


พลังงานแสงอาทิตย์คือ พลังงานสะอาดที่ไม่มีการปล่อยก๊าซหรือมลพิษออกมาสู่ชั้น

บรรยากาศ และเปน็การน�าพลงังานกลับมาใช้ซ�้าได้อีกครั้งก่อให้เกดิประสิทธิภาพสงูสุด ทีทุ่ก

คนเข้าถึงได้อย่างทันสมยัและยัง่ยืนบนความต้องการของมนุษย์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวันในการท�า

กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

บริษัท มีความค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีทิศทางในการบริหารจัดการด้าน

สิง่แวดล้อมภายในองค์กรก่อให้เกิดเป็นความย่ังยืน เพ่ือส่งต่อให้กับทุกชวิีต จงึได้เป็นส่วนหนึง่

ในการสร้างความร่วมมอืทางด้านสงัคมในอนาคต เพ่ือให้ลกูหลานมทีรพัยากรในอนาคต และ

เป็นอกีหน่ึงทางรอดทีช่่วยสร้างความมัน่คงด้านพลงังานทีท่กุคนเข้าถึงได้ และเลง็เหน็ประเด็น

ความส�าคัญที่ความตระหนักรู้ในการหันมาใช้พลังงานทดแทนให้เป็นส่วนหนึ่งของเรา
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ขอบเขตการรายงาน

การให้ความเชือ่มัน่ต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในปี 2563  โดยครอบคลุมการด�าเนินงานของ 

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) (COLOR) บริษัทได้ให้ความส�าคัญหลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน ครอบคลุม   ทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม (Disclosure 102-52) ซึ่งใช้แนวทาง

ในการรายงานที่สอดคล้องตามดัชนีของ Global Sustainability Reporting Standards (GRI Stan-

dards) (Disclosure 102-54) นอกจากนี้บริษัท ได้แสดงความมุ่งมั่นในการก�าหนดเป้าหมายและ

แสดงผลการด�าเนินงานท่ีสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ในรายงานฉบับนี้ มีรอบการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 

31 ธันวาคม 2563 (Disclosure 102-50) เพื่อสื่อสารข้อมูลที่มีการรวบรวมในการด�าเนินงานตลอด

ระยะเวลาดังกล่าว รายงานให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ

การรายงานอย่างมีนัยส�าคัญ เมื่อเทียบกับรายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

รายงานฉบับนี้ได้มีการทบทวนเนื้อหาส�าคัญโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Disclosure 102-

32) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่รายงานนั้นครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคุลมการตอบสนองต่อผู้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่      www.saleecolour.com

ช่องทางการติดต่อ (Disclosure 102-53)    หน่วยงานนวัตกรรมและความยั่งยืน

     บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)

     858 หมู ่2 ซอย 1C/1 นคิมอตุสาหกรรมบางปู

     ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ

     จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

(Disclosure 102-45, 102-46, 103-49)
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เริม่ต้นปี 2563 จากวกิฤตของ COVID-19 น�า

มาซึง่การเปลีย่นแปลงระดับโลก บรษิทัเองได้รบั

ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ซึ่งท�าให้สภาพ

แวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป 

ด้วยท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น บริษัทได้มีการเตรี

ยมตัวและแผนการรับมือต่อการปรับตัวจาก

ความไม่แน่นอน ทัง้ในด้านของสภาพคล่องและ

สถานะทางการเงินของบริษัท การบรรเทาผลก

ระทบให้กับพนักงานส่วนหน่ึงท่ีสูญเสียรายได้

บางส่วน จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท�าให้บรษิทัมอง

เหน็ปัญหาเป็นเรือ่งของความท้าทาย และเริม่แก้

ปัญหาอย่างตรงจดุมากขึน้ บรษิทัได้น�าเครือ่งมอื

การบริหารการจัดการมาใช้ในกระบวนการ การ

รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และความร่วม

มือของพนกังานที่ได้ท�าให้เราผา่นพ้นวกิฤตนีไ้ป

นายรัช ทองวานิช

ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

ได้ด้วยดี ในเหตุการณ์ที่ผ่านมานับเป็นอีกปีที่

บริษัทมีการพัฒนาในทุกๆด้านเพ่ือก้าวไปข้าง

หน้าอย่างมั่งคง และแข็งแรงมากข้ึน เพ่ือสร้าง

ความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

 ภายหลังเหตุการณ์วิกฤต COVID-19 

เราได้เรยีนรูถึ้งผลกระทบในด้านต่างๆ การรบัมอื

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดการภายใน และ

ภายนอกขององค์กร มกีารทบทวนเป้าหมายและ

แผนการด�าเนินงานในระยะส้ัน กลางและยาว 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มกีารจดัล�าดบั

ความส�าคัญเร่ืองท่ีเร่งด่วนที่บริษัทที่ต้องมีการ

พัฒนาและปรับปรุง เพื่อฟื้นฟูให้การด�าเนินงาน

ของธุรกิจลดระดับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

และรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะ

ยาวของบริษัทในการด�าเนินการอื่นๆของบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
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DNA...

Collaboration    Openness Learning Opportunity Relationship

ความเป็น สาลี ่คัลเล่อร์

ความเป็นเราทีห่ลอมรวม

แนวคิด ประสบการณ์ การบริหารงาน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร C O L O R จากทีมผู้บริหาร

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ในการก่อตั้งบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) เราเป็นครอบครัวที่ไม่หยุด

สร้างการพัฒนาองค์กรของเรา และรวมถงึการรบัความเปลีย่นแปลง แม้ว่าต้องเจอกับความซบัซ้อน

ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ท�างานเป็นทีม ซื่อสัตย์

 ตรงไปตรงมา

เรียนรู้และ

พัฒนาต่อเนื่อง

สร้างโอกาสทาง

ธุรกิจอย่างยั่งยืน

เคารพนอบน้อม 

อยู่ร่วมกันแบบ

ครอบครัวดูแลกัน
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สรุปความส�าคัญ
และการพัฒนาองค์กรในปี 2563  

ภาพรวมการด�าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ

ล�าดับความส�าคัญ
ด้านความยัง่ยืนของเรา

1.ป

2.ป

3.ป

Salee Colour New Normal

•  สขุภาพของพนักงาน 
เราค�านึงถึงความส�าคัญด้านสุขภาพ
และอาชวีอนามยัของพนกังานเป็นเรือ่ง
ส�าคญั เพราะพนกังานเป็นหวัใจหลกั
ของการ ก้าวไปต่อของธุรกิจ (น.52)
•  การจดัการขยะอย่างย่ังยืน 
การจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ
อย่างสงูสดุและสร้างมลูค่าคนืกลบัมา
สู่พนักงาน…เป็นการรับผิดชอบต่อ
สงัคม และสิง่แวดล้อมเสมอมา (น.34)
• การใช้พลังงานภายในให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
เป็นอกีหน่ึงปีท่ีเราท้ังองค์กรมเีป้าหมาย
ใหญ่ร่วมกันในการลดการใช้พลังงาน
ภายในองค์กร ปรบัรปูแบบการใช้งาน
ให้เหมาะสม ร่วมมอืซึง่กันภายใน

ประหยัด การใช้เงินตามฐานะของตนเอง รู้จัก
ประมาณตนไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รูจ้กัการวางแผน
การใช้เงนิ รูจ้กัออมใช้อย่างประหยัด
ประโยชน์ ประโยชน์ต่อตนเอง ประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ 
ประโยชน์ครอบครวั
ปรบัตวั การทีม่นษุย์เรยีนรูจ้ากสิง่แวดล้อม เพ่ือท่ี
จะสามารถด�ารงชวิีตอยู่ในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทก้าวสู่ปีที่ 17th

ธุรกิจ (Disclosure 102-1) 

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย ์(Disclosure 102-2): COLOR

บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกิจผลติและจ�าหน่ายเมด็พลาสตกิ

ผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข ้น หรือเม็ด

พลาสติกมาสเตอร ์แบทช ์  (Masterbatch) 

เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งส�าเร็จรูป หรือ

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสม

พลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants)

ส�านักงานใหญ่ (Disclosure 102-3, 102-4): 858 หมู่ 2 

ซอย 1C/1 นคิมอตุสาหกรรมบางป ูต�าบลบางปใูหม่ 

อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

10280

จ�านวนพนักงานประจ�า (Disclosure 102-7): 

จ�านวน 270 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายได้จากการขาย

และการบริการ

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ทางภาษี

ก�าไรสุทธิ

ชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ ต่อคนต่อปี 
  

การจ้างงาน

การจ้างงานกลุ่มเปราะบาง

ก�าหนดแนวทางนโยบายจริยธรรมในการ
ด�าเนนิธุรกจิ แนวทางในการปฏิบตั ิและเปิด
ช่องทางการร้องเรียนให้ทุกคนเข้าถึงได้ มี
ความปลอดภัย

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

995.12

58.97

50.86

4.76

55.62

การสนับสนุนเปา้หมายการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยืน (SDGs)

3 คน

270 คน

44.58 ชัว่โมง
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การขายและตลาด

U.S.A

ยอดขาย
ในประเทศ

ยอดขาย
ต่างประเทศ

ในปี 2563 พบว่าอุตสาหกรรมกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี

ภายในประเทศมีภาวการณ์ผันผวน อันเน่ืองมาจากสภาวะของ

การระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ท�าให้ตลาดพลาสติก

ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม มีภาวะชะลอตัว และในบางกลุ่มมีการ

เติบโตเพิ่มสูงขึ้น ภาวการณ์ประกาศหยุดกิจกรรม (Shut Down) 

ของบางประเทศส่งผลบวกต่อกิจกรรมการส่งออกวัตถุดิบทีช่ดเชย

กับปริมาณท่ีขาดแคลนไป ท�าให้ในภาพรวมของปีท่ีผ่านมา

อุตสาหกรรมพลาสติก และปิโตรเคมีมีการเติบโตลดลงเล็กน้อย

ในปีนี้อุตสาหกรรมพลาสติกจ�าพวกบรรจุภัณฑ์ทั้งประเภท

พลาสติกแข็ง (Rigid Packaging) และประเภทฟิลม์นิ่มยืดหยุ่น 

(Flexible Packaging) มีการเติบโตที่สูงขึ้นจากความต้องการใช้

ท่ีมากขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผู้

บริโภคต้องการใช้แล้วทิ้ง เพราะต้องให้ความส�าคัญ ที่จะลดการ

ปนเปื้อนของเชื้อไวรัสที่อาจจะคงค้างที่ผิวสัมผัส ของบรรจุภัณฑ์

ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน อีกท้ังการลดกิจกรรมทางธรุกิจ ทาง

สังคม (Shut Down) เพื่อควบคุมภาวการณ์ระบาดของโรค ส่งผล

ให้กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคมีการ

เติบโตเพิ่มขึ้น

บรษิทั มกีารจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศเป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ จากการขายของบรษิทัในปี 2563 

ซึ่งมุ่งเน้นในการร่วมพัฒนาตลาดภายในประเทศให้มีสินค้าที่มี

คุณภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ และลดการน�าเข้าของ

สินค้าพลาสติกคุณภาพสูงเพ่ือส่งเสริมภาคธุรกิจของไทย บริษัท

ใช้ช่องทางการจ�าหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่ผู้ประกอบ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ และปัจจุบันบริษัทยังขยาย

การตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดจ�าหน่าย

เป็นการลดความเสี่ยง ภาวะชะลอตัวในประเทศอีกประการหน่ึง

ด้วย



การขายต่างประเทศ 

จ�านวนประเทศทีส่่งออก
ในปี 2563 

AUSTRALIA

INDONESIA

MALAYSIA

MYANMAR

VIETNAM

CHINA

UK

สัดส่วนของการตลาดปัจจุบัน ผลการส�ารวจ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้าในปี 
2563

โดยมีส�านักงาน
และฐานการผลิตตัง้อยู่ที่

ประเทศไทย
 (Disclosure 102-4

สัดส่วนการขายมาสเตอร์แบทช์
ประเภทสีด�าในปี 2563 อยู่ที ่
22.14% เมื่อเทียบกับปี 2562 
อยู่ที ่21.40%

