความยั่งยืนฉบับก่อนหน้านี้แต่อย่างใด
การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้มีการทบทวนเนื้อหาส�ำคัญโดยผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท (Disclosure 102-32) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่รายงานนั้นครบ
ถ้วน ถูกต้อง และครอบคุลมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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)

ในปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีแห่งการสร้างรากฐานที่
แข็งแกร่งแก่องค์กร ด้วยการด�ำเนินงานจากกลยุทธ์การ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน (Disclosure 10220) สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง ใช้ทรัพยากรที่
มีอยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ มุง่ เน้นพัฒนาสินค้า
และบริการให้มีมาตรฐานสากล น�ำมาเป็นกรอบในการ
ด�ำเนินธุรกิจและการลงทุน เพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ด้าน
ความยั่งยืนในระยะสั้น และระยะยาวน�ำไปสู่การตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกความท้าทายที่
ส�ำคัญ คือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพร้อม
ปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ระบบงาน และการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบต่อตัว
บริษัทฯ ด้วยการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วม
กันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนขององค์กร

……………………………………………….
คุณรัช ทองวานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาลี่ คัลเล่อร์

สารจากกรรมการผู้จัดการ
(Disclosure 102-14)

ปีน้ีเรามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และระบบต่างๆ
เพือ่ ให้เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพของธุรกิจ ตลอดจนการ
ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย
ความตระหนั ก เสมอมาว่ า การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการน�ำมา
แปรรูปผลิตเป็นสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสร้างผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมในมุมต่างๆ จากการพัฒนาน�ำไป
สู่การด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เราพร้ อ มเรี ย นรู ้ และปรั บ ตั ว กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ โดยปรับกลยุทธ์ และ
แผนงาน ในระยะสั้น กลาง และยาว ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม เรามีความภูมใิ จในฐานะทีเ่ ป็นบริษทั
คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบ
คุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่สังคม รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่น
ในการด�ำเนินการตามหลักปฏิบตั สิ ากลด้านสิทธิมนุษยชน
แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ให้มี
ความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานที่ยึดถือปฏิบัติตาม
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ รายงาน
การด�ำเนินงานของธุรกิจครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)

……………………………………………….
คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
กรรมการผู้จัดการ สาลี่ คัลเล่อร์
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SALEE COLOUR

ภาพรวมการขายและตลาดปี 2562
Sales and Marketing Overview

ยอดการขายในประเทศ ปี2562

ยอดการขายต่างประเทศ ปี2562

สัดส่วนของการตลาดปัจจุบัน
สัดส่วนการขายมาสเตอร์แบทช์ประเภทสีดำ�
เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสินค้า

ปี 2562

ปี 2561

3.8 %

5.8 %

สัดส่วนการขายมาสเตอร์แบทช์ประเภทสีขาว
เมื่อเทียบกับปริมาณการขายสินค้าทั้งหมด

บรรจุภณ
ั ฑ์

51.7%

อิเล็กทรอนิกส์

2%

การเกษตร

11%

ยานยนต์

อืน่ ๆ

ปี 2562

ปี 2561

29.5 %

46.9 %

12.9% 22.4%

ความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการท�ำงานของเจ้าหน้าทีโ่ ดยเฉลีย่

91.62%

ความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลีย่

92.10%

92.7%
7.3%

SUSTAINABILITY

Export Market
(Disclosure 102-6)

CHINA
HONGKONG

BANGLADESH
SALEE
COLOUR

PAKISTAN

JAPAN
VIETNAM

MYANMAR

COMBODIA

INDIA
INDONESIA
MALAYSIA

AUSTRALIA

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

ภาพรวมขององค์กร
ธุรกิจ (Disclosure 102-1) : บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Disclosure 102-2) : COLOR
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบ
เข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและ
สารเติมแต่งส�ำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสม
พลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants)
วันจดทะเบียนผู้จัดตั้ง : 13 สิงหาคม 2546
ส�ำนักงานใหญ่ (Disclosure 102-3, 102-4) : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ 10280
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว : 588,964,618 หุ้น
จ�ำนวนพนักงานประจ�ำ (Disclosure 102-7) : จ�ำนวน 308 คน (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562)
การเป็นสมาชิกขององค์กร / สมาคม (Disclosure 102-13)

SUSTAINABILITY

2546

2562

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ เริ่มก่อตั้งในวันที่ 13 สิงหาคม 2546
บริษัทฯ มีการจัดการภายในโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและ
ภายใต้การร่วมมือระหว่างผู้บริหารสูงสุด และพนักงาน
อาชีวอนามัยในทุกพื้นที่การท�ำงานให้เป็นระบบเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
การปรับตัวของธุรกิจ โดยเริ่มจาก
2548

ก่อตั้ง บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ�ำกัด เพื่อผลิตเม็ด
พลาสติกผสมสี และสารเติมแต่งคุณสมบัติพิเศษ
2554

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ำกัด โดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (เอ็มเอไอ)
2555

บริษัทฯ ย้ายฐานการผลิต และส�ำนักงานไปยังที่ตั้งใหม่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยายธุรกิจ
โดยมีก�ำลังการผลิตรวม 45,000 ตัน/ปี
2556

ในด้ า นของการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มการท� ำ งาน
ภายในโรงงาน ให้ กั บ พนั ก งานท� ำ งานได้ ท� ำ งานอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่การ
ท�ำงานเป็นส่วนหนึง่ ในการปรับให้สภาพแวดล้อมในการท�ำงานดี
ขึ้น
• ติดตั้งท่อดูดควัน เพื่อปรับปรุงระบบอากาศภายในให้ดีขึ้น
ลดในเรื่องกลิ่น
• ติดตัง้ ม่านกัน้ พลาสติก เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของงาน (สี)
ในระหว่างการผลิต
• ติดตั้ง Conveyor Tube ในการเดินงานช่วยให้ ประหยัด
พลังงาน และเพิ่มคุณภาพสินค้า
• ติดตัง้ ท่อรับสีลน้ จากการขึน้ งานแคลเซียมทีห่ กกระจายโดย
รอบพื้นที่ ช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย และการส่งก�ำจัดที่ดี
ขึ้น
• จัดท�ำรถใส่เครือ่ งมือในการล้างเครือ่ ง เพือ่ ให้งา่ ยต่อการล้าง
เครื่องจักรและลดการสูญเสียเวลาในการล้างเครื่องจักร

บริษทั ฯ ได้ทำ� การจดทะเบียนเพิม่ 2 บริษทั คือ บริษทั คอม
ด้านของการพัฒนาบุคลากร บริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้แต่ละ
โพสิท เอเชีย จ�ำกัด และ บริษทั โพลี โพลีเมอร์ เอเชีย จ�ำกัด โดย หน่วยงานมีการจัดการอบรมภายในและภายนอกองค์กรอย่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ต่อเนือ่ ง การจัดอบรมภายในนัน้ เพือ่ ให้พนักงานมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สื่อสารตรงจุด โดยเฉพาะงานที่ต้อง
ใช้ทักษะ เทคนิคเฉพาะของงานนั้นๆ ในการปฏิบัติ เช่น ในเรื่อง
2560
ของเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรต่างๆ มีการท�ำแบบทดสอบก่อนและหลัง
บริษัทฯ ขยายคลังสินค้าเพิ่มเติม 5,000 ตร.ม. เพื่อรองรับ การอบรม เพื่อวัดความเข้าใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้ และเป็นการแลก
การขยายตัวของธุรกิจ
เปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในการท�ำงานรวบรวมเป็นองค์ความรู้
ขององค์ ก รให้ กั บ พนั ก งานที่ มี ค วามสนใจได้ เ ข้ า ถึ ง ในองค์
ความรู้ที่มี
2561

บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อขยายก�ำลังการผลิตถึง
45,000 ตัน/ปี
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ความเป็นเรา
สาลี่ คัลเล่อร์

D
N
A

C
Collaboration

ท�ำงานเป็นทีม

o
Openness

ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

L
Learning

เรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง

o
Opportunity

สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

R
Relationship

เคารพนอบน้อม
อยู่ร่วมกันแบบครอบครัวดูแลกัน

SUSTAINABILITY

วิสัยทัศน์ Vision
เป็นผู้นำ�ในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
Mission

1

มุง่ พัฒนา ค้นคว้าและวิจย
ั เม็ดแม่สพ
ี ลาสติกเข้มข้นให้เป็นเรือ
่ งง่ายสำ�หรับผูใ้ ช้งาน

2

สร้างสรรค์สน
ิ ค้าและบริการเพือ
่ ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ขี น
ึ้ อย่างยัง่ ยืน

3

เป็นพันธมิตรทีด
่ ท
ี างธุรกิจ ด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

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

สร้างรากฐานการจัดการทีแ
่ ข็งแกร่ง

ใช้ทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
มาตรฐานสากล

เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือน
การสร้างบ้าน ทีเ่ ริม่ ต้นจากการสร้างฐานที่
แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอด
หลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจก�ำลัง
ชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ
และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว เรา
มุ่งพัฒนาระบบภายใน พัฒนาคน พัฒนา
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ เพือ่ ตอบโจทย์ความ
ต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมที่สุด
แก่ผู้ใช้งาน

โดยการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ทางบ
ริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความ
สัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึง
ภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือ
ร่วมใจกัน น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่
กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า การ
ควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบ
งาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพ
เกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และ
จะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(Disclosure 102-5)

8.09%

20.92%

100%

100%

* กำ�หนดรายชือ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ผังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)
(Disclosure 102-18, 102-20, 102-22, 102-23)

คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
นายสุชาติ จิระพรทิพย์
นายรัช ทองวานิช

6.
7.
8.
9.

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์
นายธเนศพล มงคลรัตน์
นายราชัน ควรหา
นายชาญชัย อัศวกาญจน์

เลขานุการบริษัท
นางมัทนา หอระดาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

1. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์

1. นายรัช ทองวานิช

2. พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

2. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย

1. พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

1. พล ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

3. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

3. นายราชัน ควรหา

2. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

2. น.ส.สุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

4. นายฉลวย ไพนิตย์

3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

3. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

5. น.ส.โสภิดา หิรัญโชติพงศ์

SUSTAINABILITY

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 9 ท่าน (กรรมการเพศหญิง 1 ท่านและกรรมการเพศชาย
8 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน (ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงาน กลต. ที่ก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน) มีกรรมการ
อิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
33.33 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด ดัง
นั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ
และสายงานบังคับบัญชาทีช่ ดั เจน มีการกระจายอ�ำนาจในสาย
งานและการตัดสินใจภายในบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อ
ไม่ให้อ�ำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงาน กลต. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
เชีย่ วชาญและประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนด วิสัย
ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การบริหาร
จัดการความเสี่ยงการก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทฯ และก�ำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อ
บังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการด�ำเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย
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ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้
ความเห็นแนะน�ำในเรื่องส�ำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย

1

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีบทบาทในการสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การ
บริ ห ารความเสี่ ย ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บต่ า งๆ
พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ท�ำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วม และประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณา
รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

มีบทบาทในการพิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัตคิ ณะกรรม
การบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง โดยรวมและรายบุคคล ที่
เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบ
ริษัทฯ ทั้งในด้าน ความรู้ ความช�ำนาญ ทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ความ
เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด สนับสนุนให้บริษทั ฯ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับเป็นกรรมการ
สรรหา รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
ทบทวน และเสนอรูปแบบตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่า
ตอบแทนให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการ โดยเชื่อมโยงผลตอบแทนกับผลการด�ำเนินงานโดย
รวมของบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาให้การเสนอชอบก่อนน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เพื่อขออนุมัติ ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านประจ�ำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ

3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำ�กับกิจการ

มีบทบาทพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ก�ำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ก�ำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะ
ยอมรับได้ ก�ำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอเกีย่ วกับการบริหาร การด�ำเนิน
งาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ รวมถึงสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด

SUSTAINABILITY

ผังคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
นายรัช ทองวานิช

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

นายฉลวย ไพนิตย์
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
นายบัญชา กำ�จัด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
นายฉลวย ไพนิตย์

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

รองกรรมการผู้จัดการสนับสนุน
การขายและการตลาด
น.ส.โสภิดา หิรัญโชติพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี - การเงิน
นายราชัน ควรหา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร
นางมัทนา หอระดาน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ-นำ�เข้าส่งออก
น.ส.เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน
น.ส.กรรณิกา บุญรอด

ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน
น.ส.ศรัญธินี มงคลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายนิพนธ์ เถื่อนเพ็ง

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
น.ส.กรรณิกา บุญรอด

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ (รษก)

ผู้จัดการวางแผนและบริการลูกค้า
นายสมพงค์ นครังสุ

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกิตติโชติ วงษ์กิติโสภณ

คณะกรรมการบริหาร

มีบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารงานเกีย่ วกับการด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนดไว้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั จิ ดั ท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการในการก�ำหนดขอบเขตหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน เพือ่ ความโปร่งใส รวมถึง
การควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจ�ำปี ด�ำเนินนโยบายตามด้านบุคคล
แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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SALEE COLOUR

ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain
(Disclosure 102-9)

Salee Colour Industrial

Supplier / Raw material

วิจัยสูตรใหม่ๆ และเข้าสู่
กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ซึ่ง
วัตถุดิบตามที่ลูกค้าต้องการ

ด� ำ เนิ น การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ จาก
แหล่งผูข้ าย (source) ต่างๆ เช่น
resin pigment additive

Consumer

Convertor

ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผ่านการแปรรูปจากเม็ดพลาสติก
ไปสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อส่ง
ไปยังผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์

การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษท
ั ให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ เป็นการก�ำหนดทิศทางในการบริหารนโยบายน�ำพาองค์กรขับเคลือ่ นไปสูค
่ วาม
ยัง่ ยืน โดยมีการจัดการประเมินจ�ำแนกผูม
้ สี ว่ นได้เสียทุกปี ซึง่ ในปี 2562 ได้แบ่งผูม
้ สี ว่ นได้เสียออกเป็น 8 กลุม
่ (Disclosure 102-40)
พร้อมทั้งวิเคราะห์ รวมถึงการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมโยง เชื่อมั่นใน
การด�ำเนินงานที่ยั่งยืน

การบริหาร
ความเสี่ยง

ความถูกต้อง ความ
รวดเร็วของข้อมูล
ข่าวสาร

การให้ความร่วมมือ
และให้การสนับสนุน
ด้านต่างๆ

กลุ่มผู้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

กลุ่มของผู้
มีส่วนได้เสีย
จำ�นวน 8 กลุ่ม
ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม

การแข่งขันธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส

ชุมชน สังคม
โดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม

การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง

SUSTAINABILITY

การกำ�หนดผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีดังนี้

(Disclosure 102-42)

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

กรอบการดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-44)

วิธีการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

การมีส่วนร่วม

• การอบรมและสัมมนาร่วมกับลูกค้า
• การจัดงานแสดงสินค้า
• การมีกจิ กรรมส่วนร่วมกันกับลูกค้า
• การบริการช่องทางข้อร้องเรียน

ลูกค้า

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตาม
มาตรฐานก�ำหนด
• การให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขาย
• การส่งมอบทีต่ รงต่อเวลาสม�ำ่ เสมอ
• ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย
• การรักษาความลับของลูกค้า
• ได้รบั สินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การ
รับประกันสินค้าและบริการ

• การส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี
2562 ร้อยละ 92.10 (Disclosure
102-43), (Disclosure 102-44)
• การเข้าพบปะลูกค้า
• การแบ่งปันความรูท้ างด้านเทคนิค
กับลูกค้า
•การเข้าไปสนับสนุนการบริการต่างๆ
ให้กบั ลูกค้า

ชุมชน
และสังคม

• ไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนและสังคม
โดยรอบ
• ให้การช่วยเหลือสนับสนุน
• มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
• ท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
•การจ้ า งงานคนในพื้ น ที่ แ ละสร้ า ง
ประโยชน์แก่ชมุ ชน
• การพัฒนาชุมชน สังคมในพืน้ ทีต่ งั้ ของ
โรงงาน

• การมีสว่ นร่วมกับชุมชนและสังคม
โดยรอบ
• การจั ด กิ จ กรรมด้ า นสั ง คม สิ่ ง
แวดล้อมร่วมกับชุมชน
• การให้การสนับสนุนช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ
• การรับฟังความคิดเห็นจากสังคม
และชุมชนโดยรอบ

• การมีสว่ นร่วมกับชุมชน โดยการ
เข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การมีสว่ นร่วมกับเด็กและเยาวชน
ในโครงการ “เติมฝัน ปันรัก” ครัง้ ที่ 4
โรงเรียนคลองเสาธง
• กิจกรรมร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม
และเพือ่ นบ้านโดยรอบบริษทั
• มีการหารือร่วมในเรือ่ งผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

• ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ ป็นรูปธรรม
และเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
• ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
• สร้างศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจที่
ยัง่ ยืน
• การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหาร
ความเสีย่ ง
• สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลง
ของสัญญา
• การจ่ายเงินปันผลในระดับทีน่ า่ พอใจ
• เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้
ติดตามและทราบข้อมูลของบริษทั ฯ มากขึน้

• ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
• รายงานประจ�ำปี
• การแถลงผลการด�ำเนินงานราย
ไตรมาส
• การปรับปรุงเว็บไซต์ของนักลงทุน
สัมพันธ์ให้มคี วามทันสมัย ใช้งานง่าย
มีขอ้ มูลครบถ้วน

• ช่องทางการสื่อสาร เว็บไซต์ IR
Press Release
• จัดกิจกรรมผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมกิจการ
ของบริษทั
• จัดกิจกรรม Opportunity Day ใน
แต่ละไตรมาส
• มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือนักลงทุนแจ้ง
ความประสงค์และข้อร้องเรียน

• การให้ความรู้ และการพัฒนากระบวน
การผลิตร่วมกัน
• การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญา
• มีนโยบายการเติบโตและก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ ยืน
• มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจระยะยาว
• ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัด
จ้างในสายโซ่อปุ ทาน
•มี น โยบายการต่ อ ต้ า นธุ ร กิ จ
คอร์รปั ชันและส่งเสริมการปฏิบตั ิ
• 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
• การติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ทางการตลาด

ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

คู่ค้า
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SALEE COLOUR

กรอบการดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

สื่อมวลชน

เจ้าหนี้สถาบัน
การเงิน

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
(Disclosure 102-44)

วิธีการสื่อสาร

(Disclosure 102-43)

การมีส่วนร่วม

• ผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ มั่ น คง
ครอบคลุมถึงครอบครัว
• ความมัน่ คงในหน้าทีก่ ารงาน
• การได้รบั การพัฒนาศักยภาพและความ
ก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
• สภาพแวดล้อมทีด่ แี ละความปลอดภัยใน
หน้าทีก่ ารงาน
• การได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมและเป็น
ธรรม
• การให้โอกาสพนักงานเสนอแนะความคิด
เห็นในองค์กร

• ประชุมผูบ้ ริหารพบพนักงาน
• ส�ำรวจความสนใจหลักสูตรการฝึก
อบรม พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพ
• ส�ำรวจความเป็นอยูแ่ ละต้องการของ
พนั ก งานในการท� ำ งาน ชี วิ ต และ
ครอบครัว
• จัดท�ำกล่องรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน

• การประชุมพูดคุยระหว่างผูบ้ ริหาร
และหัวหน้างาน อย่างสม�ำ่ เสมอทุก
อาทิตย์
• การจั ด กิ จ กรรมสั น ทนาการ
ภายในองค์กร ให้พนักงานได้ผ่อน
คลาย
• การปรับภูมิทัศน์ขององค์กรให้มี
ความปลอดภัยกับตัวพนักงานและผู้
มาเยือน
• เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของ
พนั ก งานในองค์ ก ร ทั้ ง จากการ
ประชุมและกล่องรับฟังความคิดเห็น
หารือและน�ำมาปฏิบตั ิ

• ปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
• ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมชุมชน
และสังคม
• การพัฒนาความสามารถขององค์กรโดย
การมีส่วนร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิต
และการสร้างนวัตกรรมทีเ่ ข้ามาช่วยในการ
ผลิต
• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน
ด้านต่างๆ

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

• ตอบรับการสนับสนุนจากโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวมในด้านต่างๆ
• การได้รบั การรับรอง Green
System Level 3 เพือ่ เป็นการยืนยัน
ในเรือ่ งของความรับผิดชอบทีม่ ขี อง
องค์กร

• การให้ความถูกต้อง รวดเร็ว ของข้อมูล
ข่าวสารความคืบหน้าของกิจการ
• การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ที่
ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ
• การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการให้
ข่าวสาร

• แจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า
ของกิจการ
• ตอบสนองความต้องการของสือ่ ที่
เป็นประโยชน์

• การพบปะเยีย่ มเยือนสือ่ มวลชนใน
โอกาสต่างๆ
• จัดสัมภาษณ์พเิ ศษในวาระต่างๆ
• ให้ขอ้ มูลกับสือ่ มวลชน Opportunity Day

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญาโดยเคร่งครัด
• รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ แก่
เจ้าหนีด้ ว้ ยความถูกต้อง และตรงเวลา

• รายงานฐานะทางการเงิ น ของ
บริษทั ฯ แก่เจ้าหนีด้ ว้ ยความถูกต้อง
และตรงเวลาอย่างสม�่ำเสมอ และ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การประชุมพบปะหารือ
• การเยีย่ มชมกิจการ

SUSTAINABILITY

ประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ มีการก�ำหนดกระบวนการประเมินสาระ
ส�ำคัญ เพือ่ สะท้อนปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการด�ำเนิน
งานธุรกิจขององค์กรทัง้ 3 มิติ รวมถึงประเด็นต่างๆ
ที่เป็นประเด็นความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย รวม
ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ และเพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
คุณค่าให้กับธุรกิจทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมิน
สาระส� ำ คั ญ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ ทบทวนการ
เปลี่ ย นแปลงของประเด็ น ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

• ระบุประเด็นส�ำคัญและผู้มีส่วนได้เสีย: คัดเลือกประเด็นที่มีความส�ำคัญกับองค์กร ร่วมกับหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าและน�ำมาก�ำหนดเป็นขอบเขตประเด็นด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร
• การประเมินระดับความส�ำคัญของประเด็นทีไ่ ด้ทำ� การเลือก: น�ำประเด็นด้านความยัง่ ยืนขององค์กรมาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงโอกาสและผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงระดับความสนใจทั้งด้านบวกและด้านลบจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย
• ท�ำการทบทวนระดับความส�ำคัญของประเด็น: น�ำผลการประเมินที่ได้จากการวิเคราะห์ รายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นชอบตลอดจนข้อชี้แนะในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย มี
การติดตามและตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อรายงานความคืบหน้า และผลของการติดตาม

ความสำ�คัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

Materiality Matrix
3
8

4
11
10

5

2
12

9

ผลกระทบต่อ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์

6
7

1
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SALEE COLOUR

หัวข้อ

ประเด็นสาระสำ�คัญ
(Disclosure 102-44)

1 ความพึงพอใจของลูกค้า
2

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

3 ความปลอดภัยของข้อมูล

มิติ
เศรษฐกิจ
4 จริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจ

5 ประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงาน และ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

มิติ
สิ่งแวดล้อม

6 การบริหารทรัพยากรน�้ำ

และน�้ำเสีย

7 การบริหารจัดการของเสีย
8 อาชีวอนามัยความปลอดภัย

สภาพการท�ำงาน
และความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน

9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มิติ
สังคม

ประเด็ น สาระสำ�คั ญ
ตามแนวทางของ GRI

10

การดึงดูดบุคลากร

11

สิทธิมนุษยชนและ
แรงงานที่ถูกกฎหมาย

12

การพัฒนาสังคมและชุมชน

ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย
ภายนอกองค์ ก รที่
เกี่ยวข้อง

หน้า

คุณภาพการให้บริการ

Product and Service
Development

8

การจัดซื้อจัดจ้าง

Sustainable Supplier
Development

35

ความปลอดภัยต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า
การรักษาความลับของลูกค้า

Product and Service
Development

การก�ำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจ
การต่อต้านการทุจริต
และการไม่เลือกปฏิบัติ

GRI 419:
Socioeconomic
Compliance

พลังงาน การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

GRI 302: Energy

น�้ำและการปล่อยน�้ำเสีย

GRI 303: Water

ของเสียและการก�ำจัด

GRI 306: Effluents
and Wasted

48

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

GRI 403: Occupational
Health and Safety

58

การฝึกอบรมและการศึกษา

GRI 404: Training and
Education

51

การจ้างงาน ,สวัสดิการ

GRI 401: Employment

49

การด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

GRI 419:
Socioeconomic
Compliance

53

การมีส่วนร่วมสังคมชุมชน
อันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงาน

GRI 413:
Local Communities

61

28

25
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SUSTAINABILITY

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ได้กำ� หนด “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ”ี (Disclosure 102-16) เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจนัน้ มีความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินการตามหลักการปฏิบัติข้างต้น
จะส่งผลให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีการแต่งตัง้ “คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล” (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเป็นประจ�ำทุกปี มีการประชุมเพื่อติดตามผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้ (Disclosure 102-17)
การทบทวนนโยบาย

การนำ�มาปฏิบัติ

การทบทวนนโยบาย โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
• ตระหนักถึงบทบาทการรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�ำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
• การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองและการ
ประเมินคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างน้อยปีละหนึง่
ครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยการน�ำผล
ที่ได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และน�ำข้อมูล
เสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการด�ำเนินงาน โดยมีหวั ข้อใน
การประเมิน 1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
(รายบุคคล) 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
(รายคณะ) โดยในปีที่ผ่านมาผลการประเมินมีดังนี้
ประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ(รายคณะ)

อยู่ในเกณฑ์
ที่

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

• สือ่ สารนโยบายขององค์กรสูพ่ นักงาน โดยให้พนักงานรับ
ทราบถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประกาศลงบนเว็บ
ไซด์บริษัท เพื่อให้พนักงานเข้าถึงและรับทราบ
• จัดท�ำการสรรหาและสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับ
สู ง รวมถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ ในการบริ ห าร
บุคลากร
ผลการประเมินคณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

ความเป็นผูน้ ำ�
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

94

การปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

93

ความสัมพันธ์
อยู่ในเกณฑ์
ที่

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

กรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

95

ความรูด
้ า้ นผลิตภัณฑ์

และบริการ
คะแนนเฉลีย่

ประเมินตนเองของ

อยู่ในเกณฑ์
ที่

ดี

โดยมีการระบุหัวข้อการประเมินดังนี้

กับคณะกรรมการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล)

อยู่ในเกณฑ์ที่

ร้อยละ

89

การก�ำหนดกลยุทธ์
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

การวางแผนและ
ผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

95

93

ความสัมพันธ์

กับภายนอก
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

94

การบริหารงาน
กับความสัมพันธ์

กับบุคลากร
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ

คุณลักษณะส่วนตัว

94

99
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จรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ

(Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสมต่อบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และการคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ ให้คงอยู่ต่อไปจรรยาบรรณทางธุรกิจ ครอบคลุมถึง
กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
สอดคล้องยิง่ ขึน
้ กับสภาพปัจจุบน
ั โดยมีนโยบายและแนวการปฏิบต
ั ิ
ดังนี้

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันและแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรเนื่องจากคณะ
กรรมการบริษัทเล็งเห็นความส�ำคัญของการป้องกันการทุจริต โดยเนื้อหาทั่วไปได้
บรรจุ ไ ว้ ใ นจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม แรกที่ บ ริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามประกาศ มีไว้
เพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ทบี่ ริษทั จะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและมุง่ หมายให้ทกุ
คนในองค์กรได้มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกัน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกัน
การทุจริตแนวปฏิบัติที่ดี

จำ�นวนข้อร้องเรียนในปี 2562
การแจ้งข้อมูลความขัดแย้ง
ทางช่องทางการร้องเรียน
จำ�นวนเหตุการณ์
ทีเ่ กิดจากการทุจริต

แนวปฏิบตั ิ
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ไม่ทำ� พฤติกรรมใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีต่ นท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ โดยตรง
หรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องด�ำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้อง
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ธุรกิจ ภาพลักษณ์ทดี่ ี และชือ่ เสียงของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนและมีหลัก
ฐานที่ตรวจสอบได้
ไม่กระท�ำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มแี นวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้ค�ำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้
บังคับบัญชาเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริต เพือ่ ให้พนักงานได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันทุจริต รวมถึงเป็นแบบ
อย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

SUSTAINABILITY

นโยบายการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการโดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกด้าน ทุกระดับด้วยความเท่าเทียมไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน ไม่กดขีบ่ งั คับใช้แรงงาน แม้วา่ จะมีความแตกต่างของเชือ้ ชาติ ศาสนา
เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะ
สม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน

แนวปฏิบตั ิ
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บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ
ผู้ด้อยโอกาส สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯ ให้โอกาสพนักงานได้มกี ารแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสร้างแรงกระตุน้ ในการ
ท�ำงานรวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้
พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต
เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ

นโยบายการรักษาความลับและแนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ซึง่ อาจส่งผลกระทบหาก
ได้รับการเปิดเผย ต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่
ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้มกี ารรับรูเ้ ฉพาะผูจ้ ำ� เป็น จึงเป็นหน้าทีข่ อง
ผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลและรักษาความปลอดภัย

แนวปฏิบตั ิ
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บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ กี่ ฎหมาย
ก�ำหนด
พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับต้องรักษาปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ
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นโยบายการคำ�นึงถึงความปลอดภัย
สุขอนามัย สิง่ แวดล้อมและแนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ใส่ใจในความปลอดภัย สุขอนามัย สิง่ แวดล้อมของพนักงาน และผูท้ อี่ ยูโ่ ดย
รอบ โดยการส่งเสริมการรณรงค์ให้ความรูค้ วามเข้าใจ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้เป็นวิถกี าร
ด�ำเนินงานในประจ�ำวัน พร้อมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบตั ิ
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มีการส่งเสริมให้จัดท�ำข้อก�ำหนด และมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อย
กว่ากฎหมายก�ำหนดตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้บริหาร โดยต้องมีการเข้าอบรม
ความรู้ทุกคน
ทางบริษัทฯ มีการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การเจ็บป่วยจาก
การท�ำงานทรัพย์สนิ สูญหาย หรือเสียหาย การปฏิบตั งิ านไม่ถกู วิธี รวมถึงความผิดพลาดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน การซักซ้อมตามแผนความปลอดภัยประจ�ำปี และถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหาร พนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้
ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

SUSTAINABILITY

นโยบายการต่อต้านการแข่งขัน
ทีไ่ ม่เป็นธรรมและแนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ให้ความแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรมทัง้ ต่อคูค่ า้ ลูกค้า โดยเป็นการแข่งขันตามวิถี
ทุนนิยมเสรีในการท�ำธุรกิจ การแข่งขันด�ำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอก
ลวง หรือใช้วธิ อี นื่ ใดในการทีไ่ ม่ถกู ต้อง

แนวปฏิบตั ิ
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บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนการแข่งขันอย่างเสรี โดยค�ำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดย
ปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อธรรมรงค์
รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อการสร้าง
การผูกขาดตัดทอนตลาด เพื่อควบคุมราคาหรือลดคุณภาพการให้บริการแต่ไม่ลดราคา เพื่อการค้าก�ำไรเกินควรอันจะเป็น
ผลเสียหายต่อลูกค้าและประชาชน เป็นเรื่องที่ห้ามบริษัทฯ กระท�ำ
บริษัทฯ จะแสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ห้ามบุคลากรของ
บริษัทฯ รับเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มา โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ
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นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหา
ผลประโยชน์และแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหาร ใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แสวงหาผล
ประโยชน์สว่ นตัวโดยอาศัยต�ำแหน่งและหรืออ�ำนาจหน้าทีข่ องตน และพนักงานขอ
งบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และ
พึงต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าหากตนมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์
ในหน้าทีก่ ารงานของตนแล้ว พนักงานผูน้ นั้ ควรหลีกเลีย่ ง หรืองดเว้นการปฏิบตั งิ าน
นั้นและให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน

แนวปฏิบตั ิ
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หลีกเลีย่ งหรืองดเว้นการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับตนเองทีจ่ ะหรืออาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทราบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนตน
ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยง เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทฯ ในเครือ บุคลากรต้องท�ำรายการนั้นเสมือน
กับการท�ำรายการระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลภายนอกตามปกติทางการค้าของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุคลากรทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการ
นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการ
ในกรณีทเี่ ข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
(ก) การท�ำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับสัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และจะต้องขออนุมัติหลักการและวงเงินในการท�ำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้แล้ว
(ข) ให้จัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรมที่มีขนาดรายการตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ (ก) เพื่อรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
ในกรณีทธี่ รุ กรรมทีเ่ ข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ (ก) และเข้าข่ายต้องขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ก่อนที่จะมีการท�ำรายการเป็นครั้งๆ ไป
การประชุมพิจารณาเรือ่ งหรือวาระใดทีบ่ คุ ลากรผูเ้ ข้าประชุมมีสว่ นได้เสียกับเรือ่ งหรือวาระนัน้ บุคลากรผูม้ สี ว่ นได้เสียจะต้อง
ออกจากห้องประชุมไปเป็นการชัว่ คราว เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมอืน่ สามารถพิจารณา วิเคราะห์วจิ ารณ์ได้โดยอิสระปราศจาก
อิทธิพลหรือความกดดันจากบุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย

SUSTAINABILITY

นโยบายการแจ้งเบาะแสและแนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่
กระท�ำโดยเจตนาสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิดชือ่ ทีอ่ ยูห่ รือข้อมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผู้
ร้องเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็น
ความลับโดยจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับให้กับผู้แจ้งเบาะแสในทุกๆ ขั้นตอน
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การบริหารความ
เสีย่ งขององค์กร
(Disclosure 102-11)

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise
Risk Management) ตามมาตรฐานสากล COSO ERM เข้ามา
ประยุกต์และพัฒนาในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่การวางกลยุทธ์
การปฏิบต
ั งิ านและการตัดสินใจในการลงทุนกิจการใหม่ๆ พร้อมกับ
การตระหนักรูแ้ ละประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่
น�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งก�ำหนดกลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อมองหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

(โดยการก�ำหนดกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสีย่ งนัน้
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานความยั่งยืน 2561)

SUSTAINABILITY

วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
(Risk Culture)
บริษัทฯ มีการเสริมสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการบริหารการจัดการความเสีย่ งภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนือ่ ง ผ่านการสือ่ สารการให้ความรูแ้ ละการอบรมแก่ผู้
บริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน รวมถึ ง กระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พร้อมจัดท�ำ

แผนการบริหารความเสีย่ งเพือ่ เป็นการให้ความมัน่ ใจได้วา่ ความ
เสี่ยงที่ผู้บริหารรับทราบแล้วนั้น และคาดว่าจะเกิดขึ้น จะได้รับ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่มีการ
ระบุขึ้นนั้นจะได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม การบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของผู้
บริหาร โดยในปี 2562 มีการทบทวนความเสี่ยงดังนี้

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
(Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง

1) สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ผลกระทบ : อุปสงค์ของสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้ม
ลดลงส่งผลต่อความต้องการของสินค้า
2) สภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
ผลกระทบ : เทคโนโลยีและองค์ความรูข้ องสินค้าหาได้งา่ ย
ขึ้น และการขยายตัวของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม
และการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลกระทบ : ความไม่แน่นอนของรายได้ของธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

• ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการประมาณการธุรกิจ
• ปรับสภาพการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามสภาวะการณ์
ปัจจุบัน
• พัฒนาคุณภาพสินค้ารูปแบบการจัดจ�ำหน่าย ตลอดจน
ควบคุมต้นทุนให้สามารถคงความเป็นผู้น�ำในตลาด

• ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
ตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
• บริษทั ฯ ใช้วธิ ี natural hedge และ forward rate เฉพาะ
ส่วนต่าง
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
(Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีสว่ นร่วม
กับภาครัฐ ภาคสังคม เช่น การเข้าร่วมโครงการฉลาก
คาร์บอน (Carbon Reduction Label)
• การบริหารการจัดการสิง่ แวดล้อมสังคม เน้นการรณรงค์
การประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน
• การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์น�้ำท่วม โดยมี
แผนบริหารความเสี่ยงรองรับ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ธุรกิจสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบ : สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรืออุทกภัยที่
ก่อให้เกิดการสูญเสีย กระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านสังคม
(Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง

2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
ผลกระทบ : การลดการใช้งานสินค้าที่ท�ำจากพลาสติก/
การรณรงค์การลดจ�ำนวนการใช้ถุงพลาสติก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

• มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่นการพัฒนาสินค้าพลาสติก
ชีวภาพที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้
• การพัฒนาสินค้าให้มีความทน สามารถใช้งานได้นาน
มากกว่าการใช้งานแค่ครั้งเดียว
• การน�ำหลัก Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

SUSTAINABILITY

การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
(Disclosure 102-29)

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1) ความเสีย่ งจากภัยพิบตั กิ ารเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศ

• มีการประเมินสถานการณ์ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ เช่น สถานการณ์นำ�้ ท่วม มีแผนฉุกเฉินรองรับ
โดยประเมินสถานะการณ์ระดับของความรุนแรงที่รับได้
ในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
• การปลูกจิตส�ำนึกให้กับพนักงานในองค์กร ในเรื่องของ
การดูแลสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบ : ต้นทุน ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

2) ความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์
ผลกระทบ : การผลิต ข้อมูลที่ส�ำคัญ การโจรกรรมข้อมูล
การพัฒนาสินค้า ความมั่นใจที่มีต่อบริษัทฯ

• ติดตามและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ และแจ้งเตือนให้กับ
คนในองค์กรรับทราบ
• เสริมสร้างความรูด้ า้ นความปลอดภัย และการเรียนรูว้ ธิ ี
การปฏิบัติและป้องกัน กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทคที่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management: BCM)
บริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงความส�ำคัญของการจัดท�ำแผนบริหารความ
ต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ปี เพื่ อ รองรั บ กั บ
ภาวะฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ทุกเมือ่ รวมถึงจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
ถึงการซักซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อน�ำผลที่ได้จากการซ้อมแผนมา
ปรับปรุงขั้นตอนการด�ำเนินงานให้กับบริษัทฯ ให้ระบบการ
บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ บริษัทฯ ยัง
สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้และพลิกฟืน้ กลับมาบริหารงานได้อย่างต่อ
เนื่องและรวดเร็ว
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เศรษฐกิจ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
รายได้ (Disclosure 201-1)
ในปี 2562 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
มีรายได้จากการขายและการบริการ 1,050 ล้านบาท และเป็น
รายได้อื่นอีก 9 ล้านบาท โดยมีก�ำไรสุทธิ 27.9 ล้านบาท ก�ำไร
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561 เนื่ อ งจากการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดขี นึ้ และมีการควบคุมค่าใช้จา่ ยต่างๆ
ไม่ให้เพิ่มขึ้น ส่งผลท�ำให้บริษัทมีก�ำไรสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

อัตรากำ�ลังการผลิต
ของปี 2562

ตัน
กำ�ไรสุทธิ
ของปี 2562

ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2562 มูลค่า 158 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 8%
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ได้แก่คา่ ใช้จา่ ยการดูแลสังคม ชุมชนและโรงเรียน
รวมถึงการบริจาคทั้งในรูปของสิ่งของและเงินบริจาคประมาณ
60,000 บาท
ในปี 2562 ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2562 ประมาณ 77.83
ล้านบาท

SUSTAINABILITY

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และคู่ค้าคือส่วนส�ำคัญของห่วงโซ่อุปทาน เป็นผู้มีส่วนได้
เสียทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดการเติบโตร่วมกันไปได้อย่างยาวนาน บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำจรรยาบรรณคูค่ า้ โดยยึดหลักการด�ำเนิน
งานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และส่งเสริมให้คคู่ า้ ทุกรายปฏิบตั ติ าม ด้วยการประเมินตนเองผ่านการประเมิน
คู่ค้า เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มหัวข้อในการประเมินคู่ค้า ให้มีความครอบคลุมถึงด้านของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล รวมถึงด้านสิทธิมนุษยชนในการจัดการด้านต่างๆ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน โดยมีแนวทาง
การปฏิบัติ ดังนี้

เกณฑ์ในการวิเคราะห์
คู่ค้าที่สำ�คัญ

ประเด็นการประเมิน
ความเสี่ยงของคู่ค้า
(ESG Risk Management)

กำ�หนดแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสีย่ ง
(Risk Management)

• เป็นคู่ค้าที่มียอดการซื้อขายสูง
• เป็นคู่ค้าที่จ�ำหน่ายวัตถุดิบ สินค้าและบริการที่ส�ำคัญกับกระบวนการทางธุรกิจ

• ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการพลังงาน การใช้น�้ำและการ
ปล่อยน�้ำเสีย การจัดการมลพิษ การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม ได้แก่ การจัดการด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน
ความปลอดภัยและสุขภาพ การปฏิบัติตามกฎหมาย
• ประเด็นความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล ได้แก่ การทุจริต การแข่งขันการค้าอย่างเป็น
ธรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

แบ่งออกเป็นกลุ่มคู่ค้า
• คู่ค้าที่มีผลกระทบสูง : ตรวจประเมินและแผนในการบริหารจัดการ
• คู่ค้าที่มีผลกระทบปานกลาง : ประเมินตนเองและแผนในการบริหารจัดการ

นอกจากการประเมินคูค่ า้ ตามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ แล้ว การได้มสี ว่ นร่วมกับคูค่ า้ ในด้านของการวิจยั และพัฒนาการท�ำงานร่วม
กัน เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค�ำแนะน�ำ แนวทางและความคิด ความรู้ร่วมกันเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างยิ่ง
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แผนการดำ�เนินงานปี 2562
การดำ�เนินงานปี 2562

เป้าหมายปี 2562

แผนการตรวจประเมินคู่ค้าแบบ On Site Audit
จ�ำนวน 2 ราย / ปี

การตรวจประเมินคู่ค้าแบบ On Site Audit จ�ำนวน 2 ราย
แบ่งเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด 1 รายและพื้นที่ภายในท้องถิ่น
1 ราย

จัดส่งแบบการประเมินคู่ค้า แบบ Self – Audit 2 ครั้ง/ปี
(คู่ค้าที่มีผลกระทบปานกลาง)

จัดส่งแบบการประเมินคู่ค้าแบบ Self – Audit (คู่ค้าที่มี
ผลกระทบปานกลาง) จ�ำนวน 2 ครั้ง/ปี ในเดือนมกราคม
และเดือนกรกฎาคม

การประเมินคู่ค้ารายใหม่ โดยให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ

ประเมินคูค่ า้ รายใหม่ตลอดทัง้ ปี ในปี 2562 มีคคู่ า้ รายใหม่
จ�ำนวนทั้งหมด 11 ราย

ผลลัพธ์
การตรวจประเมินคู่ค้า
ในปี 2562
ค่าเฉลี่ยของการ
ของการตอบกลับใน
การประเมินคู่ค้าแบบ

Self – Audit
จำ�นวน

ประเมินคู่ค้า

Self – Audit
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ของปี

2562

ค่าเฉลี่ยของการ
การประเมินคู่ค้ารายใหม่

จำ�นวน

การประเมินคู่ค้าแบบ
On-Site Audit

ในปี

ราย

2562

จำ�นวน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ราย

คัดเลือกผู้ให้บริการรายใหม่
โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ

ราย

ประเมินคู่ค้า
On-Site Audit

ในปี

2562

SUSTAINABILITY

การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าความส�ำคัญในการบริหารจัดการนวัตกรรมทีม่ นี นั้ ส�ำคัญต่อธุรกิจขององค์กร นอกจากเพิม่ ความสามารถทางการ
แข่งขัน ยังเป็นการสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ทีส่ ร้างความยัง่ ยืนแก่บริษทั ฯ

ในปี 2562 มีการพัฒนานวัตกรรม โดยมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายดังนี้
โครงการ

รายละเอียด

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(Quality Control Circle)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ช่วยลดความซับซ้อนที่
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายด้าน

สายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกระบวนการผลิต

Document Library

โครงการน�ำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการลดใช้ทรัพยากรใน
การร้องขอขึ้นทะเบียนเอกสารภายใน (กระดาษ) เพื่อปรับปรุง
การท�ำงานให้ง่ายต่อการค้นหา ลดเวลาในการท�ำงาน และช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย

ทั้งองค์กร

Kaizen

โครงการปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานเพื่ อ ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงานภายในหน่วย
งาน เพื่อช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ท่อป้องกันแคลเซียมหก
รั่วไหล

ทั้งองค์กร

Lean Six Sigma

โครงการส่งเสริมให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สร้างมูลค่าและลดค่าใช้จ่าย

ทั้งองค์กร

OKRs

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้เกิดความ
ท้าทายมากขึ้น และเป็นการระดมสมองร่วมคิดเพื่อให้เกิดความ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ทีย่ ดื หยุน่ และทันต่อความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิด
ขึ้น

ทั้งองค์กร

QCC
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จากการจัดท�ำโครงการต่างๆ จะได้รับการพิจารณา เช่น โครงการ Kaizen ,โครงการ QCC จะได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหาร เพื่อ
น�ำไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาในอนาคต

องค์ความรูท้ เี่ กิดจากการพัฒนาดังกล่าว จะน�ำมาบันทึกข้อมูล เพือ่ เผยแพร่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละต่อยอด เพือ่ การพัฒนาปรับปรุง
องค์กรผ่านการจัดเก็บข้อมูลภายในของบริษัทอย่างปลอดภัย ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ต้องการใช้งาน โดยทางองค์กร
ท�ำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CEN/TS 16555-1:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนางานด้านนวัตกรรม

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ และเป็นความท้าทาย
ของปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น การ
พบชิ้นส่วนพลาสติกและกลุ่มไมโครพลาสติก (micro plastics)
ในสัตว์นำ�้ หลากหลายชนิดในหลายประเทศน�ำมาซึง่ การรณรงค์
ในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อม การลดการใช้พลาสติกในชีวติ ประจ�ำวับ
แบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ (single use) กลายเป็นการรณณรงค์เกิดขึน้

เป็นวงกว้างและมีความหมายมากขึน้ เมือ่ ได้รบั ความร่วมมือจาก
ผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และร้านอาหาร เครือ่ งดืม่ ชัน้ น�ำระดับ
โลก ส่งผลให้กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้า เหล่านีไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ ทีล่ ดลงจาก
ต่างประเทศ ส�ำหรับในประเทศไทยเองก็มีการรณรงค์และได้รับ
ความร่วมมือจากห้างร้านชั้นน�ำในประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสของบ
ริษทั ฯ ทีไ่ ด้นำ� เสนอผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นส่วนหนึง่ ของการน�ำพลาสติก
กลับมาผลิตซ�้ำ (Recycle/ Reprocess) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การักษาคุณลักษณะและ
ความสวยงามของพลาสติกให้คงอยูห่ ลังจากการผ่านการขึน้ รูป
ซ�ำ้ การรณรงค์เพือ่ สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ นีย้ งั รวมไปถึงการรณรงค์
การลดการใช้เม็ดพลาสติกจากฟอสซิล เพือ่ เป็นการลดการปลด
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด์สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาโลกร้อน (Global Warming) โดยปัจจุบนั มีทงั้ แบบการใช้
เม็ดหลอมจากกระบวนการผลิตเอง และการใช้สนิ ค้าของบริษทั
ในกลุ่มเม็ดพลาสติกชนิดเติมเสริมเนื้อและเสริมแรงแบบความ
เข้มข้นสูง (Filler & Reinforcement Masterbatches) ผสมเพื่อ
ทดแทนเม็ ด พลาสติ ก จากฟอสซิ ล ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
อุตสาหกรรมพลาสติกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

SUSTAINABILITY

ในภาคของสินค้าการเกษตรบริษัทฯ เองมุ่งพัฒนาสินค้าเม็ด
พลาสติกชนิดสารเสริม คุณสมบัติพิเศษของพลาสติกและช่วย
ในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง (Additives Masterbatches)
และกลุ่มแม่สีด�ำ และสีขาว (Black & White Masterbatches)
เพือ่ ส่งเสริมเทคโนโลยีของพลาสติก ส�ำหรับงานเกษตรอย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการพืน้ ฐานของเกษตรกร เช่น
การยืดอายุการใช้งานของฟิล์มเกษตรทั้งแบบการคลุมโรงเรือน
การคลุมดิน และถุงเพาะปลูก รวมถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อมุ่ง
ผลในการเพิม่ ผลผลิตด้วยองค์ความรู้ เฉพาะและชุดข้อมูลทีเ่ กิด
จากการทดลองจริงของทางขององค์กร อย่างเช่นการพัฒนาใน
แนวทางของการเลือกช่วง คลื่นแสงเพื่อส่งเสริมผลผลิตของพืช
เป็นต้น
ในภาคของงานก่อสร้าง (Construction) หรือ ระบบสายไฟ
(Wire & Cable) ทีข่ ยายจะเป็น โครงการเรือ่ งของระบบพลังงาน
สะอาดยัง่ ยืนทีภ่ าครัฐให้การสนับสนุนอย่างการสร้างระบบแผง
โซลาร์เซลล์ลอยน�้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องขึ้นรูปแบบ
การเป่า (Extrusion Blowing) เพื่อสร้างเป็นทุ่นลอยน�้ำรองรับ
แผงโซลาร์ ซึ่งเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติพิเศษของ

พลาสติกและช่วยในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง (Additives
Masterbatches) ของบริษัท ชนิดที่เหมาะกับสภาพการใช้งาน
กลางแจ้งที่ต้องสัมผัสน�้ำเป็นเวลานาน และเม็ดพลาสติกแม่สี
เทาเกรดพิเศษที่ พัฒนาจากองค์ความรู้ของบริษัทในเรื่องของ
การเลือกวัตถุดบิ และการผสมสี ทีต่ อ้ งใช้ความช�ำนาญเฉพาะได้
รับการยอมรับและถูกใช้เป็นหนึ่งในโครงการนี้เช่นกัน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
โดยมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ทัง้ ในเรือ่ งของกิจกรรมต่างๆ
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการฉลากคาร์บอน (Carbon Reduction Label) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ช่วยในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และ
เป็นสินค้าอีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพกระบวนการท�ำเม็ดคอมปาวน์พลาสติกชีวภาพอย่างต่อ
เนื่อง โดยเป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนรวมถึง
ลูกค้า และผู้ผลิตวัตถุดิบชีวภาพ บริษัทฯ สามารถพัฒนาเป็น
สูตรคอมปาวน์พลาสติกชีว ภาพ ซึ่งจะถูกน�ำไปแปรรู ปเป็ น
พลาสติก ได้แก่ถุงพลาสติก แผ่นฟิลม์ หลอด และภาชนะต่างๆ
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สิ่งแวดล้อม

SUSTAINABILITY

สิ่งแวดล้อม…
จากภายในสู่ภายนอก

“บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะของผู้สร้าง
ผลกระทบและผู้ที่ได้รับผลกระทบในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แสดงความรับผิดชอบ และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในห่วงโซ่
คุณค่า ตัง้ แต่การวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง การ
จัดหาวัตถุดิบ การเข้ากระบวนการผลิต การขนส่ง น�ำ
ไปสู่ผู้ใช้งาน มีการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม”
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การบริหารจัดการน้ำ�
(6.3,6.4,6.6)

น�้ำ คือปัจจัยที่ส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตให้ได้มาซึ่งสินค้า
บริษัทฯ เห็นถึงความส�ำคัญในการจัดการใช้น�้ำภายในอย่าง
รู ้ คุ ณ ค่ า และให้ เ กิ ด เป็ น ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน จึงได้ส่งเสริมการปลูกจิต
ส�ำนึกให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

SUSTAINABILITY

เป้าหมาย

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

ภายในปี 2566
บริษัทฯ ลดการใช้น�้ำประปา
ร้อยละ

เมื่อเทียบจาก

ปี 2561

ปริมาณในการใช้นำ�้ ประปาต่อยอดการ
ผลิตในปี 2562 อยู่ที่ 1.23 ลบ.ม./ตัน

เพิม่ ขึน
้

เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น�้ำประปา
ต่อยอดการผลิต ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1.22 ลบ.ม./ตัน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• การสร้างและปลูกจิตส�ำนึกผ่านการอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน
• การน�ำน�้ำจากบ่อพักน�้ำฝนในพื้นที่สีเขียวใช้ลดน�้ำต้นไม้ แทนการใช้น�้ำประปา โดยปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ 449.28 หน่วย
• การน�ำน�้ำจากบ่อพักน�้ำฝนในพื้นที่สีเขียว มาใช้ในการล้างพื้น แทนการใช้น�้ำประปา โดยปริมาณน�้ำที่น�ำมาใช้ 299.52 หน่วย

43

44

SALEE COLOUR

การบริหารจัดการพลังงาน
7.2

เป้าหมาย

การจัดการพลังงานภายในเป็นเรือ่ งส�ำคัญส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกคน บริษัทฯ จึงได้มีการก�ำหนดมาตรการในการ
จัดการพลังงานภายในให้เกิดเป็นการตระหนักรูค
้ ณ
ุ ค่าในสิง่
ที่ใช้ ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และช่วยส่งเสริมใน
เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร เช่น การรณรงค์
การปิด-เปิด ไฟฟ้าตามเวลาที่ก�ำหนด

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

ดัชนีการใช้พลังงาน

ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ของปี 2562
อยู่ที่ 324.47 กิโลวัตต์/ตัน

น้อยกว่า

เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของปี 2561 ( 313.47 กิโลวัตต์/ตัน)

(Energy Intensity Index; ELL)

เพิม่ ขึน
้

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• รายงานผลการอนุรกั ษ์พลังงาน ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงานเป็นประจ�ำทุกปี
• ปลูกจิตส�ำนึกในด้านการใช้พลังงานผ่านการอบรมให้ความรู้
• ปรับเปลี่ยนระบบการล�ำเลียงผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่เครื่อง
BUSS10 BUSS20 และ TEK75 จาก feeding blower เป็น
conveyor tube ช่วยในการลดก�ำลังการใช้ไฟฟ้า และลดเสียง
ในกระบวนการผลิต
• เปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่ ที่มีค่าความสว่างต�่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

บริษทั ฯ ได้ทำ� การทดลองการเปลีย่ นหลอดไฟฟูออเรสเซนต์ T25
28W เป็นหลอด LED T6 18W โดยน�ำมาติดตั้งที่โรงผลิต 1 ใน
พื้นที่ Twin Line บริเวณเครื่อง 21 TEK40-1 และ เครื่อง 21
TEK45-1 โดยทดลองติดตัง้ จ�ำนวน 24 หลอด ผลคือสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 5,765 บาท/ปี และพบว่าค่าความสว่างใน
พื้นที่การท�ำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และจะด�ำเนินท�ำการติด
ตั้งการใช้งานหลอด LED ภายในโรงงานให้แล้วเสร็จในปี 2563

SUSTAINABILITY

การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
(13.3)

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ท�ำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ที่ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน
รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Disclosure 305-1, 305-2 ) เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบที่มีร่วม
กัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีความสนใจสินค้าที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย

เป้าหมาย

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
•การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
ในกระบวนการผลิต (อยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินโครงการ)
กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• กิจกรรมเปลี่ยนจากการใช้รถโฟล์คลิฟท์น�้ำมัน เป็นรถโฟล์ค
ลิฟท์ไฟฟ้า
• เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟูลออเรสเซนต์ T25 28W เป็น
หลอด LED T6 18W
• ปรับเปลีย่ นระบบล�ำเลียงผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปทีเ่ ครือ่ ง BUSS10
และเครื่อง TEK75

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

สามารถ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(Scope 2)
อยู่ที่ ( 4,874.53 tCO2e/ yr)
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การบริหารจัดการ
อากาศภายในโรงงาน
(Disclosure 305-7)

การบริหารจัดการอากาศภายในโรงงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำ� คัญ
ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานเท่านั้น อาจจะส่ง
ผลไปถึงชุมชนอันใกล้เคียง สภาพแวดล้อม แม้ว่าพื้นที่ตั้งของ
โรงงานตัง้ อยูใ่ นเขตของนิคมอุตสาหกรรม แต่เรายังคงค�ำนึงถึง
ผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียหาย บริษัทฯ ได้
มีการปรับปรุงปล่องระบายอากาศในพืน
้ ทีท
่ ำ� งานโดยครบถ้วน
ร้อยเปอร์เซ็นต์ จากแผนงานที่วางไว้ในปี 2561 เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ช่วยลดการปล่อยมลพิษทาง
อากาศให้น้อยที่สุด และเพื่อให้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศอย่าง
สม�่ำเสมอ

ผลการดำ�เนินงานปี 2562

เป้าหมาย

ผลจากของการวิเคราะห์

ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ติดตั้งปล่องระบายอากาศ
ไอร้อนจ�ำนวน 4 เครื่อง

คุณภาพอากาศ
จากการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ผลลัพธ์
ได้รับการรับรอง
ISO 14001

ข้อร้องเรียน

มลพิษทางอากาศ

ได้รับการรับรอง
Green Industry

คุณภาพอากาศที่
ได้รับการตรวจ

Level

อย่างต่อเนื่อง
(เป้าหมาย = 0)
ปี 2561 = 0
ปี 2562 = 0

วัดอยู่ในค่ามาตรฐาน

SUSTAINABILITY

ผลตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปี 2562

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ภายในสถานประกอบการ
ปริมาณฝุ่นรวม (Total Dust)

1.4 – 6.1
mg/m3

ปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก
(Respirable Dust)

0.28 – 1.82
mg/m3

ปริมาณโทลูอีน (Toluene)

1.96
ppm

ปริมาณสไตรีน (Styrene)

1.82
ppm

ปริมาณไซลีน (Xylene)

1.06
ppm

ปริมาณฝุ่น (TSP)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

จากปล่องระบายอากาศ

1.4 – 6.1
mg/m3
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การบริหารจัดการ
ของเสียและการรีไซเคิล
(12.4)

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการของเสียตามหลักการ
3Rs อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการให้ความส�ำคัญ และด�ำเนินการต่างๆ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะการจัดการของเสีย
อย่างถูกวิธีนั้นจะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการส่งก�ำจัด
และเป็นการเพิม่ มูลค่าของเสียทีไ่ ด้จากการคัดแยกอย่างถูกวิธี ลด
ปัญหาหารท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน ในการจัดการของเสียดังกล่าวยัง
เป็นการจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

เป้าหมาย

• ลดปริมาณของเสียที่ส่งก�ำจัด
เมือ่ เทียบจากปี 2561

ร้อยละ

• เพิ่มมูลค่าจากการขายวัสดุ
ที่ไม่เป็นอันตราย ร้อยละ
และไม่ใช้แล้ว
ผลการดำ�เนินงานปี 2562

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
ในปี 2562 อยู่ที่ 8.14 กิโลกรัม/ตัน
เพิม่ ขึน
้

เมื่อเทียบจาก

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
ปี 2561 อยู่ที่ 7.56 กิโลกรัม/ตัน

ของเสียที่เป็นอันตราย

ในปี 2562 อยู่ที่ 6.88 กิโลกรัม/ตัน
ลดลง

เมื่อเทียบจาก

ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
ปี 2561 อยู่ที่ 9.29 กิโลกรัม/ตัน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• กิจกรรมการคัดแยกขยะปนเปื้อน (ถุงสี) เป็นกิจกรรมที่สร้าง
มูลค่าให้กับบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้คัดแยกและขาย
ถุงสีให้กบั บริษทั ทีร่ บั ซือ้ เพือ่ น�ำไปผลิตเป็นพลาสติกมือสอง โดย
จ�ำนวนของขยะปนเปื้อนที่ท�ำการขายนั้นคิดเป็นจ�ำนวน 6,000
กิโลกรัม โดยคิดเป็นมูลค่า 12,000 บาท
• กิจกรรมการให้ความรู้ การสร้างจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานในการ
คัดแยกขยะให้ถูกประเภท โดยคณะกรรมการ 5 ส.
• โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นการสร้างจิตส�ำนึก ความ
ตระหนักในด้านของการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่ดี และช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในด้าน
การก�ำจัดของเสีย โดยมีการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี และมี
การก�ำหนดเป้าหมายและการวัดผลทีไ่ ด้อย่างชัดเจน จากความ
ร่วมมือของพนักงานในการคัดแยกขยะสร้างเป็นรายได้ในการ
ขาย รวมทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี

SUSTAINABILITY

สังคม
การดูแลพนักงาน

(8.5,8.8)

พนักงานคือส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้นในเรื่องของการตอบแทนความคาดหวังของ
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะเป็นด้านของการดูแลความเป็นอยู่ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ท�ำให้เกิดความผูกพันธ์กบั บริษทั ฯ
โดยมีความมุ่งหวังให้พนักงานน�ำทักษะความรู้ที่ได้มาใช้ในการต่อยอด
เพือ่ ขยายและพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการต่อลูกค้า ท�ำให้บริษทั มีการเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