สัดส่วนการขายมาสเตอร์แบทช์
ประเภทสีขาวในปี 2563 อยู่ที ่
12.81% เมื่อเทียบกับปี 2562 
อยู่ที ่14.19%

ประเทศ

(Disclosure 102-6) 

บรรจุภัณฑ์

57.74% ยานยนต์ 

11.95%

อิเล็กทรอนิกส์ 

3.26%

การเกษตร

12.71%

อื่นๆ

14.34%

BANGLADESH

INDIA

U.A.E



ความต่อเนือ่งของธุรกิจ 
ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ในปี 2563 ทางคณะกรรมการ

บรษิทัและผูบ้รหิารได้มบีทบาทในการตัดสนิใจในกระบวนการจดัการภาวะวิกฤต มกีารหารอืในเร่ือง

ของการรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดขึ้นได้จัดเตรียมแผนรับมือ เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและ

ปลอดภัย แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

1. สขุภาพอนามัย และความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังาน การดแูลสขุภาวะอนามยั ความปลอดภัย

ของพนักงาน รวมถึงในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี มีการสื่อสารการเตรียมความพร้อมในการรับมือตั้งแต่

ช่วงเริ่มแรก มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานก่อนเข้างาน การเว้นระยะห่างทางสังคม แจ้ง

หนังสอืเวียนในการออกนอกสถานท่ีหากมเีหตุจ�าเป็นในการเดนิทาง ปรับเวลาในการท�างาน พักทาน

อาหาร เตรียมแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือตามจุดที่ต้องสัมผัสอย่างเพียงพอ เตรียมแผนการท�างาน

ที่บ้าน (Work from home) รวมถึงอุปกรณ์ไอที โปรแกรมการท�างาน ให้ความรู้ในการใช้งานและ

คอยสนบัสนุนเมือ่มเีหตฉุกุเฉนิ นอกจากการให้ความรูใ้นเร่ืองการท�างาน มกีารให้ความรู้ในเรือ่งของ

การดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากพนักงานภายในแล้ว 

บริษัทได้ส่งหนังสือเวียนไปยังผู้มาติดต่อภายนอกที่จ�าเป็นต้องติดต่อกับบริษัท เพ่ือเป็นการสร้าง

ความมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัท

2. การรักษาธุรกิจให้เป็นไปตามปกติ ในด้านของการด�าเนินธุรกิจมีการประเมินสถานการณ์ 

วิเคราะห์การตดิตามลกูค้า และคูค้่าในด้านการด�าเนนิงาน และผลกระทบทีไ่ด้รบั ในด้านการขนส่ง

มีการปรับเปลี่ยนแผนเส้นทางหรือช่วงเวลาในการขนส่ง ด้านการจ�าหน่ายและการให้บริการมีการ

เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายการให้บริการที่หลากหลายขึ้น

3. การรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ในด้านของการเงินมีการควบคุมการจัดการด้านการเงิน 

สภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัท การติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด อีกท้ังการให้ความ

ร่วมมอืกับภาครฐัเป็นอย่างดีในการออกประกาศส�าคัญๆ เพ่ือรบัมอืและตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้น ได้แก่ แผนภาวะวิกฤต BCM การปฏิบัติงาน Work from home การเตรียมอุปกรณ์ไอทีใน

การรองรับการท�างานที่บ้าน

 ทัง้หมดนี ้เป็นการบรหิารจดัการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีบ่ริษทั

ได้มีการเตรียมการรับมือขึ้น มีการก�าหนดทีมจัดการเฉพาะกิจของบริษัทและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

เพ่ือให้การด�าเนินงานและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตที่

ไม่เคยเกิดขึ้น

SALEE COLOUR SUSTAINABILITY REPORT 202010



การก�ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2563 เป็นอีกหนึ่งปีที่คณะกรรมการบริษัทมีความท้าทาย 

ในเรื่องการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ามกลาง การ

เปลี่ยนแปลงจากหลากหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านโรค

ระบาดที่เกิดขึ้นท่ัวโลก คณะกรรมการมีการก�ากับดูแลองค์กรให้

เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วน

คณะกรรมการบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ�ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแล

กิจการท่ีเป็นหนึง่ในนโยบายของบรษิทั และจรรยาบรรณการปฏบิตัขิองคณะกรรมการ เพ่ือ

ให้สอดคล้องกับนโยบายในปัจจุบัน
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

การด�าเนินงานในปีทีผ่่านมา 

สรรหาจากคณะกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ท�างานท่ีหลากหลายเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

* ท้ังนี ้คณะกรรมการท่ีเกิน 9 ปี ทางคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ามคีณุสมบตัิ 
ความสามารถ ในการด�ารงต�าแหน่ง และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง

1.พลเอกสมทัต อัตตนันท์น (ประธาน

กรรมการ)

2. พลต�ารวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

3. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน

4. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

5. นายชาญชัย อัศวกาจน์

6. นายธเนศพล มงคลรัตน์

5

3 33.3

9(100)

1

1

-

66.7

1. นายรัช ทองวานิช

2. นายราชัน ควรหา

1. นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

1 8 8

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

การทบทวนนโยบาย การน�ามาปฏิบัติ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี มากกว่า 9 ปี ชาย หญิง
%องค์ประกอบ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการ
ทีเ่ป็นผู้บริหาร

รวม

เพศ

(Disclosure 102-17)

การทบทวนนโยบาย โดยเสนอต่อคณะ

กรรมการ

•  มีการทบทวนกฎบัตรแนวทางการปฏิบัติของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งและก�ากับดแูลกิจการ คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

•  มีการทบทวนข้อบังคับของบริษัท

• มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้มี

ความครอบคลุมและทันสมัยมากขึ้น

•  มกีารสือ่สารนโยบายขององค์กรออกไปสูก่ลุ่ม

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทางการประกาศลงบนเว็บไซต์ของ

บริษัท

•   มีการขออนุมัติแก้ไขข้องบังคับของบริษัท ข้อ 

35 เพื่อให้สอดคล้องกับการท�างานในปัจจุบัน

•     มกีารก�าหนดให้มกีารติดตามทบทวนผลการ

ด�าเนินงานตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึง

ปฏิบัติในการท�างาน
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มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้

สรปุผลการประเมนิคณะกรรมการปี 2563 ดงันี้

ผลการประเมินคณะกรรมการ

ส�าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการน้ัน ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะมีการ

พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนท่ีจะ

เสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะด�าเนินการจัดส่งแบบประเมินให้

กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการ

บริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จากนั้นฝ่ายเลขานุการบริษัทจะน�าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ 

เสนอต่อที่ประชุม

จากการด�าเนินงาน บริษัทจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการด�าเนินงานอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง โดยเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ และน�า

ข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการด�าเนินงาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 แบบ ดังนี้  

1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ) 

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) 

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)

4) การประเมินผู้บริหารระดับสูง

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า ต�่ากว่า 

ดีเยีย่ม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรบัปรงุ

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ 
(รายคณะ)

ประ เ มินตนเอง
ของคณะกรรมการ
และกรรมการชุด
ย่อย (รายบุคคล)

ประเมินตนเอง
ของกรรมการชุด
ย่อย (รายคณะ)

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ

อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีเยีย่ม อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีเยีย่ม อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีเยีย่ม
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ผลการประเมินผู้บริหารระดับสูง

จ�านวนข้อร้องเรียนในปี 2563

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง

โดยมีการระบุ

หัวข้อการประเมิน

ดังนี้

คุณลักษณะส่วนตัว

ความสัมพันธ์
กับคณะกรรมการ

ความเป็นผู้น�า
ความรู้ด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ
การวางแผนและ

ผลปฏิบัติทางการเงิน

การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

การก�าหนดกลยุทธ์

ความสัมพันธ์กับภายนอก

การบริหารงานกับ
ความสัมพันธ์กับบุคลากร

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ

อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีเยีย่ม

การแจ้งข้อมูลความ
ขัดแย้งทางช่องทางการ

ร้องเรียน 

จ�านวนเหตุการณ์ทีเ่กิด
จากการทุจริต 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Disclosure 102-16)
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การบริหารความเสีย่ง และการจัดการ 

ความเสีย่งหลัก
ขององค์กร

(Disclosure 102-11)

บริษัทมีการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพ่ือ

ให้การด�าเนินงานบรรลเุป้าหมายในการด�าเนนิธุรกิจและช่วยส่งเสริมให้องค์กรมคีวามพร้อมในการ

ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วรองรับในการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมาก

ขึ้น โดยมีกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) 

ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการด�าเนินงานมีการทบทวนความเสี่ยงหลักท้ังหมด 7 เรื่องทั้ง

ภายในและภายนอก นอกจากนั้นมีการทบทวนความเสี่ยงที่อยู่ในด้านของมิติด้านสังคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความครอบคลุมในการด�าเนินงาน ดังนี้

ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์ 

ความเสีย่ง
ด้าการ

ด�าเนินงาน

ความเสีย่ง
ด้านการ
กฎหมาย

ความเสีย่ง
ด้านการองค์กร

ความเสีย่ง
จากภายนอก

ความเสีย่ง
ด้านการเงิน

ความเสีย่ง
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

7
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ประเด็นความเสีย่งหลักโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ
และการบริหารจัดการความเสีย่ง
บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของปี 2563 ดังนี้

ความเสีย่ง
ขององค์กร ประเด็นความเสีย่ง เหตุการณ์ความเสีย่ง การบริหารจัดการ

-  ศึ ก ษ า ข ้ อ มู ล ก า ร ต ล า ด 

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่ี

เกีย่วข้อง การเข้าร่วมงานแสดง

เทคโนโลยี นวัตกรรม

-  วางแผนนโยบายการพัฒนา

สินค้าใหม่ในอุตสาหกรรมท่ี

แตกต่างออกไป พร้อมทั้งสร้าง

เสริมทีมงานให้มีความรอบรู ้ 

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ 

ความสามารถใน

การแข่งขันและ

สภาพเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจาก

สภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัว

ไม่สามารถแข่งขัน

ได้/ ธุรกิจถดถอย

1. อุปสงค์ของสินค้า

ภายในประเทศมีแนว

โน้มลดลงส่งผลต่อ

ความต้องการสินค้า

ของบริษัท

2. ความต้องการของ

ตลาดส่งออกลดลงอนั

เนื่องมาจากสงคราม

การค ้าของจีนและ

สหรัฐอเมริกาส่งผล

ต่อยอดการผลิตของ

ลกูค้าลดลงกระทบกับ

ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใ ช ้

สินค้าของทางบริษัท

ลดลง

ความเสีย่ง
ด้านกลยุทธ์

ความเสีย่ง
จากภายนอก

(External Risk)

- ก�าหนดแผนงาน ทีมงาน  

ให้ชัดเจน และด�าเนินงานให้

เป็นไปตามแผน

- ปรับสภาพการด�าเนินงานให้

เป ็ น ไปตามสภาวะการณ ์

ปัจจุบัน

- จัดทีมท�างานเป็นกลุ่มสินค้า

หลัก เพ่ือสร ้างลักษณะการ

ท�างานกับลูกค้าท่ีมีศักยภาพ

เพ่ือร่วมพัฒนาสนิค้าและขยาย

สินค้าด้วยกัน

- มกีารตรวจสอบผลการด�าเนนิ

งานอย่างต่อเนื่อง และ ประชุม

สรุปยอดขายทุกเดือน
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ความเสีย่ง
ขององค์กร ประเด็นความเสีย่ง เหตุการณ์ความเสีย่ง การบริหารจัดการ

- พัฒนาคณุภาพสนิค้า รปูแบบ

การจัดจ�าหน ่าย ตลอดจน

ควบคุมต้นทุนให้สามารถคง

ความเป็นผู้น�าในตลาด

- จดัท�าแผนการด�าเนนิการด้าน 

การพัฒนาคุณภาพสินค้า โดย

ฝ่ายR&D, ด้านราคาและช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย โดยฝ่าย

ขาย, ในด้านการควบคุมต้นทุน 

โดยฝ่ายผลิต

- ศึกษาและด�าเนินการตามข้อ

ก�าหนดของสถาบันการเงิน

- ประชุมติดตามผลการด�าเนิน

ง า น แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห ้ ค ณ ะ

กรรมการบริษัทรับทราบอย่าง

สม�่าเสมอ

-   จดัหาแหล่งสนิเชือ่ส�ารองเพ่ิม

ความเสี่ยงจาก

สภาวะการแข่งขัน

ที่เพิ่มขึ้น

วงเงินสินเชื่อกับ

สถาบันการเงิน

1. เทคโนโลยีและองค์

ค ว า ม รู ้ ข อ ง สิ น ค ้ า

สามารถหาได้ง่ายขึ้น 

ท�าให้ความสามารถ

ด ้านการ เข ้ ามาใน

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

2. มกีารขยายตัวของคู่

แข่งในอุตสาหกรรม

อย่างหลากหลาย ทัง้คู่

แข่งทางตรงและทาง

อ้อม หรือการน�าเข้า

สิ น ค ้ า ส� า เ ร็ จ รู ป

โดยตรงเพ่ือทดแทน

ก า ร ผ ลิ ต ภ า ย ใ น

ประเทศ

1. เศรษฐกิจชะลอตัว 

สินค้าขายไม่ได้ท�าให้

ความสามารถในการ

ท�าก�าไรลดลง ท�าให้

ไม่มีเงินไปช�าระหนี้

2. การบริหารภายใน

ไม่ด ีใช้เงนิเกนิตัว ไม่มี

การควบคุมต้นทุนที่ดี

ความเสีย่ง
จากภายนอก

(External Risk)

ความเสีย่ง
ด้านการเงิน 

(Financial Risk)

ความเสีย่ง
ด้านการด�าเนินงาน        

(Operational Risk)

ต้นทุนการผลิต -  ตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้

ชิดและปรับกลยุทธ์การสั่งซื้อ

วัตถุดิบให้เหมาะสมจากผู้ขาย 

หรือ เชิญผู ้ขายเข ้ามาแลก

เปลีย่นความรู ้เพ่ือวางแผนการ

ซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งหาวัตถุดิบ

ทดแทน

ไม่สามารถควบคุม

ต ้นทุนให ้ เป ็นไป

ตามประมาณการ

ได้เนื่องจาก
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ความเสีย่ง
ขององค์กร ประเด็นความเสีย่ง เหตุการณ์ความเสีย่ง การบริหารจัดการ

- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ

ฝ่ายจัดซื้อในการหาวัตถุดิบอื่น

ทดแทนที่ ร าคา ถูก  แต ่ ได ้

คณุภาพตามความต้องการของ

ลูกค้าและก่อนที่น�าวัตถุดิบ

ทดแทนมาใช้ ได้ท�าการทดสอบ

และประเมนิผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลง

- จัดท�าแผนการด�าเนินงานใน

แต่ละกระบวนการ ติดตาม

ความคบืหน้าทกุเดอืน ปรบัปรงุ

และพัฒนากระบวนการเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพ

- การใช้พลังงานทางเลือก เช่น 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก เช่น การจัดท�าโซลาร์

เซลล์

- การพัฒนาสูตรในการผลิตที่

เป็น Circular Economy ให้เป็น

อีกหนึ่ งทางเลือกส�าหรับผู ้

แปรรูป และผู้บริโภค

- การจดัการของเสียอย่างย่ังยืน 

(Zero Waste) เป็นการแสดงถงึ

กระบวนการจัดการของเสียใน

ระบบการผลิตขององค์กร เพ่ือ

สะท้อนการจัดการภายใน

ต้นทุนการผลิต

ความเสี่ยง

ด้านการ

เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิ

อากาศและสิ่ง

แวดล้อม

1.  ราคาวัตถุดิบ

ปรับเปลี่ยนขึ้น-ลง

ตามสถานการณ์

ตลาด

2 .  ไ ม ่ ส า ม า ร ถ

ปฎิบัติงานได้ตาม

กลยุทธ ์และเป ้ า

หมายที่ก�าหนด

ความเสี่ยงด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและส่ิง

แ ว ด ล ้ อ ม ท่ี ส ่ ง

กระทบต่อธุรกิจใน

ด้านของการขนส่ง 

หรอืต้นทุนทีเ่พ่ิมขึน้

จ า ก ก า ร ช ด เ ช ย

ความเสียหาย

ความเสีย่ง
ด้านการด�าเนินงาน        

(Operational Risk)

ความเสีย่ง
ด้านสิง่แวดล้อม
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ความเสีย่ง
ขององค์กร ประเด็นความเสีย่ง เหตุการณ์ความเสีย่ง การบริหารจัดการ

- จัดท�าแผน BCM (Business 

Continuity Management) 

แผนการจัดการบริหารความ

เสี่ยงหากเกิดโรคระบาด และมี

การประชุมแผนทุกฝ ่ าย ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันปัญหา

ก่อนล่วงหน้า

ความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัย 

สุขภาพ

การแพร่ระบาดของ

ไวรัส COVID-19

ความเสีย่ง
ด้านสังคม
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การส่งมอบคุณค่าทีย่ัง่ยืน

ห่วงโซ่คุณค่า 
VALUE CHAIN 

(Disclosure 102-9)

“บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ จากการด�าเนินการ

จัดหาไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ใช้งาน บริษัทจึงให้

ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในแต่ละกระบวนการ

ของการด�าเนินงานในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการเชื่อมโยงเป็นการ

บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน”
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กระบวนการด�าเนินงานเพ่ือความยัง่ยืนกับคู่ค้า

ผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยัง่ยืน

บรษิทัมกีระบวนการปฏิบติัการด�าเนินงานเพ่ือความย่ังยืนกับคูค้่าให้มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม และ

ความย่ังยืน โดยครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้าน

คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการรับผิดชอบในการท�าธุรกิจขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กรควรปฏิบัติ

โดยกระบวนการด�าเนินงานเพ่ือความย่ังยืนกับคู่ค้า และการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ SALEE COLOUR 
SUSTAINABILITY REPORT 2019  (หน้า 35)

ด�าเนินการจัดหาวัตถุดิบ
จากแหล่งผู้ขาย (source) 
ต่างๆ เช่น resin pigment 

additive
คัดเลือก Supplier ที่

โปร่งใสเป็นธรรมต่อคู่ค้า
ทุกราย

แปรรูปจากเม็ดพลาสติก 
ไปสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ด้วยคุณภาพมีมาตรฐาน 
ภายในเวลาที่ก�าหนดเพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่

กลุ่มผู้แปรรูป

ใช ้แบบประเมินตนเองส�าหรับ 
คูค้่า (Supplier self- assessment)

ก�าหนดการเข้าตรวจประเมินคู่ค้า
ปีละ 2 ราย

โดยก�าหนดในแผนการตรวจประเมิน

ประเมินคู ่ค ้ารายใหม ่  โดยให ้
ครอบคลมุท้ัง 3 มติ ิเศรษฐกิจ สงัคม 
สิ่งแวดล้อม

ยึดความปลอดภัยของผู้
ใช้งานผลิตภัณฑ์

พลาสติกเป็นสิ่งส�าคัญ

วิจัยสูตรใหม่ๆ และเข้าสู่
กระบวนการผลิต เพื่อให้
ได้ซึ่งวัตถุดิบตามที่ลูกค้า
ต้องการ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
กับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการ

ประหยัดพลังงาน และ
การใช้พลังงานทางเลือก

Supplier / 
Raw material

Salee Colour 
Industrial Convertor Consumer

100 % 100 %

265 ราย
265 ราย
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การก�าหนดกระบวนการเนือ้หาในการรายงาน 
จ�าแนกวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ท�าการก�าหนดวิธีการสื่อสาร วิเคราะห์ขั้นตอนในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

ก�าหนดการมีส่วนร่วมจัดให้มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

มีการพัฒนารายงานอย่างต่อเนื่อง

 โดยในปี 2563 การเข้าตรวจประเมินคู่ค้า (On site audit) นั้นไม่สามารถด�าเนินการตาม

แผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ในกระบวนการอื่นๆ สามารถด�าเนินการได้ตาม

ปกติ การประเมินตนเองส�าหรับคู่ค้า (Supplier self-assessment) จะใช้การประเมินแบบออน์ไลน์

ตอบกลับ ทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ของปีนั้นๆ 

1

2

3

4

บริษัทมีการแบ่งกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น

5 กลุ่มหลัก 

1

2

3

4

5

มีส่วนร่วม
ทางธุรกิจ

พนักงาน

ชุมชน สังคม
และภาครัฐ 

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

เจ้าหนีส้ถาบัน
ทางการเงิน

การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Disclosure 102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44)

ในการด�าเนนิธรุกจิบรษัิทไดใ้ห้ความส�าคญักบัผูม้สีว่นได้เสยีทกุกลุม่ถึงความ
ต้องการ และความคาดหวังที่มีต่อบริษัทในการด�าเนินงาน และการสื่อสาร
ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีความเข้าใจถึงประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ และน�าข้อมูลที่
ส�าคัญเหล่านั้นมาบูรณาการ ใช้ในการบริหารงานธุรกิจของบริษัท
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การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 5 กลุ่มหลัก 1) ผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ 2) พนักงาน 3) 

ชุมชน สังคม และภาครัฐ 4) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 5) เจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

มีส่วนร่วมทางธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

ได้รบัสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพและการตอบสนอง

ทีห่ลากหลายการรบัประกันสนิค้าและบรกิารท่ีตรงต่อ

เวลาและสม�า่เสมอ และการรกัษาความลบัของลกูค้า

การตอบสนอง

การจดัการบรกิารด้านเทคนคิ ให้ความรูร่้วมกับลกูค้า 

รวมถึงการจดังานแสดงสนิค้า และการบรกิารช่องทาง

ข้อร้องเรียน

การมีส่วนร่วม / ความถี่

มีการส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 2563 ร้อยละ 

91.6 ปีละ 1 ครั้ง

การเข้าพบปะลูกค้าประจ�าสม�่าเสมอ ในการแบ่งปัน

ความรู้ทางด้านเทคนิคกับลูกค้า และเข้าไปสนับสนุน

การบริการต่างๆ ให้กับลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

การเพ่ิมศักยภาพ และการพัฒนากระบวนการผลิต

ร่วมกัน รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีนโยบายการ

เติบโตและก้าวหน้าอย่างย่ังยืน มีความสัมพันธ์เชิง

ธุรกิจระยะยาว และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การตอบสนอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างในสายโซ่อุปทาน 

และมนีโยบายการต่อต้านธุรกิจคอร์รปัชัน่และส่งเสรมิ

การปฏิบตั ิเพ่ือตอบสนองความต้องการของคูค้่า ด้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการที่

เปลี่ยนไป

การมีส่วนร่วม / ความถี่

• การพัฒนาคู่ค้า ด้วยการแนะน�าให้ความรู้ความ

เข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกฎหมาย

ก�าหนด

• การติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการตลาด
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พนักงาน

ชุมชน สังคม ภาครัฐ และสือ่มวลชน 

ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

มีผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีมั่นคงครอบคลุมถึง

ครอบครัว ให้ความมั่นคงในหน้าที่การงาน การได้รับ

การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน ได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยใน

หน้าท่ีการงาน การได้รับการปฏบิตัท่ีิเท่าเทยีมและเป็น

ธรรม รวมถึงการให้โอกาสพนักงานเสนอแนะความคดิ

เห็นในองค์กร

การตอบสนอง

มีประชุมผู้บริหารพบพนักงานอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

มกีารส�ารวจความสนใจหลกัสตูรการฝึกอบรม พัฒนา

ความรูแ้ละศกัยภาพ ส�ารวจความเป็นอยู่และต้องการ

ของพนักงานในการท�างาน ชีวิตและครอบครัว และ

จัดท�ากล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน สังคม

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่สร้างผลกระทบกับชุมชนและ

สังคมโดยรอบ รวมถึงให ้การ

พัฒนาช่วยเหลอืสนบัสนนุ ในการ

ท�ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน มีการ

จ ้างงานคนในพ้ืนท่ีและสร ้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน

ผู้มีส่วนได้เสีย

สื่อมวลชน

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

การให้ความถกูต้อง รวดเรว็ ความ

น่าเชือ่ถือของข้อมลูข่าวสารความ

คืบหน้าของกิจการ

การมีส่วนร่วม / ความถี่

การประชุมพูดคุยระหว่างผู้บริหาร และหัวหน้างาน

อย่างสม�่าเสมอทุกอาทิตย์ จัดกิจกรรมสันทนาการ

ภายในองค์กร ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย

การปรบัภมูทิศัน์ขององค์กรให้มคีวามปลอดภัยกับตวั

พนักงานและผู้มาเยือน เปิดช่องทางรับฟังความคิด

เห็นของพนักงานในองค์กร ทั้งจากการประชุมและ

กล่องรับฟังความคิดเห็น หารือและน�ามาปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานภาครัฐ

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่สร้างผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม 

พัฒนาความสามารถขององค์กร

โ ด ย ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการผลิต และการสร้าง

นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยในการผลิต 

ใ ห ้ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ แ ล ะ ใ ห ้ ก า ร

สนับสนุนด้านต่างๆ
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ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

มผีลตอบแทนจากการลงทนุท่ีเป็นรปูธรรม และเตบิโต

อย่างต่อเน่ือง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทสามารถสร้างศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ

ที่ย่ังยืน มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร

ความเสี่ยง สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง

ของสญัญา การจ่ายเงนิปันผลในระดบัท่ีน่าพอใจ เพ่ิม

ช่องทางการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้ติดตามและทราบ

ข้อมูลของบริษัทมากขึ้น

การตอบสนอง

มส่ีวนร่วมกับชมุชนและสงัคมโดย

รอบ ด้วยการจัดกิจกรรมด้าน

สังคม สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

และให้การสนับสนุนช่วยเหลือใน

ด้านต่างๆ รบัฟังความคดิเหน็จาก

สังคมและชุมชนโดยรอบ

การมีส่วนร่วม / ความถี่

มส่ีวนร่วมกบัโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี

ต้ัง ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์

ทางการแพทย์ ในช่วง COVID-19 

และรวมถึงการมอบสิง่ของอาหาร

ในช่วงที่เกิดวิกฤตดังกล่าวให้กับ

ชุ ม ช น  โ ด ย ร ่ ว ม มื อ กั บ นิ ค ม

อุตสาหกรรม และเพื่อนบ้านโดย

รอบนิคมอตุสาหกรรม มกีารหารอื

ร่วมกันในเรือ่งของปัญหาทีเ่กดิขึน้

การตอบสนอง

แจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า

ของกิจการ รวมถึงการตอบสนอง

ความต ้องการของ ส่ือ ท่ี เป ็น

ประโยชน์

การมีส่วนร่วม / ความถี่

การพบปะเย่ียมเยือนส่ือมวลชน

ในโอกาสต ่างๆให ้ข ้อมูล กับ

สือ่มวลชน Opportunity Day ปีละ 

2 ครั้ง

การตอบสนอง

จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี มีการรายงานประจ�า

ปี การแถลงผลการด�าเนินงานรายไตรมาส การ

ปรับปรุงเว็บไซต์ของนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีความทัน

สมยั ใช้งานง่าย มข้ีอมลูครบถ้วน www.saleecolour.

com

การมีส่วนร่วม / ความถี่

มีช่องทางการส่ือสาร เว็บไซต์  IR Press Release 

www.saleecolour.com มีจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเย่ียม

ชมกิจการของบรษิทั  มกีารรายงาน Opportunity Day 

ในแต่ละไตรมาส ปีละ 2 ครั้ง มีช่องทางในการสื่อสาร 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนแจ้งความ

ประสงค์และข้อร้องเรียน 

การตอบสนอง

มกีารรายงานข้อมลูตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด รวมถึงการน�าส่งภาษีตาม

กฎหมาย การควบคุมคุณภาพสิ่ง

แวดล้อมตามมาตรฐานก�าหนด

การมีส่วนร่วม / ความถี่

ตอบรับการสนับสนุนจากโครงการ

ต่างๆ ของภาครฐัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมในด้านต่างๆ

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green 

System Level 3 เพ่ือเป็นการยืนยัน

ในเรือ่งของความรบัผดิชอบทีม่ขีอง

องค์กร
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เจ้าหนีส้ถาบันทางการเงิน

ผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาโดย

เคร่งครัด มีการรายงานฐานะทางการเงินของบริษัท 

แก่เจ้าหนี้ด้วยความถูกต้อง และตรงเวลา

การตอบสนอง

รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วย

ความถูกต้อง และตรงเวลาอย่างสม�่าเสมอ และแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า

การมีส่วนร่วม / ความถี่

การประชุมพบปะหารือ รวมถึงมีการเข้าเยี่ยมชม

กิจการ ความคืบหน้า

ประเด็นส�าคัญขององค์กร  Materiality Matrix (Disclosure 102-46, 102-47)

การก�าหนดประเด็นความส�าคัญขององค์กร (Materiality) ในแต่ละปี ได้ถูกก�าหนดโดย

กระบวนการส�ารวจความสนใจและความคาดหวงัจากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยตรง เพ่ือน�ามาประกอบ

กับการก�าหนดทิศทางในการจัดการขององค์กร

โดยในปี 2563 บริษัทมีการทบทวนประเด็นส�าคัญของบริษัทร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงาน 

รวมถึงกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก เช่น คู่ค้าทางธุรกิจ และอืน่ๆ การรายงานในเล่มนีไ้ด้มกีารทบทวน

ประเด็นส�าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การประเมินสาระส�าคัญขององค์กร

1. ระบปุระเดน็ส�าคญัและผูม้ส่ีวนได้เสยี: คดัเลอืกประเดน็ทีม่คีวามส�าคญักับองค์กร ร่วมกับ

หน่วยงานทีม่คีวามเก่ียวข้อง โดยครอบคลมุกับผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดห่วงโซ่คณุค่าและน�ามาก�าหนด

เป็นขอบเขตประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร

2. ประเมินระดับความส�าคัญของประเด็นที่ได้ท�าการเลือก: น�าประเด็นด้านความย่ังยืนของ

องค์กรมาจัดล�าดับความส�าคัญ โดยค�านึงถึงโอกาสและผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงระดับความ

สนใจทั้งด้านบวกและด้านลบจากผู้มีส่วนได้เสีย

3. ท�าการทบทวนระดับความส�าคัญของประเด็น: น�าผลการประเมินที่ได้จากการวิเคราะห์ 

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ความเห็นชอบตลอดจนข้อชีแ้นะในประเดน็ท่ีได้รบัความ

สนใจจากผู้มีส่วนได้เสีย มีการติดตามและตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก เพ่ือรายงานความ

คืบหน้า และผลของการติดตาม
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มิติเศรษฐกิจ มิติสิง่แวดล้อม มิติสังคม

ประเด็นส�าคัญด้านความยัง่ยืน

จริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ: การ

ก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรม

การด�าเนินธุรกิจ การต่อต้านการ

ทุจริต และการไม่เลือกปฏิบัติ

การบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทาน: 

การจัดซื้อจัดจ้าง

ความพึ งพอใจของลู กค ้ า : 

คุณภาพการให้บริการ

การบริหารจัดการของเสีย: 

ของเสียและการก�าจัด

การบรหิารทรพัยากรน�า้และน�า้

เสีย: 

น�้าและการปล่อยน�้าเสีย

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ: 

พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก

อาชีวอนามัยความปลอดภัย 

สภาพการท�างาน และความเป็น

อยู่ที่ดีของพนักงาน:

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชนและแรงงานท่ีถูก

กฎหมาย:

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

และเด็ก

การพัฒนาสังคมและชุมชน: 

การมีส่วนร่วมสังคมชุมชนอันเป็น

พื้นที่ตั้งของโรงงาน
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หัวข้อ

มิติเศรษฐกิจ

มิติสิง่แวดล้อม

มิติสังคม

ความส�าคัญของประเด็นนี้ประเด็นสาระส�าคัญ
(Disclosure 102-44)

ความพึงพอใจของลูกค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 จริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ

คุณภาพการให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ

 การบรหิารทรพัยากรน�า้และน�า้เสยี

การบริหารจัดการของเสีย

การก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมการ

ด�าเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจรติ และการ

ไม่เลือกปฏิบัติ

พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

น�้าและการปล่อยน�้าเสีย

ของเสียและการก�าจัด

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาชี วอนามัยความปลอดภัย 

สภาพการท�างาน และความเป็น

อยู่ที่ดีของพนักงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและการศึกษา

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและเด็กสิทธิมนุษยชนและแรงงานท่ีถูก

กฎหมาย

การพัฒนาสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วมสังคมชุมชนอันเป็นพื้นที่ตั้ง

ของโรงงาน
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ขอบเขตผลกระทบ
หน้าขอบเขตผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง

ประเด็นสาระส�าคัญ
ตามแนวทางของ GRI

Product and Service Development

Sustainable Supplier Development

GRI 419: Socioeconomic Compliance

GRI 302: Energy

8 - 9

20-21

11-12

39 - 40

37 - 38

34 - 36

50 - 52

47 - 48

53 - 56

58 - 59

GRI 303: Water

GRI 306: Effluents and Waste

GRI 403: Occupational

 Health and Safety

GRI 404: Training and Education

GRI 419: Socioeconomic Compliance

GRI 413: Local Communities
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นวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร

บริษทัเลง็เห็นความส�าคญัของการบรหิารจดัการนวัตกรรมให้เป็นองค์ความรู้ท่ีมกีารพัฒนาผ่าน

การบรหิารจดัการระบบ (CEN/TS 16555-1:2013) ทีม่กีารจดัการนวัตกรรมภายในองค์กร เพ่ือความ

สามารถในการแข่งขันการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่จะสร้างความย่ังยืนให้แก่

บริษัท และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงานที่สนใจศึกษา

ในปี 2563 บริษัทมีการพัฒนาและรวบรวมนวัตกรรมที่ได้จัดท�าข้ึนจากการพัฒนาบุคลากร 

เทคโนโลยี และอื่นๆ จากการน�าเครื่องมือที่เรียกว่า OKR มาก�าหนดเป้าหมายให้เป็นความท้าทาย

ใหม่ขององค์กร เพ่ือให้พนกังานท้ังองค์กรช่วยพัฒนากิจกรรมและขับเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ 

อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ผลส�าเร็จที่ได้จากการท�ามีดังนี้

โครงการเปลี่ยน โคม LED 100 W

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED 18 W

โครงการเปลี่ยนระบบล�าเลียงผลิตภัณฑ์

ส�าเรจ็รปูระบบ Conveyor Tube ทีเ่ครือ่ง Buss 

10 , Buss20 (1) , Buss20 (2) , TEK75

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop  จ�านวน 999 

เมกะวัตต์

การเปลี่ยนการลงนามผู้จัดท�าและผู้อนุมัติใบ

ส�าคัญตั้งลูกหนี้จาก Manual เป็นลงนามใน

ระบบที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งประเภทของนวัตกรรม

• นวัตกรรมประเภทระบบโครงสร้าง 

        - นวัตกรรมด้านการพัฒนากระบวนการการผลิตหรือบริการ 

• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

        - นวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

• นวัตกรรมการบริการและการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

        - นวัตกรรมด้านการสร้างความผูกผันกับลูกค้า 

โครงการทีด่�าเนินการ
นวัตกรรมประเภท
ระบบโครงสร้าง

นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมการบริการและการ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า
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เปลี่ยนการค�านวณเวลาและ Output  ใน 

โปรแกรม Excel มาใช้ในระบบที่เก่ียวข้อง  

ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจเช็คยอด GR ให้มีความ

รวดเร็วขึ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน

ระบบจดัการข้อมลูแผนการจดัส่งสนิค้าออนไลน์ 

โปรแกรม Document library (การร้องขอเอกสาร

ออนไลน์) 

จัดท�าระบบออนไลน์ การขอท�า OT 

จัดท�าโปรแกรมออนไลน์ Credit request form 

จดัท�าโปรแกรมใบเบิกเงนิทดรองจ่าย – ใบขอเบกิ

จ่ายออนไลน์

พัฒนาโปรแกรม Data analysis บนเว็บไซต์

บริษัท

Safety system online (ตรวจสอบอปุกรณ์ถังดบั

เพลิงออนไลน์)