โครงการผู้บริหารพบพนักงาน
เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้
บริหาร ในการสอบถามด้านความเป็นอยู่ของพนักงานและ
เป็นการพูดคุยถึงสภาพปัญหาด้านการท�ำงาน โดยน�ำปัญหาดัง
กล่าวที่ได้จากการสอบถามพนักงานมาวิเคราะห์และแก้ไขตาม
ล�ำดับ

การสร้างความผูกพันกับพนักงาน
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อน�ำความคิดเห็นที่ได้มาพัฒนาการด�ำเนินงานด้านการสร้างความผูกพัน ผ่าน
แบบสอบถามของ ส.ส.ส. ซึ่งในปี 2562 ได้น�ำมาวิเคราะห์และถึงการด�ำเนินงานและตอบสนองดังนี้
• ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ของตนเองทั้งการอบรม
ภายใน-ภายนอก มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ผ่านการจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางซึง่ พนักงานสามารถ
เข้าถึงได้
• ส�ำรวจวิถีการด�ำเนินชีวิตของพนักงาน ส่งเสริมโครงการการ
ออมเงินให้กับพนักงาน Happy Money การวางแผนการใช้เงิน
ในอนาคต
• จัดหาอุปกรณ์ในการท�ำงานให้ครอบคลุมกับจ�ำนวนพนักงาน
และติดตัง้ WI-FI ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ องค์กรเพือ่ ความคล่องตัว
ในการท�ำงาน

• จัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
• มีการสนับสนุนการท�ำงานที่ทันสมัย ใช้งานง่ายทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านการเข้าให้งานที่เดียวในระบบ Internal Management เช่น
ระบบการลางาน ESS (Employee Self Service) ระบบการจอง
ห้องประชุม Booking Room ระบบการร้องเรียนภายใน Complaint ระบบการสั่งซื้อของพนักงานขาย Customer Requirement
• ปรับปรุงกฎระเบียบการท�ำงานให้มคี วามยืดหยุน่ กับพนักงาน
มากยิ่งขึ้น
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การบริหารค่าตอบแทน
การบริหารค่าตอบแทนเป็นความหวังอันดับต้นๆ ของพนักงาน โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดค่าตอบแทนของพนักงานผ่านระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีที่ถ่ายทอดมาจากเป้าหมายของบริษัทฯ แบ่งเป็นคะแนนตามผลการท�ำงานส่วนบุคคล (KPI) คะแนน
พฤติกรรมการท�ำงานที่พึงประสงค์ (ประเมินจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เพื่อให้พนักงานได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การ
ปรับปรุง พัฒนาตนเอง

ผลลัพธ์
อัตราการลาออกของพนักงาน
ที่บรรจุที่อายุงานน้อยกว่า 2 ปี

อัตราการเลื่อนตำ�แหน่ง

ในปี 2562

ในปี 2562

บุคลากร จำ�แนกตามอายุและเพศ
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

น้อยกว่า 30 ปี

291

อายุ 31-50 ปี

คน

คน

คน

ชาย

ชาย

19

21
คน

คน

คน

คน
น้อยกว่า 30 ปี

อายุมากกว่า50 ปี

คน

พนักงานต่างชาติ
หญิง

อายุ 31-50 ปี

คน

อายุมากกว่า50 ปี

จำ�นวนผู้บริหารทั้งหมด

คน

คน

หญิง

ชาย

คน
คน

อายุ 31-50 ปี
อายุมากกว่า50 ปี

หญิง

คน
คน
คน
คน

SUSTAINABILITY

การพัฒนาพนักงาน
พนักงานคือฟันเฟืองทีส่ ำ� คัญขององค์กร เพือ่ ให้การวางแผนนัน้
ขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้ การพัฒนาทักษะในการท�ำงาน
เป็นประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการบรรลุตามผลตามแผนงานที่
วางไว้ บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่ง
เสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ารับการอบรมความรู้อย่าง
สม�่ ำ เสมอ มี ก ารก� ำ หนดแผนการฝึ ก อบรมประจ� ำ ปี ใ ห้ กั บ
พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• การอบรมการฝึกทักษะ ในการท�ำงานของพนักงาน น�ำไปใช้
ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เสริมทักษะการใช้
รถยกอย่างถูกต้องและการบ�ำรุงรักษา อุตสาหกรรมเม็ดแม่สเี ข้ม
ข้น ความส�ำคัญของระบบงานและการท�ำงานที่ถูกต้อง เทคนิค
และทักษะการสอนงานแบบ OJT
• การอบรมเกี่ยวข้องกับเสริมสร้างความรู้ การน�ำไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น การบริหารค่าใช้จ่าย การออม
• การอบรมหลักสูตรของระบบ เช่น ISO 45001 มาตรฐานการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การวัดการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

(ชั่วโมง/คน/ปี)

พนักงานที่ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย : ร้อยละ
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นอกจากการอบรมที่เป็นกิจกรรมหลักที่ต้องท�ำ ยังมีการอบรมที่ใน
แต่ละหน่วยงานได้จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาพนักงานภายในหน่วยงาน
ของตนเองอีกด้วย เช่น การอบรมแผนงาน การใช้งานเครือ่ งจักรเบือ้ ง
ต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้อย่างถูกต้อง ในการปฏิบัติงานให้เป็น
แนวทางเดียวกัน เพื่อช่วยการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและลด
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยในการอบรมแผนงานดังกล่าวนั้นมี
การทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 94 คน จาก 6 หัวข้อหลัก และผ่านการอบรมทั้งหมด 67 คน

ผลการประเมินการสอนงาน

ของหน่วยงานผลิต

การวางแผนกำ�ลังคนและการสรรหา
การวางแผนก�ำลังคนและการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถจากภายนอก ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อเตรียมพร้อมและมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

เป้าหมาย
การสรรหาพนักงานเข้ามาใหม่ให้ทันตามเวลาที่กำ�หนด นับจากวันที่มีการร้องขอกำ�ลังคน
พนักงานรายวัน

พนักงานรายเดือน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• วางแผนก�ำลังคนและขีดความสามารถให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์
• ลดระยะเวลาการสรรหาที่ใช้เวลานาน

ผลลัพธ์
จำ�นวนพนักงานใหม่แต่ละปี

การจ้างคนงานพิการ

ปี 2561

จำ�นวน

ปี 2561

พนักงาน

ปี 2562

จำ�นวน

ปี 2562

พนักงาน

พนักงาน
พนักงาน

จำ�นวน
จำ�นวน

SUSTAINABILITY

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในการแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นบริษัทฯ ที่
ด�ำเนินธุรกิจที่มีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการด�ำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษย
ชนให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในด้านของการทบทวนการประเมินคู่ค้าในด้านของสิทธิมนุษยชน รวมถึงการทบทวนนโยบาย
สิทธิมนุษยชนในเด็ก เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมถึงเด็กให้มากขึ้น

บริษท
ั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญถึงการเคารพสิทธิเด็กในการด�ำเนินธุรกิจ เด็ก หมายถึงบุคคลอายุตำ�่ กว่า 18
ปี และเป็นสมาชิกของครอบครัวของพนักงาน สมาชิกของชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เด็กคือกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ก�ำลังซื้อและมีอิทธิพลโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อของคนในครอบครัว ดังนั้นสิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งที่เราควร
รับผิดชอบและเป็นก้าวแรกของการสร้างหลักประกันว่าบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและเคารพสิทธิเด็ก และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับเด็ก
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ขั้นตอนการดำ�เนินงานสิทธิมนุษยชนเด็ก
1

2

3

4

5

จั ด ท� ำ และประกาศ
นโยบายด้านสิทธิเด็ก
ขององค์กรธุรกิจ “สิทธิ
เด็ ก กั บ การก� ำ หนด
นโยบายและจรรยา
บรรณทางธุรกิจ
Children’s Rights in
Policies and Codes
of Conduct”

จัดท�ำแบบการประเมิน
ผลกระทบต่อสิทธิเด็ก
เพื่อหาผลกระทบและ
ความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ
เด็ก

บู ร ณาการและการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ท� ำ
แผนการปฏิบัติการต่อ
การเคารพสิ ท ธิ เ ด็ ก
โ ด ย ก� ำ ห น ด ไ ว ้ ใ น
นโยบายหรือระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ

ก�ำหนดการเยียวยา
• กลไกรับร้องทุกข์ใน
ระดับปฏิบัติการ

ติดตามและรายงานผล
การด�ำเนินงาน

SUSTAINABILITY

จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในโครงการ BB4C บริษทั ฯ ได้ผนวกสิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ (CRBP)
โยงกับหลักปฏิบัติ UNGP จัดท�ำเป็นนโยบายด้านสิทธิเด็กขององค์กร เราเชื่อว่าเด็ก เป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด ซึ่งต้องได้
รับการเอาใจใส่เพื่อสร้างเป็นหลักประกันให้สิทธิมนุษย์ชนของพวกเขาและเธอได้รับการเคารพจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางบวกและ
ทางลบ ทั้งโดยตรงจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเอง หรือโดยอ้อมผ่านผู้จัดหาวัตถุดิบ คู่ค้าอื่นๆ ลูกจ้าง และลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ในกระบวนการผลิตจนถึงปลายทาง ได้ดังนี้

การสร้างครอบครัวให้แข็งแรง (Family well being)

การสร้างความมั่นคงในด้านของฐานการเงินนั้น เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับมนุษย์เงิน
เดือน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ความสุข บริษัทได้ค�ำนึงถึง สวัสดิการที่
ครอบคลุมให้ถงึ บุตร เพือ่ ช่วยในเรือ่ งของภาระค่าใช้จา่ ยของพนักงานได้มากขึน้ เช่น
การเบิกค่ารักษา

การคำ�นึงถึงชุมชนในพื้นที่ตั้ง (จังหวัดสมุทรปราการ) (Community well being)

การเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่ตั้ง (จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเรื่องที่
ส�ำคัญอย่างมากของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้เกิดเป็นช่อง
ทางของการสื่อสาร การมีส่วนร่วม ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสังคม และชุมชนที่
น่าอยู่

การส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning well being)

การเปิดโอกาสให้กับโรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ ที่เสมือนจริง กับเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัยของบริษัท

ความปลอดภัยของสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Product for well being)

การรักษามาตรฐานของสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่ง
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Materiality Assessment for Children’s Right
(8.5,8.8)

(Product &Service)
Environment

Marketplace

Workplace

พื้นที่

Community&
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ผู้เกี่ยวข้อง

• พนักงาน
• คู้ค้า / ขนส่ง
• สถาบันการ ศึกษา

(16.3,16.5)

ความเกี่ยวข้องกับเด็ก

• ลูก/หลานของพนักงาน
• ลูก/หลานของคู่ค้า
• แรงงานเด็ก
• นิสิต, นักศึกษา

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

• สวัสดิการของ พนง.ที่ครอบคลุม
ถึงบุตร
• กฎหมายแรงงาน

• ความปลอดภัย
• การพัฒนาความรู้ /
การพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ

• ความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า
(เด็ก)
• ลูกค้า

• สิ่งแวดล้อม
• ชุมชนสมุทรปราการ

• ลูก/หลานของลูกค้า

• โรงเรียน
• นิคมอุตสาหกรรม

• ความรู้ความเข้าใจด้านพลาสติก
• การก�ำจัดขยะ (คุณภาพชีวิต)

• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
• การพัฒนา รร. น่าอยู่
• มอบทุนการศึกษา
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงลบ
• การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

SUSTAINABILITY

การตอบสนอง

การวัดผล

CRBP

GRI

UNSDG

3

102-8
402-1

8.5
8.8

6

413-1

16.3

• โครงการ Happy Money
- อบรมการบริหารด้านค่าใช้จา่ ยและการ
ออม
- ให้ค�ำปรึกษาพนักงาน/ แก้ปัญหาการ
เงินและความเป็นอยู่
- ติดตามผลและประเมินคุณภาพชีวติ ของ
พนักงานครอบคลุมถึงบุตร

1. จัดการให้ความรู้ด้านการเงิน
กับพนักงาน 80% ของพนักงาน
ทั้งหมด
2. สุ ข ภาพทางการเงิ น และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ง การเข้ า ร่ ว ม
โครงการดีขึ้นภายใน 1 ปี

• โครงการปลูกอนาคต
- ท�ำ MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษา
หลักสูตรโพลีเมอร์
- ท�ำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
- โครงการเปิดบ้านให้ความรู้ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา (สมุทรปราการ)

1. ท�ำงานวิจยั ร่วมกับสถาบันการ
ศึกษาอย่างน้อย 1 โครงการ/ปี
2. เปิดบ้านให้ความรู้ในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา อย่ า งน้ อ ย 2
โรงเรียน/ปี

• พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยเด็ก

ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก 100%

5

416

• โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในวัย
เรียน (อ.1-ม.3)
- พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่
- มอบทุนการศึกษา

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 1 โครงการ/ปี
2. มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การ
เรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/ปี

10

413-1

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านสารเคมีรั่วไหล
- ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์
พลังงานผ่านการอบรมให้ความรู้

1. ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อกฎหมาย
100%
2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและความรู้ด้าน
สารเคมี รั่ ว ไหลให้ กั บ พนั ก งาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7,10

307-1
414-2

16.3
8.8
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ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
บริ ษัท ฯ ค� ำ นึ งถึ งความส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน เพื่อการท�ำงานที่มั่นคงปลอดภัย สู่คุณภาพชีวิตที่ดีแก่
พนั ก งาน คู ่ ค ้ า และผู ้ รั บ เหมาในทุ ก กระบวนการให้ มี ค วาม
ปลอดภัยปราศจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่
เป็นศูนย์ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกท่านกลับบ้านอย่างปลอดภัย และ
ให้การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทฺภาพและต่อเนื่อง บริษท
ั ฯ จึงได้มีการประกาศนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และพร้อมที่จะปฏิบัติดูแลอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยด้านกระบวนการผลิต
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงในเรือ่ งของการป้องกันและลดความรุนแรงความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ทีอ่ าจเกิดจากอุบตั กิ ารณ์จากสภาวะ
กระบวนการผลิตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ รวมทั้งขั้นตอนในการด�ำเนินงานและการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา

โครงการกิจกรรมการค้นหาและประเมินความเสี่ยง
(CCCF)
บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ CCCF เพื่อค้นหาและประเมินอันตราย
รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความ
ปลอดภัย โดยมีการครอบลุมถึงปัจจัยทางกายภาพ บุคลากร
และระบบ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ร ะบุ ถึ ง ปั ญ หาอั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
พนักงานสามารถเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข พื้นที่
สภาพการท�ำงาน และวิธีการท�ำงานให้ปลอดภัย

โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การท�ำงานพนักงาน
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) นั้นใช้
มาตรการการจัดการเริ่มจากการชี้บ่ง ประเมิน ควบคุมอันตราย
จากกระบวนการผลิต และป้องกันอันตราย เพื่อลดความเสี่ยง
นัน้ ๆ นอกนีย้ งั มีการให้ความรูแ้ ก่พนักงานในด้านของการจัดการ
สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�ำเนิน
งาน บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเป็นเรือ่ งส�ำคัญต่อพนักงาน ผูร้ บั เหมา ชุมชน
และทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นการสร้างรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งให้กบั บริษทั ฯ

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมการให้ความรู้กับพนักงานในด้านของ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้พนักงาน
สามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ในขณะเกิ ด เหตุ
ภาวะฉุกเฉิน ทั้งภาคทษฏีและภาคปฏิบัติ
• การฝึกซ้อมและซ้อมแผนฉุกเฉิน (กรณีสารเคมีรวั่ ไหล) รวมถึง
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในงานเกี่ยว
กับสารเคมี
• ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับเครือ่ งจักร รถยกในการใช้งานและวิธกี าร
บ�ำรุงรักษา

SUSTAINABILITY

ความปลอดภัยด้านของบุคคล
บริษัทฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายในการบริหารความปลอดภัย
ด้านของบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับชั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามกรอบ
การด�ำเนินงานขององค์กร และเป็นการส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและจิตส�ำนึก โดยในการ
บริหารความปลอดภัยด้านของบุคคลมีการตั้งเป้าและวัดผลที่
ชัดเจน คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และมีการเก็บข้อมูลอัตราการเกิด
อุบตั เิ หตุ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการการป้องกันและลดความเสีย่ งอีก
ด้วย

โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยใน
การทำ�งาน (365 วันปลอดภัย)

โครงการคณะผู้บริหาร เดินตรวจความปลอดภัย
และ 5 ส.

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการ
ท�ำงานตลอด 365 วัน เพือ่ เป็นเป้าหมายของการไม่เกิดอุบตั เิ หตุ
ถึงขั้นหยุดงาน จากการท�ำงานของพนักงานตลอด 365 วัน โดย
เป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการท�ำงาน ลดความเสี่ยงของ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตลอดทั้งปี

บริษทั ฯ จัดให้คณะผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับประธานบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการเข้าร่วมการเดิน
ตรวจพื้นที่โดยรอบของส�ำนักงานและโรงงาน ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของทุกพื้นที่การท�ำงานเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อช่วย
ลดความสูญเปล่าในการท�ำงาน คุณภาพของงานและเพิ่ม
ผลผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ของทุกพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามเหมาะสม อีกทัง้ เป็นการค้นหาความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไข

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
บริษัทฯ ตระหนักถึงอาชีวอนามัยการท�ำงานในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยง โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ เพื่อป้องกันการสูญ
เสียการได้ยนิ และลดจ�ำนวนพนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งในเรือ่ งของ
เสียงดังจากการท�ำงานในพื้นที่ที่ก�ำหนด (เกิน 90 dBA) ให้มี
จ�ำนวนลดลง ในทุกปี บริษทั ฯ จะท�ำการทดสอบสมรรถภาพการ
ได้ยิน พร้อมเฝ้าระวังและติดตามพนักงานที่มีความเสี่ยงอย่าง
ใกล้ชิด ให้ความรู้และปลูกจิตส�ำนึกการใช้อุปกรณ์การป้องกัน
การได้ยนิ ในแต่ละพืน้ ที่ รวมถึงประเมินและปรับปรุงพืน้ ที่ สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน

59

60

SALEE COLOUR

จากการด�ำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในปี 2562 ที่ผ่านมาจ�ำนวนครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตภายในเกิดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ท�ำให้ LTIFR, TRIR และ OIFR ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ของพนักงานและผู้รับเหมา มีแนวโน้มลดลง

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน TRIR
พนักงาน
ผู้รับเหมา

ปี 2561

ปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมีและความเข้มของสารเคมีในชั้น
บรรยากาศ และการจัดท�ำโครงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งได้มีการด�ำเนินการตามกฎหมายได้ด�ำเนินการตรวจสอบผลออกมาคือ ผ่าน
เกณฑ์ดังกล่าว

กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• ส่งเสริมในเรือ่ งของการสวมใส่อปุ กรณ์ความปลอดภัยในพืน้ ที่
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
• การประชุมและร่วมตรวจสอบพืน้ ทีค่ วามปลอดภัย ร่วมกับเจ้า
หน้าที่ความปลอดภัยในทุกเดือน
• กิจกรรมการสร้างจิตส�ำนึกการให้ความรู้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติแผนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
• การให้ความรูก้ บั เยาวชนในเรือ่ งของการใช้ถงั ดับเพลิงและการ
ป้องกันตัวเองในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ โรงเรียนคลองเสาธง
• การซ้อมอบพยหนีไฟประจ�ำปีให้กบั พนักงาน เพือ่ เตรียมความ
พร้อมกับเหตุการฉุกเฉินไฟไหม้ และเป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
• ส�ำรวจตรวจเช็คการท�ำของอุปกรณ์ รวมถึงสัญณาณการแจ้ง
เตือนเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยคณะความปลอดภัย เพื่อเตรียม
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SUSTAINABILITY

การดำ�เนินงานร่วมกับสังคมและชุมชน
(11.6 )

บริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินงานร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างต่อ
เนื่องทั้งในพื้นที่ตั้งของบริษัท (Disclosure 413-1) ได้ให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านการศึกษา การสนับสนุนเข้าร่วม
กิ จ กรรมจากโครงการต่ า งๆ การท� ำ MOU ร่ ว มกั บ ทาง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ในสายงานพอลิเมอร์

• โครงการเติมฝันปันรัก ปีที่ 4 ณ โรงเรียนคลองเสาธง
(ถนอม วารีดีนุเคราะห์) เป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะ
สั น ทนาการให้ กั บ น้ อ งๆ ตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

• โครงการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารให้น้อง ณ โรงเรียนไผ่โทน
จ.แพร่

• มอบกล้อง CCTV ให้กับโรงเรียน ชุมชนบ้านนาเยีย
จ.อุบลราชธานี
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กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานปี 2562
• บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• เครื่อง HPLC (High performance liquid chromatography) Model: Agilent 1260 Infinity L จ�ำนวน 1
เครื่องและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
• บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์เครื่อง Injection ยี่ห้อ BOY รุ่น 30A จ�ำนวน 1 เครื่องให้กับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อได้ฝึกทักษะในการขึ้นรูปพอลิเมอร์
• การท�ำ MOU ระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนสนับสนุนบุคลากรในการเรียน การสอน
พัฒนาหลักสูตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ วัตถุดิบ องค์ความรู้ ในกรอบแนวทาง
ของความร่วมมือการสนับสนุนให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนเพือ่ ต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สูก่ ารเกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
• บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน โครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เด็กนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ�ำนวน 34 คน และครูผู้ควบคุม 1 คน เข้าศึกษาดูงาน

SUSTAINABILITY

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัทได้รับคัดเลือกรางวัลหุ้นยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ้นรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืน “Sustainability
Disclosure Community” (SDC)
จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทได้รับคัดเลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียน
คลองบางเสาธง (ถนอม วารดีนุเคราะห์)
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
Partnership School Project ๑๐๐%

การรับรองในระดับ Green Industry
Level 3 (Green System) ของบมจ.
บริษัทสาลี่ คัลเล่อร์และบริษัทฯ ในเครือ
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สรุปการดำ�เนินงาน SDG Index
จากเป้าประสงค์ของสหประชาชาติ The United Nation Sustainable Development Goals (SDGs) บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกเป้า
หมายด้านความยัง่ ยืนทีว่ างไว้ (จากปี 2561) โดยมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในประเด็นทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาต่างๆ และสมรรถนะ
ขององค์กรประกอบกับความสนใจของบริษัท โดยมีขอบเขตของเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่บริษัทมุ่งตอบสนองในด้านของสังคม สิ่ง
แวดล้อม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล ในปี 2562 บริษัทได้มีการตอบสนองเป้าประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

ด้านสังคม
เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.

(4.4,4.7)

สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า ทุ ก คนมี ก ารศึ ก ษาที่ มี
คุ ณ ภาพอย่ า งครอบคลุ ม และเท่ า เที ย มและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด

• สร้างความรู้ พัฒนาสามารถของบุคลากร หน้าที่ 51
• มอบความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วม
กับสังคม และชุมชนทีเ่ ป็นพืน้ ทีต่ งั้ ของบริษทั ฯ หน้าที่ 53, 58

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำ� นาจ
ของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

• ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบต่อทุกเพศและเด็ก หน้าที่ 53
• สร้างหลักประกันต่อทุกเพศถึงส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมี
สิทธิผลประโยชน์และโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น�ำทุก
ระดับของการตัดสินใจ หน้าที่ 15

สนับสนุนการเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง รอบ
เมืองและชนบทโดยการเสริมความแข็งแกร่งของ
การวางแผนการพัฒนา ในระดั บ ชาติ แ ละ
ภูมิภาค

• เข้าร่วมโครงการกับสังคมชุมชน ในพื้นที่ตั้ง หน้าที่ 61

(5.1,5.3)

(11.6 )

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.