จัดท�าระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์

จัดท�าระบบเบิกของ และอะไหล ่จากคลัง

ออนไลน์ 

จดัท�าระบบเบกิเครือ่งเขยีนและของใช้สิน้เปลอืง

ออนไลน์ 

ระบบใบค�าร้องขอฝึกอบรมออนไลน์ 

ระบบแสดงผลข้อมูลฝ่ายผลิต (แถบสี ระบุ

สถานะการจัดส่งของสินค้า)

ระบบแสดงผลข้อมูลฝ่ายแลป (แถบสี ระบุ

สถานะการจัดท�าตัวอย่าง)

จดัท�าแผนการผลติออนไลน์ ใช้งานบนแทบ็แลต็

ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

ระบบการลางานออนไลน์

โครงการทีด่�าเนินการ
นวัตกรรมประเภท
ระบบโครงสร้าง

นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมการบริการและการ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า
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แบบส�ารวจความพึงพอใจออนไลน์ 

UV Filter Project Development (พัฒนากลุม่

งานฟิลม์)

Perfume MB (พัฒนาสูตรเม็ดน�้าหอม)

High Voltage MB for Case Battery 

งานพัฒนางานกลุ่ม Woven

Talc MB (พัฒนางานกลุ่มก่อสร้าง)

Antioxidant MB ส�าหรับงานไนลอน

IR reflective film (กลุ่มงานเกษตร)

โครงการทีด่�าเนินการ
นวัตกรรมประเภท
ระบบโครงสร้าง

นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมการบริการและการ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

ทั้งน้ี นวัตกรรมในกลุ่มประเภทระบบโครงสร้างเกิดจากแนวความคิดที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมาย 

OKR ของปี 2563 และพนกังานได้มส่ีวนในการน�าเสนอกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลกั โดย

แต่ละหน่วยงานมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต 

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เกิดจากการพัฒนางานในกลุ่ม Application ต่างๆ ของบริษัท และการ

พัฒนางานร่วมกับกลุ่มคู่ค้า ลูกค้า

การจดัการนวัตกรรมทัง้หมดได้ให้ผลตอบแทนออกมาในรปูแบบทีแ่ตกต่างกัน ท้ังยังช่วยในเร่ือง

ของการลดค่าใช้จ่ายภายใน ลดการสูญเสียทรัพยากร ลดการสูญเสียเวลาเปล่าจากการท�างาน ลด

ภาระงานที่ซ�้าซ้อนลง เพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานให้กับพนักงานมากข้ึนและงานที่ส่งมอบมี

คุณภาพเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น

ผลการด�าเนินการ

ความส�าเร็จอยู่ที ่

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ใหม่ทีเ่กิดขึน้ในปี 2563 จากทุกโครงการทีเ่พ่ิมประสิทธิภาพ

การท�างานส�าเร็จในปี 2563

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 
4,541,816.06 บาท 

ล้านบาท
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เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม



การบริหารจัดการของเสีย
ในกระบวนการผลิตอย่างยัง่ยืน

นอกจากหลักการ 3R ที่บริษัทได้น�ามาบริหารจัดการภายในอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การจัดการ

ของเสียในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ขยะ/ของเสียภายในเหลือน้อยท่ีสุด น�าไปสู่การ

ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทมีกระบวนการ ดังนี้

การคัดแยกของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste)
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เปา้หมายการจัดการขยะภายใน

เพ่ิมมูลค่าจากการขายวัสดุทีไ่ม่เป็น
อันตรายและไม่ใช้แล้วร้อยละ 10

ลดปริมาณของเสียทีส่่งก�าจัดร้อยละ 10 

เมือ่เทียบจากปี 2562

จากกระบวนการเติมแต่งสีสันลงบน Masterbatch หรือคุณสมบัติต่างๆ ตามความต้องการของ

ลูกค้า เพื่อส่งมอบคุณค่าความเป็นสาลี่ คัลเล่อร์ ไปยังผู้แปรรูป (ลูกค้า) ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์

ให้กับผู้บริโภค มีของเสียจากกระบวนการผลิตท่ีแบ่งออกเป็น กากสี/ผงแคลเซียม ซึ่งเราส่งไปยัง

โรงงานรับก�าจัดของเสียอันตรายผ่านกระบวนการท�าเชื้อเพลิงผสมท่ีได้ไปยังโรงไฟฟ้า ผลิตออก

เป็นกระแสไฟฟ้าและน�ากลบัมาใช้ ผงคาร์บอน ภาชนะปนเป้ือน เราส่งไปสูโ่รงงานรับก�าจดัของเสยี

อันตรายผ่านการ “ฝังกลบอย่างปลอดภัย” ผ่านบริษัทที่มีมาตรฐานด้วยการปรับเสถียร หรือท�าเป็น

ก้อนแขง็โดยบรษิทัผูร้บัก�าจดัเอง เศษพลาสติก/บรรจภัุณฑ์ทีเ่ป็นพลาสติก เราส่งไปยังโรงงานรไีซเคลิ

พลาสติก เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อน�ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง

จากกระบวนการบริหารจัดการของเสียให้เหลือ

น้อยท่ีสุด (Zero Waste) เหล่าน้ี  คือความมุง่มัน่และ

ตั้งใจจริงท่ีเราได้มีการวางแผนการจัดการให้ทุกๆ 

ของเสยีในกระบวนการท่ีเราผลติไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และไม่สร้างผลกระทบออกไปสู่ชุมชน

รอบข้าง

บรษิทัมุง่เน้นในเรือ่งของการจดัการของเสยีตามหลกัการ 3Rs อย่างต่อเน่ือง และให้ความส�าคญั

ในการด�าเนนิงานการจดัการท่ีถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อกีหนึง่การคัดแยกตัง้แต่ต้นทาง

อย่างถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาการท�างานท่ีซ�า้ซ้อนและเป็นการสร้างคณุค่าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ใน

การจัดการของเสียดังกล่าวยังเป็นการจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้มีความเหมาะ

สม และปลอดภัยต่อการท�างาน
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ผลการด�าเนินงาน

กิจกรรมทีส่่งเสริม

ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายในปี 
2563 (กิโลกรัม/ตัน) ลดลง 
เมือ่เทียบจากปี 2562

ของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายในปี 2563 
(กิโลกรัม/ตัน) เพ่ิมขึ้น จาก
การด�าเนินการก่อสร้างภายใน
เมือ่เทียบจาก ปี 2562

ของเสียทีไ่ม่เป็นอันตราย 
(กิโลกรัม/ตัน)

ของเสียทีเ่ป็นอันตราย 
(กิโลกรัม/ตัน)

2562

2562

2563

2563

8.14

6.88

7.44

7.9

• คัดแยกขยะปนเปื้อน (ถุงสี) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีสร้างมูลค่าให้กับบริษัท และเป็น

ประโยชน์สูงสุดส�าหรับผู้รับซื้อ เพ่ือน�าไปผลิตเป็นพลาสติกมือสอง การบริหารจัดการในปี 2563 

สามารถคัดแยกขยะปนเปื้อน 9,600 กิโลกรัมโดยคิดเป็นมูลค่า 19,200 บาท

•  บรษิทัสร้างนโยบายการคัดแยกขยะท่ีช่วยการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของพนักงานในการคดัแยก

ขยะให้ถูกประเภท ซึ่งจัดเป็นองค์ความรู้ การสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น โครงการ

วน ของ TPBI ซึ่งมี Drop point ในการทิ้งบริเวณโรงอาหาร และให้ความรู้ประเภทของขยะพลาสติก

ที่รับ และปรับปรุงจุดคัดแยกขยะก่อนการน�าไปให้กับผู้รับซื้อ

•  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นการสร้างจิตส�านึก 

ความตระหนักในด้านของการใช้ทรัพยากร การสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีด ีและช่วยในเรือ่งของ

การลดค่าใช้จ่ายในด้านการก�าจัดของเสีย โดยมีการ

ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี และมีการก�าหนดเป้า

หมายและการวัดผลท่ีได้อย่างชัดเจน จากความร่วม

มอืของพนกังานในการคัดแยกขยะสร้างเป็นรายได้ใน

การขาย รวมท้ังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานที่ดี

14.83%

8.6%
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การบรหิารจัดการน�า้

2562

2563

1.22 1.28

เรามเีป้าหมายในการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 

เพราะน�้ามีความจ�าเป็นในกระบวนการผลิต

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีความส�าคัญต่อ

ชุมชนรอบข้างในการใช้อุปโภคบริโภค เราจึงมี

ความตระหนัก  และเล็ ง เ ห็น ถึงการ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน�้าให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและย่ังยืน ตลอดท้ังภายใน

และภายนอกองค์กร

เปา้หมายในการบรหิารจดัการน�า้

การบริหารการจัดการน�้า ภายในปี 2566 การใช้น�้าประปา 
ลดลงร้อยละ 15 เมือ่เทียบจากปี 2561

ผลการด�าเนินงาน

ปริมาณการใช้น�้าประปาต่อยอดการ
ผลิตในปี 2563 เพ่ิมขึน้ 
(ลบ.ม./ตนั) จากการด�าเนนิการกอ่สรา้ง
ภายในเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น�้า
ประปาของปี 2561

การใช้น�้าประปาต่อยอดการผลิต 
(ลบ.ม./ตัน)

4.96%
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กิจกรรมทีส่่งเสริม

• เราให้ความรู้ให้กับพนักงานถึงความตระหนักผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงานประจ�าทุกปี

• เรายังคงน�าน�้าจากบ่อพักน�้าฝนในบริเวณพื้นที่สีเขียวมาใช้ลดน�้าต้นไม้ โดยปริมาณที่ใช้ 487.87 

หน่วย

• เรายังคงน�าน�า้จากบ่อพักน�า้ฝนในบรเิวณพ้ืนทีส่เีขยีวมาใช้ล้างท�าความสะอาดพ้ืนแทนน�า้ประปา 

โดยปริมาณที่ใช้ 325.24 หน่วย

• เรามกีารปรบัปรงุระบบน�า้พุ เพ่ือให้การท�างานมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ และช่วยในการลดพลงังาน

และค่าใช้จ่าย

SALEE COLOUR SUSTAINABILITY REPORT 202038



การบริหารจัดการพลังงานภายใน

พลังงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทมีการบริหารจัดการพลังงานภายในให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุและย่ังยืน สอดรบักับนโยบายทีป่ระกาศเจตนารมณ์ และมรีะบบการจดัการภายใน

ท่ีมปีระสทิธิภาพ ก�าหนดมาตรการในการจดัการพลงังานทีม่ปีระสทิธิภาพ สร้างความตระหนกัรูค้ณุ

ค่าในสิ่งที่ใช้ และช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ลดความสูญเปล่าด้าน

พลังงาน เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ในปี 2563 บริษัทได้ท�าการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 999.58 เมกะวัตต์ ติดตั้งแล้วเสร็จใน

ไตรมาส 4  ซึ่งพร้อมใช้งานและผลิตกระแสไฟฟ้า (ต.ค.-ธ.ค.) ได้ 97,048.52 (หน่วย) โดยคิดเป็น

เงิน  349,914.67  บาท 

เปา้หมายการบริหารจัดการพลังงานภายใน

ดัชนีการใช้พลังงาน (Energy intensity index; Eii) 
น้อยกว่า 90

ผลการด�าเนินงาน

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของปี 2563 
(กิโลวัตต์/ตัน) เพ่ิมขึ้น จาก
การด�าเนินการก่อสร้างภายใน
เมือ่เทียบกับปี 2562

 ปริมาณการใช้ไฟฟา้
(กิโลวัตต์/ตัน)

2562

2563

324.47 331.78

2.25%
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กิจกรรมทีส่่งเสริม

• โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED 18 W แทน

ของเดิม 28W จ�านวน 450 หลอด ติดตั้งแล้ว

เสร็จในไตรมาส 3 

• โครงการเปลี่ยน โคม LED 100 W แทนของ

เดิม 250W จ�านวน 20 โคม ติดตั้งแล้วเสร็จใน

ไตรมาส 3

• โครงการเปลี่ยนระบบล�าเลียงผลิตภัณฑ์

ส�าเร็จรูป จาก Blower Feed เป็นระบบ  

Conveyor Tube จ�านวน 2 จุด ติดตั้งเสร็จใน

ไตรมาส 2

• โครงการควบคุมการเปิด - ปิดแอร์แต่ละ

แผนก อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา 

• โครงการลดเวลาอุน่เครือ่ง อย่างน้อย 20 นาที

• โครงการควบคุมการใช้แรงดันลมให้มี 

ประสิทธิภาพ ทั้ง 4 โรง

•  รายงานผลการอนุรักษ์พลังงาน ต่อกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ ์

พลังงานเป็นประจ�าทุกปี
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การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Scope 1 Scope 2 Scope 3

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท่ีท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่

รุนแรง ที่ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินรวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ บริษัทได้ตระหนัก

ว่า ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(Disclosure 305-1, 305-2 ) เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบที่มีร่วมกันกับสังคม ชุมชน เพื่อช่วย

ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน บริษัทขอเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการการด�าเนินงานขององค์กร

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน และกจิกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุของการจดัท�า รอยเท้าส�าหรบั

องค์กร (Carbon Footprint for Organization) จะมีการก�าหนดขอบเขตที่อ้างอิงจากขอบเขตของ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ นั่นคือ

นอกเหนือจากการท�ารอยเท้าคาร์บอนส�าหรับองค์กร บริษัทมีการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการ

พัฒนาโครงการและการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ท่ีองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกได้สนับสนนุและจดัท�าข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาในด้าน

ของพลังงานทดแทน (Solar Cell) ที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นและเป็นการวัดผลที่ได้ให้เป็นมาตรฐานมาก

ขึ้น และสามารถน�าไปต่อยอดได้ในอนาคต

ในด้านของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผู้ที่มีความสนใจสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย ซ่ึงจะประเมิน

ตัง้แต่กระบวนการได้มาจนถึงการขนส่งไปยังมอืลกูค้า โดยผลติภณัฑ์ของบรษิทัทีไ่ด้ส่งเสรมิการใช้

คาร์บอนฟุตพริ้นท์มี 3 สินค้า ได้แก่ MSOR16210 CAE72 และ CAE3

พิจารณาจากการท�ากิจกรรมต่างๆ 

ขององค์กรโดยตรง

• การใช้ยานพาหนะขององค์กร

• การใช้น�้ามันส�าหรับเครื่องตัดหญ้า

พิจารณาจากการใช้พลังงาน 

(ซื้อจากภายนอกองค์กร)

• การใช้ไฟฟ้า

พิจารณาจากกิจกรรมทางอ้อม

อื่น ๆ เช่น การจัดหาวัสดุ

• การใช้วัสดุสิ้นเปลือง
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เปา้หมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การใช้พลังงานทดแทนจากแสง

อาทิตย์ ในกระบวนการผลิต

ผลการด�าเนินงาน

Scope 1 Scope 3Scope 2

• สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ติดตัง้ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 999.58 
เมกะวัตต์ 

ติดตัง้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 
 ซึง่พร้อมใช้งานและผลิตกระแสไฟฟา้ 

อยู่ที ่(161.99 tCO2e/ yr) อยู่ที ่(1.80 tCO2e/ yr)อยู่ที ่(4,680.42 tCO2e/ yr)
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ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อมปี 2563

ปริมาณฝุน่รวม
(Total Dust)

0.49 – 1.01  

0.14 – 0.66  

0.40 – 0.99 0.007 0.004 0.008

ปริมาณฝุน่ 
(TSP)

ปริมาณฝุน่ขนาด
เล็ก

(Respirable Dust)

ปริมาณโทลูอีน 
(Toluene)

ปริมาณสไตรีน 
(Styrene)

ปริมาณไซลีน 
(Xylene)

mg/m3

mg/m3

mg/m3 ppm ppm ppm

1 . การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ได้รับการรับรอง
 ISO 14001 อย่างต่อเนือ่ง

คุณภาพอากาศทีไ่ด้รับการตรวจวัด
อยู่ในค่ามาตรฐาน 100%

การหกรัว่ไหลของสารเคมี
0

ข้อร้องเรียนมลพิษทางอากาศ(เปา้หมาย = 0)
ปี 2562 = 0
ปี 2563 = 0

ผลการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม
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พนักงานและความเป็นอยู่ทีด่ี

บุคลากร

บริษัท มีความมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพราะ

พนักงานเปรียบเสมือนก�าลังในการขับเคลื่อนความส�าเร็จขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และ

เตบิโตอย่างย่ังยืน บรษิทัจงึมุง่พัฒนาทกัษะและศักยภาพของพนกังานทุกระดับในหน้าทีข่องตนเอง

ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ  ควบคู่ไปกับความสุข บริษัทมุ่งส่งเสริมนโยบายด้านการปฏิบัติ

ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนในด้านแรงงาน



ในปี 2563 เกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 การท�างานหรือการสัมมนาอบรมนอกสถานที่ จึงเป็น

ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจท�าให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน และองค์กร การรกัษาระยะห่างทางสงัคม

ทีเ่กิดขึน้เป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางบรษิทั จงึได้มกีารออกนโยบาย work 

from home โดยได้มีการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการท�า

กิจกรรมต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมในเร่ืองของทรัพยากร

ภายใน 

การส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ

การมีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง ย่อมส่งผลต่อจิตใจท่ีสดใสสุขภาพกายและใจ

สมัพันธ์กันอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ บรษิทัจงึเหน็ความส�าคญัในการสนับสนนุการท�ากิจกรรม

ต่างๆ ในด้านของการเสริมสร้างด้านสุขภาพร่างกายอย่างเหมาะสม ทั้งในช่วงก่อน และ

หลงัสถานะการณ์ของโควดิ-19 ได้คลีค่ลายไป มกีารจดักิจกรรมด้านสขุภาพอย่างต่อเน่ือง

ตลอดทุกปี ได้แก่ กีฬาสีภายใน การว่ิงระดมทุนร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ 

การแข่งขันกีฬาร่วมกับการนิคม รวมถึงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สามารถท�า

กิจกรรมได้อย่างคล่องตัว การดูแลจติใจให้กับพนกังานก็ถอืเป็นเร่ืองส�าคญัทีบ่ริษทัได้มอง

เห็น ในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 การสนับสนุน

อุปกรณ์ เจลล้างมือ หรือหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน และครอบครัว

การจ้างงาน

ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ี

ผ่านมาส่งผลให้การจ้างงานของบรษิทัลดลงตามก�าลงัการผลติภายใน (ในช่วงเดอืน ม.ีค. 

- ก.ย.) แต่บริษัทไม่มีการเลิกจ้างพนักงานจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

ในการสรรหาพนกังานใหม่ บรษิทัพิจารณากระบวนการคดัเลอืกความเหมาะสมทัง้ใน

ด้านความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ ทั้งน้ีบริษัทไม่ได้มีการจัดจ้างงาน โดยไม่มีการ

เลือกปฏิบัติแต่อย่างใดและยึดมั่นในหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมและหลัก 

ธรรมาภิบาล
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การจ่ายค่าจ้าง

บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบของเงินเดือนอย่างเป็นธรรมให้

สอดคล้องกับอัตราท่ีสามารถเทียบเคียงกับค่าจ้างในอตุสาหกรรมและตามผลงานทีป่ฏบิตัิ

ได้จรงิตาม KPI (Key Performance Indicator) คะแนนพฤตกิรรมการท�างานทีพึ่งประสงค์ 

(ประเมินจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เพื่อให้พนักงานได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุง พัฒนาตนเอง โดยเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสวัสดิการอื่นๆ อย่างเหมาะ

สม และมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนประจ�าปีตามผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

การพัฒนาศักยภาพพนักงานในองค์กร

 บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่

ส�าคัญให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรลุไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน ดังนั้นการ

พัฒนาทกัษะ และการมอบโอกาสและความก้าวหน้าในอนาคตให้กับพนกังานเป็นส่วนหนึง่

ในการสร้างสัมพันธ์ ความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงานอย่างต่อเนื่องในระยะที่

ผ่านมา

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)

บรษิทัมกีารจดัการองค์ความรูท้ีเ่ป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

ในระดบับคุคลและองค์กร โดยรวบรวมความรูท้ีฝั่งอยู่ในตวับคุคล และความรู้ทีช่ดัแจ้ง การ

แบ่งปันความรู้และการถ่ายโอนความรู้ ซึ่งมีความส�าคัญกับบุคลากรในองค์กร ที่จะศึกษา

และเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดเก็บความรู้ท่ีส�าคัญไว้ในระบบการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือให้

บุคลากรของบริษัทสามารถเข้าถึงความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
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ผลการด�าเนินงาน

จ�านวนพนักงาน
ทัง้หมด 270 คน

จ�านวนผู้บริหาร ทัง้หมด 12 คน อัตราการเลือ่นต�าแหน่ง
ของพนักงานในปี 2563 

จ�านวนชัว่โมงการอบรมเฉลีย่
ของพนักงานในปี 2563 

พนักงานที่ได้รับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน เปา้หมาย: 
ร้อยละ 100

จ�านวนพนักงานทีเ่ป็นต่างชาติ 
ทัง้หมด 17 คน

ผู้ชาย
199 คน
ผู้หญิง
71 คน

ผู้ชาย
7 คน
ผู้หญิง
5 คน

ผู้ชาย
12 คน
ผู้หญิง
5 คน

73.70%

58.33%

70.59%

26.30%

41.67%

29.41%

คิดเป็น

คิดเป็น

คิดเป็น

คิดเป็น

คิดเป็น

คิดเป็น

อายุ 31-50 ปี 150 คน 

อายุ 31-50 ปี 7 คน 

อายุ < 30 ปี 2 คน อายุ < 30 ปี 105 คน 

อายุ 31-50 ปี 14 คน 

38.89% 11.77%

55.56%

58.33%

41.67%

82.35%

5.55% 5.88%อายุ > 50 ปี 15 คน 

อายุ > 50 ปี 5 คน 

อายุ > 50 ปี 1 คน 

ทัง้หมด 2 คน

44.58 ชัว่โมง/คน/ปี

100

(Disclosure 305-7)
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มาตรการตัววัดอุณหภูมิ
เพ่ือคัดกรองผู้มาติดต่อ

และผู้ปฏิบัติงาน

สวมใส่หน้ากากอนามัย

ปฏิบัติงานจากทีบ่้าน
(Work from home)

ส่งเสริมการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม

(Social Distancing)

มีจุดแอลกอฮอล์ส�าหรับ
ล้างมือ

ระบบการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์

(Video Conference)

รักษาความสะอาดของ
จุดสัมผัสทีใ่ช้ร่วมกัน

ปฏบิตังิานปกต ิแบบเหลือ่ม
เวลาการท�างาน เพ่ือลดการ
แออัดในช่วงเวลาพัก/การ
เข้า-ออกงาน

มาตรการการส่งเสริมพนักงาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
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สิ่งส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทคือ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้

มส่ีวนได้เสยี รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�างานทีถู่กสขุลกัษณะ เพ่ือให้ปราศจากการบาดเจบ็ การ

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

โดยมีนโยบายความปลอดภัยที่เป็นเจตนารมณ์ความปลอดภัยต่อบุคลากรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความปลอดภัยด้านกระบวนการผลิต

บริษทั เลง็เหน็ความส�าคัญเรือ่งของการจดัการให้เกิดความปลอดภยั การป้องกันอบุตักิารณ์และ

การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องกับกระบวนการผลิต รวมทั้งขั้นตอนในการด�าเนินงานและการปฏิบัติให้มี

ความปลอดภัยตลอดเวลา การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) นั้นใช้มาตรการการ

จัดการเริ่มจากการชี้บ่ง ประเมิน ควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และป้องกันอันตราย เพื่อ

ลดความเสี่ยงนั้นๆ นอกน้ียังมีการให้ความรู้แก่พนักงานในด้านของการจัดการสารปนเปื้อนใน

ผลิตภัณฑ์ มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินงาน บริษัทมีความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีว

อนามยั และความปลอดภัยเป็นเรือ่งส�าคญัต่อพนกังาน ผูร้บัเหมา ชมุชน และทรพัย์สนิ เพ่ือเป็นการ

สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท

ความปลอดภัยด้านของบุคคล

บริษัท มีการก�าหนดเป้าหมายในการบริหารความปลอดภัยด้านของบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้

ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมด้านความปลอดภัยตามกรอบการด�าเนินงานของ

องค์กร และเป็นการส่งเสริมการด�าเนินงานตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและจิตส�านึก โดย

ในการบรหิารความปลอดภัยด้านของบคุคลมกีารตัง้เป้าและวัดผลท่ีชดัเจนในเร่ืองของอบุตัเิหตเุป็น

ศนูย์ และมกีารเก็บข้อมลูอตัราการเกิดอบุตัเิหต ุเพ่ือก�าหนดมาตรการการป้องกันและลดความเสีย่ง

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�างาน
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• โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�างานพนักงาน

บริษทั ได้จดัการอบรมให้ความรูกั้บพนกังานในด้านของความปลอดภยั อาชวีอนามยัเป็นประจ�า

ทุกปี เพ่ือให้พนักงานสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ท้ังภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

• การฝึกซ้อมและซ้อมแผนฉุกเฉิน (กรณีสารเคมีรั่วไหล) รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในงานเกี่ยวกับสารเคมี

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักร ยกรถในการใช้งานและวิธีการบ�ารุงรักษา

• โครงการกิจกรรมการค้นหาและประเมินความเสี่ยง (CCCF)

บริษทั จดัท�าโครงการ CCCF เพ่ือค้นหาและประเมนิอนัตราย รวมถึงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ในการท�างานให้มีความปลอดภัย โดยมีการครอบคลุมถึงปัจจัยทางกายภาพ บุคลากร และระบบ 

ซึง่ช่วยให้ระบถึุงปัญหาอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ พนกังานสามารถเสนอแนะวิธีการในการปรับปรงุแก้ไข 

พื้นที่ สภาพการท�างาน และวิธีการท�างานให้ปลอดภัย โดยในปี 2563 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้

กับผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบถึงการด�าเนินกิจกรรม

• โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 

บริษัท ค�านึงถึงอาชีวอนามัยในการท�างานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง โดยจัดให้มีโครงการอนุรักษ์

การได้ยิน เพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินและลดจ�านวนพนักงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของเสียง

ดังที่เกิดจากจุดก�าเนิดเสียงในพื้นที่ที่ก�าหนด (เกิน 90 dBA) ให้มีจ�านวนลดลงในทุกปี โดยท�าการ

ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พร้อมเฝ้าระวังและติดตามพนักงานที่มีความเส่ียงอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนั้นการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์การป้องกนัการได้ยนิในแต่ละพืน้ที่ รวมถึงประเมินและ

ปรบัปรุงพ้ืนที ่สภาพแวดล้อมในการท�างาน และสร้างความตระหนกัรูถึ้งอนัตรายต่างๆ และการสวม

ใส่อปุกรณ์ความปลอดภัยในขณะการท�างานอย่างสม�า่เสมอต่อเน่ือง และในปี 2563 ได้มกีารทบทวน

จุดก�าเนิดเสียงในพื้นที่เสี่ยง

• โครงการคณะผู้บริหาร เดินตรวจความปลอดภัยและ 5 ส.

บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมให้คณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการเข้าร่วมการเดินตรวจพ้ืนที่โดยรอบของส�านักงานและโรงงาน เพ่ือ

ตรวจสอบความปลอดภยัของทกุพ้ืนทีก่ารท�างานเป็นประจ�าทกุเดือน และสม�า่เสมอ เพ่ือช่วยค้นหา

อันตรายและปัญหาต่างๆท่ัวไป ท่ีเป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุลดความสูญเปล่าในการท�างาน

คณุภาพของงานและเพ่ิมผลผลติอย่างย่ังยืน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของทกุพ้ืนที่

ให้มีความเหมาะสม เพ่ือน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุ

อันตรายในพื้นที่ท�างานของหน่วยงาน

ผลการด�าเนินงานท�าอย่างต่อเนือ่ง
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•  โครงการให้ความรู้การจัดการด้านสุขภาพ

บริษทัค�านึงถึงความส�าคญัในด้านของสขุภาพ อาชวีอนามยัของพนักงานเป็นส�าคญัในการดแูล

ตนเองและการอยู่ร่วมกันในสงัคมการท�างาน จงึมโีครงการให้ความรู้เร่ืองการจดัการโรคตดิต่อ และ

โรคต่างๆที่อาจส่งผลเรื้อรังในด้านของสุขภาพแก่พนักงานและอาจลุกลามกลายเป็นโรคร้ายแรง 

ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี วัณโรคปอด เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นการให้ความรู้ถึงประเภท

ของโรค อาการ การรกัษาตนเอง คนในครอบครวั และเพ่ือเป็นการให้ข้อมลูท่ีถูกต้องในการดแูลและ

ปฏิบัติต่อตนเอง

จากการด�าเนนิงานความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในปี 2563 ท่ีผ่านมาจ�านวน

ครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายในเกิดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ท�าให้ LTIFR TRIR และ 

OIFR ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา มีดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2562 = 0
ปี 2563 = 0

OIFRTRIRLTIFR

5.289
3.173

พนักงาน พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับเหมา

2562 25622563 2563

10.723 3.217
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ทั้งนี้ ยังมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมีและ

ความเข้มของสารเคมีในชั้นบรรยากาศ และการจัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งได้มีการด�าเนิน

การตามกฎหมายได้ด�าเนินการตรวจสอบผลออกมาคือ ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และรักษามาตรฐานการ

ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่

ค้าทางธุรกิจ ผู้รับเหมา ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเป็นการตอบสนองความ

คาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยี และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาต ิ(SDGs) ในการแสดง

ความรบัผดิชอบและสร้างความเชือ่มัน่ในการเป็นบรษิทั ท่ีด�าเนินธุรกิจทีม่คีวามเคารพต่อสิทธิมนษุย

ชน โดยการด�าเนนิงานในปี 2563 ทีผ่่านมาน้ัน บรษิทัทบทวนการด�าเนนิกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับสทิธิ

มนุษยชน เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจ

แนวทางหรือกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท

สิทธิมนุษยชนและการด�าเนินงาน

จัดท�าและประกาศ
นโยบายด้านสิทธิ

มนุษยชน  “Human 
Rights in Policies”

สิทธิชุมชน สายโซ่อุปทาน สิทธิแรงงาน สิทธิของลูกค้า ความมั่นคง
ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม

ประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชน 

บูรณาการผลการ
ประเมินกับการบริหาร

งานภายในองค์กร

ติดตามรายงานผล
การด�าเนินงาน

กลไกการรับ
เรื่องร้องเรียน

1 2 3 4 5
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การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิชุมชน สายโซ่อุปทานสิทธิแรงงาน

แรงงานบังคับและการเกณฑ์
แรงงาน

การบริหารความมั่นคงความ
ปลอดภัย

การฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัย

การเลือกปฏิบัติในการท�างาน

แรงงานเด็ก

มาตรฐานการครองชีพและ
คุณภาพชีวิต

การบริหารจัดการน�้า

การจัดการของเสียและ
วัตถุอันตราย

การบริหารจัดการพลังงาน

การโยกย้ายถิ่นฐาน

สุขภาพและความปลอดภัย
ในชุมชน

การสร้างการมีส่วนร่วมของ 
คู่ค้า

สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้าและผู้บริโภค

การรักษาความลับและความ
เป็นส่วนตัวของลูกค้าและ

ผู้บริโภค

จรรยาบรรณของคู่ค้า

สิทธิของลูกค้า
และผู้บริโภค

ความมั่นคง
ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
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บรษิทัได้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนระดบัองค์กร ครอบคลมุพ้ืนท่ีการ

ด�าเนินธุรกิจ รวมทัง้ประเมนิคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือจดัท�าแนวทางการจดัการ

ในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายใน เพ่ือระบุ ป้องกัน 

และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินงานของบริษัท ตลอด

ห่วงโซ่คุณค่า โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนด�าเนินการโดย

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ ครอบคลุมสิทธิมนุษย

ชน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคงปลอดภัย สิ่ง

แวดล้อม และสิทธิผู้บริโภค 

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัท ได้ก�าหนดมาตรการในการ

ควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residu-

al Risks) หลังจากจัดท�าแนวทางการป้องกันและแก้ไขด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพ่ือรองรับประเด็นข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทได้มีช่องทางเพ่ือรับและ

บริหารจัดการรอ้งเรยีนส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ทัง้ช่องทางภายในส�าหรับพนกังาน 

เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน และช่องทางส�าหรับบุคคล

ภายนอก เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร และ จดหมาย เป็นต้น โดยในปี 2563 

ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกประเด็น หรือการปฏิบัติที่ไม่

สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

นอกจากประเด็นการด�าเนินงานสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานบริษัทมีประเด็นในด้าน

ของสทิธิเดก็ ซึง่ได้เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารในโครงการ BB4C ของ UNICEF สามารถ

ดูเพิ่มเติมได้

โดยกระบวนการด�าเนินงานในด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนสามารถอ่านเพ่ิม

เตมิได้ในหนงัสอื SALEE COLOUR SUSTAINABILITY REPORT 2019  (หน้า 

35)
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ผลการด�าเนินงาน

ของกลุ่มคู่ค้าทีพ่บความเสีย่งด้าน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีไ่ด้รับการ

ก�าหนดมาตรการลดความเสีย่ง

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทีไ่ด้รับการยืนยัน

กรณีข้อเรียกร้องทีไ่ด้รับการยืนยัน
ด้านการเลือกปฏิบัติ

สัดส่วนของผู้บริหารเพศหญิง 

สัดส่วนของพนักงานเพศหญิง  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 41.67

ร้อยละ 26.30 

0 0 
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ร่วมสร้างสังคมและชุมชน
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ในปี 2563 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม และ

ชุมชนของบริษัทจะเป็นในรูปแบบของการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในด้านของการมอบเงิน เวชภัณฑ์ 

วัสดุทางการแพทย์ การมอบเครื่องบริโภค หรือของใช้ที่จ�าเป็นให้กับชุมชน ในรูปแบบ Corporate 

Philanthropy ในช่วงสถานการณ์ท่ีเกิดวิกฤตขึน้ เพ่ือเป็นการส่งมอบก�าลงัใจในการช่วยเหลอืให้ผ่าน

พ้นภาวะวิกฤตดงักล่าวไปได้ด้วยดจีากความยัง่ยืนขององค์กร น�าไปสูค่วามย่ังยืนของสงัคมรอบข้าง

สังคมและชุมชน
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• ให้การสนบัสนนุอปุกรณ์การป้องกัน (Face shield) กับบคุลากรทางการแพทย์ใน 3 โรงพยาบาล

ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 

• โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน�้า 

• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

• โรงพยาบาลปากน�้า สมุทรปราการ

• โครงการจิตอาสา “สาลี่ คัลเล่อร์ รับมือ COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดท�าหน้ากากผ้า

อนามยั เพ่ือป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 นอกเหนอืจากการทีบ่ริษทัได้

ให้ความรู้และการปฏิบัติตนเองในช่วงการแพร่ระบาด ในโครงการได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา

เข้ามาช่วยจัดท�าหน้ากากผ้าอนามยั เพ่ือมอบให้กับเพ่ือนพนกังานและคนในครอบครวัจ�านวน 300 

ชิ้น (ผ้ามัสลิน 3 ชั้น)

• โครงการ”ตู้ปันสุข” จากน�้าใจเล็กๆ สู่การให้ที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด-19 

ได้ส่งผลกระทบต่อก�าลังการสั่งซื้อที่ลดลงในระยะหนึ่งท�าให้พนักงานกลุ่มเล็กๆ ของบริษัทต้องเสีย

สละรายได้ (OT) ส่วนหนึ่งจากการปรับแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานในบริษัท ทางผู้บริหารไม่ลังเลที่

จะช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของและของจ�าเป็น เพื่อตอบแทนน�้าใจให้กับกลุ่มพนักงานนั้น