(6.3,6.4,6.6)

7.2

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้ำและสุข
อนามัยส�ำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่
ยั่งยืน

• มีการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน้าที่ 42,43
•มีการตรวจวัดน�ำ้ ใช้ เพือ่ สุขอนามัยส�ำหรับทุกคน หน้าที่ 42,43
• มีการตรวจวัดค่าน�ำ้ ทิง้ เพือ่ การจัดการภายในอย่างเป็นระบบ
เพื่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืน หน้าที่ 42,43,66

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัย
ใหม่ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน

• ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบต่อทุกเพศและเด็ก หน้าที่ 44,45
• สร้างหลักประกันต่อทุกเพศถึงส่วนร่วมอย่างเต็มทีแ่ ละมีสทิ ธิ
ผลประโยชน์และโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้น�ำทุกระดับ
ของการตัดสินใจ หน้าที่ 15

SUSTAINABILITY

สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

• มีการบริหารจัดการสารเคมี ของเสียและของเสียอันตรายทุก
ชนิด หน้าที่ 58
• มีการมุง่ เน้นหลักการก�ำจัดของเสียตามหลักการ 3Rs หน้าที่ 58
• สร้างเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียส่งก�ำจัด หน้าที่ 58

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระ
ทบที่เกิดขึ้น

• วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบในอนาคต พร้อมกับหา
วิธีการรับมือ หน้าที่ 45
• สร้างเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หน้าที่ 45
• วางแผนโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ หน้าที่ 45
• สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ บุ ค ลากรในเรื่ อ งของปั จ จั ย การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า
สูงสุด หน้าที่ 45

(12.4)

(13.3)

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

เศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.

(8.5,8.8)

9.4

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ อ่ เนือ่ ง
ทัว่ ถึงและยัง่ ยืน มีการจ้างงานอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิผลและเหมาะสมส�ำหรับ
ทุกคน

• มีการบริหารจัดการในเรื่องของการจ้างงานอย่างเต็มความ
สามารถ และการจ่ายอย่างเท่าเทียม หน้าที่ 34
• มีการบริหารสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและมัน่ คง
ให้ กั บ บุ ค ลากรรวมถึ ง พนั ก งานต่ า งด้ า วและผู ้ ท� ำ งานเสี่ ย ง
อันตราย หน้าที่ 34,50

สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามทนทาน ส่ง
เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุม
และยัง่ ยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

• มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรส�ำหรับธุรกิจ ในด้านการ
สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
หน้าที่ 37,38

ด้านบรรษัทภิบาล
เป้าประสงค์ SDGs / Traget No.
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและทั่วถึงเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล
(16.3,16.5)
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

การตอบสนองของบริษัทต่อเป้าหมายที่วางไว้
• มีการรายงานจ�ำนวนของข้อร้องเรียน หน้าที่ 24
• มีการก�ำหนดนโยบายจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
แนวทางในการปฏิบตั ิ และเปิดช่องทางการร้องเรียนให้ทกุ คน
เข้าถึงได้ มีความปลอดภัย หน้าที่ 24,29
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สรุปผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน 2562
สรุปผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ (Disclosure 201-1)
2562

2561

2560

รายได้จากการขายและบริการ

1,049.54

1,127.68

1,052.90

รายได้รวม

1,058.56

1,135.75

1,060.52

ก�ำไรสุทธิ

26.92

22.68

16.03

การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินการประจ�ำปี

23.56

23.55

20.56

2562

2561

2560

ปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้ทงั้ หมด

33,002

40,632

41,158

น�ำ้ ทิง้ ทัง้ หมด (Disclosure 306-1)

26,404

32,510

32926

158

126

189.22

72.58

78.5

98.0

2562

2561

2560

ของเสียทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงานประจ�ำวัน

402,311

573,801

121,680

ปริมาณของเสียปนเปือ้ นทีส่ ง่ ก�ำจัด

184,370

322,270

6,255.86

ปริมาณของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตราย (รีไซเคิล)

217,941

251,531

N/A

รายได้ของกิจการ (ล้านบาท)

สรุปผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้น้ำ� (Disclosure 303-1)
การใช้น้ำ� (ลูกบาศก์เมตร)

•ค่าความสกปรกของน�ำ้ ทีเ่ กิดจาการใช้ออกซิเจนทัง้ หมด เพือ่ ออก
ซิไดซ์สารอินทรียใ์ นน�ำ้ (COD) มิลลิกรัม/ลิตร
• ค่าความสกปรกของน�ำ้ ทีเ่ กิดจากการใช้ออกซิเจนทีล่ ะลายน�ำ้ โดย
จุลนิ ทรียใ์ นการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นน�ำ้ (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร

ของเสีย (Disclosure 306-2)
ของเสีย (กิโลกรัม)

SUSTAINABILITY

การหกรั่วไหลของสารเคมี (Disclosure 306-3)
2562

2561

2560

จ�ำนวนการหกรัว่ ไหลของน�ำ้ มันและสารเคมี

0

0

0

ปริมาณการรัว่ ไหลของน�ำ้ มันและสารเคมี

0

0

0

2562

2561

2560

8,689,000

10,426,000

11,198,000

การหกรั่วไหลของสารเคมี (จำ�นวนครั้ง)

พลังงาน (Disclosure 303-1)
กระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)

กระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้งาน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1,419-1)
2562

2561

2560

การละเมิดระเบียบด้านสิง่ แวดล้อม (จ�ำนวนกรณี)

0

0

0

จ�ำนวนข้อร้องเรียน (จ�ำนวนกรณี)

0

0

0

จ�ำนวนค่าปรับ (บาท)

0

0

0

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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สรุปผลการดำ�เนินการด้านสังคม
การจ้างงาน (คน)
2562

2561

2560

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

291

278

269

ชาย

190

210

197

หญิง

61

68

72

ผูบ้ ริหาร

21

11

12

อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

13

7

8

อายุมากกว่า 50 ปี

8

4

4

พนักงาน (คน)

291

278

269

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี

112

109

90

อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

160

157

165

อายุมากกว่า 50 ปี

19

12

14

พนักงานต่างชาติ (คน)

19

25

26

อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี

2

2

2

อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

16

22

23

อายุมากกว่า 50 ปี

1

1

1

2562

2561

2560

ชาย

150

49

N/A

หญิง

27

4

N/A

พนักงาน (Disclosure 102-8 ,401-1)

แบ่งแยกตามระดับและอายุ (คน)

อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน
พนักงานใหม่ (Disclosure 401-1)

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

SUSTAINABILITY

อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน
อัตราการลาออกของพนักงาน (Disclosure 401-1)

2562

2561

2560

ชาย

126

97

N/A

หญิง

20

11

N/A

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 401-1)

2562

2561

2560

ชัว่ โมงอบรมเฉลีย่ (ผูบ้ ริหารและพนักงาน) (ชัว่ โมง)

20.2

22.1

N/A

541,435

321,345

296,184

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1)

ค่าใช้จา่ ยในการอบรม (บาท)

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Disclosure 403-2)
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2562

2561

2560

768,334.08

N/A

N/A

พนักงานทัง้ หมด (คน)

1

0

0

ผูร้ บั เหมา (คน)

0

0

0

พนักงานทัง้ หมด (คน)

3

4

3

ผูร้ บั เหมา (คน)

0

0

0

ชัว่ โมงการท�ำงานรวม (ชัว่ โมง)
พนักงานทัง้ หมด
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุถงึ ขึน้ หยุดงาน (LWC)

จ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บจากการท�ำงานทัง้ หมด (TRIC)
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Disclosure 403-2)
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2562

2561

2560

พนักงานทัง้ หมด (คน)

0.2

1

N/A

ผูร้ บั เหมา (คน)

0

0

N/A

พนักงานทัง้ หมด (คน)

3.9

5.2

N/A

ผูร้ บั เหมา (คน)

0

0

N/A

0.11

0

N/A

0

0

N/A

0.03

0

N/A

0

0

N/A

391.06

0

N/A

0

0

0

พนักงานทัง้ หมด (คน)

0

0

0

ผูร้ บั เหมา (คน)

0

0

0

พนักงานทัง้ หมด (คน)

0

0

0

ผูร้ บั เหมา (คน)

0

0

0

พนักงานทัง้ หมด (คน)

0

0

0

ผูร้ บั เหมา (คน)

0

0

0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม (TRIR)

อัตราความถีข่ องการบาดเจ็บ (IFR)

อัตราการบาดเจ็บทัง้ หมด (TIFR)
พนักงานทัง้ หมด (คน)
ผูร้ บั เหมา (คน)
อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบตั เิ หตุ (LTIFR)
พนักงานทัง้ หมด (คน)
ผูร้ บั เหมา (คน)
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)
พนักงานทัง้ หมด (คน)
ผูร้ บั เหมา (คน)
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (OIFR)

จ�ำนวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ

รวมรูปกิจกรรม 2562

โครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับการนิคม

ร่วมทำ�อาหารกลาง
วันให้กับน้องๆ
โรงเรียนคลองเสาธง

สัมมนาแผนกลกยุทธ์_OKRs ณ
อสิตา อีโค่ รีสอรท์ อัมพวา

กิจกรรมใส่บาตร
ประจำ�เดือน

กิจกรรมฟุตซอลกระชับ
ความสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้า

เข้าร่วมโครงการออมเงินกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์

การฝึกซ้อมการอบพยหนีไฟ
ประจำ�ปี

การตรวจสุขภาพ
พนักงานประจำ�ปี

มอบราวัลกิจกรรม
พื้นที่ 5ส.

กิจกรรมงานสงกรานต์ก่อเจดีย์ทราย

ปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมโรงเรียน
คลองเสาธง
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GRI
Page number

GRI Standard

(or link)
ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12

Name of the organization.
Activities, brands, products,and services.
Location of headquarters.
Location of operations.
Ownership and legal form
Markets served.
Scale of the organization.
Information on employees and other workers
Supply chain
Significant changes to the organization and its supply chain
Precautionary Principle or approach
External initatives
Membership of associations

5, 10
10
5, 10
5, 10
14
9
10
10
18
10 - 11
30, 33
21
10

102-14
102-15

STRATEGY
Statement from senior decision-maker
Key impacts, risk, and opportunities.
ETHICS AND INTEGRITY

6, 7
6, 7, 13

102-16
102-17

Values, principles, standards and norms of behavior
Mechanisms for advice and concerns about ethics

13, 23
23

102-13

GOVERNANCE
102-18
102-19
102-20
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27
102-28

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

14
13
6, 14, 22
14
14
23
23 - 29
13
Annual Report 2019
23 - 24

SUSTAINABILITY

GOVERNANCE
102-29
102-30
102-31
102-32
102-38

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

30 - 33
30 - 33
30 - 33
5
34

102-40
102-42
102-43
102-44

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

19
19
19, 20
19, 20

Reporting Practice
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
GRI Standard
103-1
103-2
103-3
201-1
103-1
103-2
103-3
204-1
103-1
103-2
103-3
205-3

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
Economic Performance
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
PROCUREMENT PRACTICE
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Proportion of spending on local suppliers
GRI 205: Anti-Corruption
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Confirmed incidents of corruption and actions taken

5
5, 21
5
5

5

5
66 - 70, 74

34
34

35,36
35,36

24 - 26
24
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103-1
103-2
103-3
302-3
302-4
103-1
103-2
103-3
303-1
303-3
103-1
103-2
103-3
305-2
103-1
103-2
103-3
306-1
306-2
306-3
103-1
103-2
103-3
307-1

GRI 302: Energy
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Energy intensity
Reduction of energy consumption
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
GRI 307: Environmental Compliance

103-1
103-2
103-3
308-2

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 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Negative Environmental impacts in the supply chain and actions taken

103-1
103-2
103-3
414-2

GRI 400: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Negative social impacts in the supply chain and actions taken

40 - 43
44,67
44,67

42 - 43
42 - 43, 66
42 - 43, 66

32, 41, 45, 46
45

41, 48
48, 66
48, 66
48, 66

46
46 - 47, 56 - 57, 67

35
35

35 - 36
36

103-1
103-2
103-3
401-1
401-2
401-3
103-1
103-2
103-3
402-1
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
103-1
103-2
103-3
414-2

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
GRI 402: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Minimum notice periods regarding operational changes
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
GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Negative social impacts in the supply chain and actions taken

49
50, 58
41
42, 68 - 69

49
56 - 57

58
58 - 62, 70
58 - 62, 70

51
51 - 52, 68 - 69
37, 51 - 52
51 - 52, 68 - 69

61 - 62
56 - 57, 61 - 62

53 - 54
56 - 57

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

58 - 59
59, 70

8
8-9

23, 46
66 - 67

บริษท
ั สาลี่ คัลเล่อร์ จำ�กัด (มหาชน)
858 หมู่ 2 ซอย 1C / 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำ�บล บางปูใหม่ อำ�เภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 (0) 23232601-8
โทรสาร 66 (0) 23232227-8
www. saleecolour .com

COMPOUND VALUES