• โครงการน�าผืนป่าคืนถิ่น (Forest restoration project)  เป็นโครงการเพาะต้นกล้า (แคนา) ที่

อยู่บรเิวณรอบๆ อาคารโรงงาน เพ่ือเป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่พนกังานน�ากลบัไปปลกูยงัภูมลิ�าเนา

ของตนเองและยังเป็นการสร้างคุณค่าเล็กๆคืนให้กับสังคม ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ขยายออกไป

• โครงการปลูก ปรับ ป้อง เป็นโครงการต่อเนื่องจากการปลูกต้นกล้าภายใน ปรับทัศนียภาพโดย

รอบและป้องกันสารเคม ีและกลิน่ เพ่ือหาทางออกแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมทีต้่นทาง ร่วมสร้างระบบ

นิเวศที่สมดุลและยั่งยืน และต่อยอดไปสู่การวัดคาร์บอนฟุตพริ้นในอนาคต

• โครงการ “สาลี่ วิ่งได้ใจวิ่งได้บุญ” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ maiA และอีกหลายบริษัท เพื่อส่ง

เสริมการเสริมสร้างสุขภาพของพนกังาน และสร้างความแขง็แรงของเครือข่าย ท�าประโยชน์มอบให้

สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

• โครงการแปรรูปกากแคลเซียม (Recyclable Waste) เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด จากกากแคลเซียมในกระบวนการผลิตที่บริษัทส่งก�าจัด เกิดเป็นบล็อคทางเดิน

ที่แปรรูปจากของเสียในกระบวนการผลิตเป็นการส่งมอบคุณค่าให้กับพนักงานและชุมชน ผ่านการ

มีส่วนร่วมกัน

ผลการด�าเนินงาน
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SDGs…สู่การพัฒนาทีย่ัง่ยืน

ในปี 2563 บริษัทได้วางเป้าหมายด้านความย่ังยืน จากเป้าประสงค์ของสหประชาชาติ The 

United Nation Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญใน

ประเด็นที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่างๆ และสมรรถนะขององค์กรประกอบกับความสนใจของ

บริษัท โดยมีขอบเขตของเป้าหมายและเป้าประสงค์ท่ีบริษัทมุ่งตอบสนองในด้านของสังคม สิ่ง

แวดล้อม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล ดังนี้

เปา้ประสงค์ SDGs การตอบสนองของบริษัท
ต่อเปา้หมายทีว่างไว้

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน�้าและสุข
อนามยัส�าหรบัทกุคนและมกีารบรหิารจดัการท่ี
ยั่งยืน

ส่งเสรมิการมหีลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า รวม
ถึงการป้องกันความเสีย่งทางการเงิน การเข้าถึง
ยาและวัคซีนจ�าเป็นท่ีปลอดภัย มีประสิทธิผล 
มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้
อ�านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพ้ืนท่ีเมือง 
รอบเมืองและชนบทโดยการเสริมความ
แข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับ
ชาติและภูมิภาค

การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานในองค์กร

การบริหารจัดการน�้า

มาตรการส่งเสริมพนักงาน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19

สิทธิมนุษยชนและ
การด�าเนินงาน

สังคมชุมชน
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เปา้ประสงค์ SDGs การตอบสนองของบริษัท
ต่อเปา้หมายทีว่างไว้

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัย
ใหม่ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน

ปฏิบัติการอย ่างเร ่งด ่วนเพ่ือต ่อสู ้ กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น

ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองทัว่ถึง
และย่ังยืน มีการจ้างงานอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิผลและเหมาะสมส�าหรับทุกคน

สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีโอกาสท่ีเท่า
เทียมและลดความเสมอภาค รวมถึงขจัด
กฎหมาย นโยบาย และการกระท�าท่ีเหมาะ
สมในเรื่องนี้

ส ่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและทั่วถึงเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ

สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่ง
เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

การบริหารจัดการพลังงาน
ภายใน

การบริหารจัดการของเสียใน
กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การจ้างงาน

การจ้างงานกลุ่มเปราะบาง

การก�ากับดูแลกิจการ

นวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร
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รางวัลของการพัฒนา

รางวัลไม่ใช่เครือ่งหมายแห่งความส�าเร็จ แต่เป็นเครือ่งหมายแห่งการพัฒนา

จากการด�าเนนิงานตลอดปี 2563 ทีผ่่านมานับเป็นปีท่ีมคีวามท้าทายส�าหรบัองค์กร ในการด�าเนนิ
ธุรกิจทีย่ั่งยืน ผ่านวิกฤตทีม่ผีลกระทบต่อทัว่โลก ในการพัฒนาองค์กร บคุลากร เครือ่งมอืการด�าเนนิ
ธุรกิจท่ีได้มกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดิม บรษิทัมคีวามภูมใิจอย่างย่ิงในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
ควบคู่ไปกับความยั่งยืน

THE PRIME MINISTER’S IN-
DUSTRY AWARD 
บริษัทได้รับรางวัล The Prime 
Minister’s Industry Award ได้รบั
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการ
บรหิารงานคณุภาพ ประจ�าปี 2563

รางวลัอุตสาหกรรมสเีขยีวระดบั 
3 บริษัทได้รับการรับรองการเป็น
อตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 3 ระบบ
สีเขียว (Green System) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรม maiA Virtual Run 2020
บรษิทัได้ร่วมระดมทนุบรจิาค มอบ
ให้สภากาชาดไทย เพ่ือโรงพยาบาล
สมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา 
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ บรษิทัมี
ระยะวิ่งสะสมสูงสุดอันดับหนึ่ง 
และนกัว่ิงท่ีมรีะยะว่ิงรวมสงูสดุใน
แต่ละเดอืน

Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies (CGR) 
2020 ท่ีระดบั “ดมีาก” โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

รางวัลหุ้นยั่งยืน (THSI) 
บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน

รายชื่อหุ้นยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นปีที่ 2

THE STATE OF CORPORATE 
SUSTAINABILITY 2020 
บ ริ ษั ท ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล ป ร ะ เ ภ ท
ประกาศเกยีรตคิณุ Sustainability 
Disclosure Recognition ในการ
เปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืนท่ีมี
ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ของกิจการ โดยสถาบันไทยพัฒน์
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ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
ปี 2021 ผ่านเครือ่งมือ OKR จากรุ่นสู่รุ่น
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สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ สายใย
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เสริมสร้างร่างกาย เสริมสร้างจิตใจ
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สร้างโลกให้น่าอยู่
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สรุปการด�าเนินงานด้านความยัง่ยืน ปี 2563

สรุปผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

สรุปผลการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม
• การใชน้�า้ 

• ของเสีย 

(Disclosure 201-1)

(Disclosure 303-1)

(Disclosure 306-2)

รายได้ของกิจการ (ล้านบาท)

การใช้น�้า (ลูกบาศก์เมตร)

ของเสีย (กิโลกรัม)

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2561

2561

2561

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินการประจ�าปี

ของเสียที่เกิดจากการด�าเนินงานประจ�าวัน

ปริมาณของเสียปนเปื้อนที่ส่งก�าจัด

ปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตราย (รีไซเคิล)

ปริมาณน�้าที่ใช้ทั้งหมด

น�้าทิ้งทั้งหมด (Disclosure 306-1)

• ค่าความสกปรกของน�้าที่เกิดจาการใช้ออกซิเจน

ทั้งหมด เพ่ือออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน�้า (COD) 

มิลลิกรัม/ลิตร

• ค่าความสกปรกของน�้าที่เกิดจากการใช้ออกซิเจนที่

ละลายน�้าโดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

ในน�้า (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร

1,049.54

1,058.56

27.94

23.56

989.24

995.12

55.62

29.00

402,311

184,370

217,941

385,547

198,580

186,967

33,002

26,404

158

72.58

32,030

25,624

87.83

48.67

1,127.68

1,135.75

22.68

23.55

573,801

322,270

251,531

40,632

32,510

126

78.5
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• การบริหารจัดการด้านสิง่แวดล้อม 

• การหกรัว่ไหลของสารเคมี 

• พลังงาน

(Disclosure 307-1,419-1)

(Disclosure 306-3)

(Disclosure 303-1)

การบริหารจัดการด้านสิง่แวดล้อม 

การหกรัว่ไหลของสารเคมี (จ�านวนครัง้)

กระแสไฟฟา้ (กิโลวัตต์ - ชัว่โมง)

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2561

2561

2561

การละเมิดระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (จ�านวนกรณี)

จ�านวนข้อร้องเรียน (จ�านวนกรณี)

จ�านวนค่าปรับ (บาท)

จ�านวนการหกรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี

ปริมาณการรั่วไหลของน�้ามันและสารเคมี

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,689,0008,343,000

0

0

10,426,000

0

0
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สรุปผลการด�าเนินการด้านสังคม

• การจ้างงาน (คน) 

อัตราการเข้า – ออกของพนักงาน

พนักงาน (Disclosure 102-8 ,401-1)

พนักงานใหม่  (Disclosure 401-1)

2563

2563

2562

2562

2561

2561

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

• ชาย

• หญิง

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

• ชาย

• หญิง

แบ่งแยกตามระดับและอายุ (คน)

ผู้บริหาร

• อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

• อายุมากกว่า 50 ปี

พนักงาน (คน)

• อายุน้อยกว่า 30 ปี

• อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

• อายุมากกว่า 50 ปี

พนักงานต่างชาติ (คน)

• อายุน้อยกว่า 30 ปี

• อายุมากกว่า 31 – 50 ปี

• อายุมากกว่า 50 ปี

291

190

61

270

199

71

150

27

13

3

49

4

291

112

160

19

270

105

150

15

19

2

16

1

17

2

14

1

278

109

157

12

25

2

22

1

21

13

8

12

7

5

278

210

68

11

7

4
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• การพัฒนาพนักงาน 

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

(Disclosure 404-1)

(Disclosure 404-1)

อัตราการลาออกของพนักงาน (Disclosure 401-1)

การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 401-1)

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2561

2561

2561

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย (ผู้บริหารและพนักงาน) (ชั่วโมง)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม (บาท)

ชั่วโมงการท�างานรวม (ชั่วโมง)

พนักงานทั้งหมด

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน (LWC)

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

จ�านวนผู้บาดเจ็บจากการท�างานทั้งหมด (TRIC)

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม (TRIR)

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

แบ่งแยกตามเพศ (คน)

• ชาย

• หญิง

20.2

541,435

44.58

162,405.59

768,334.08186,522.24

1

0

2

0

3

0

3

0

3.217

0

3.173

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

126

20

27

4

97

11

22.1

321,345

N/A
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• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (Disclosure 404-1)

2563 2562 2561

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) 

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

อัตราการบาดเจ็บทั้งหมด (TIFR) 

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR) 

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR)

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (OIFR)

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

• พนักงานทั้งหมด (คน)

• ผู้รับเหมา (คน)

15.87

0

16.08

0

44.41

0

44.41

0

5.289

0

10.723

0

5.28

0

10.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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102 - 1

102 - 2

102 - 3

102 - 4

102 - 6

102 - 7

102 - 8

102 - 9

102 - 10

102 - 11

102 - 12

102 - 14

102 - 15

102 - 16

102 - 17

5

5, 27

27

13 - 14

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risk, and opportunities.

Values, principles, standards and norms of behavior

Mechanisms for advice and concerns about ethics

4, 7

7

4, 7

8, 9

7

20 - 21

7

16 - 19

26 - 27

GRI 
Standard

Page number
(or link)DISCLOSURE TITLE

ORGANIZATIONAL PROFILE

GRI

STRATEGY

ETHICS AND INTEGRITY

Name of the organization.

Activities, brands, products,and services.

Location of headquarters.

Location of operations.

Markets served.

Scale of the organization.

Information on employees and other workers

Supply chain

Significant changes to the organization and its 

supply chain

Precautionary Principle or approach

External initatives
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102 - 19

102 - 20

102 - 22

102 - 23

102 - 24

102 - 25

102 - 26

102 - 27

102 - 28

102 - 29

102 - 30

102 - 31

102 - 32

102 - 38

14

5, 7, 22-26

www.saleecolour.com

www.saleecolour.com

12

14

14

Annual Report 2020

 13 - 14

15 - 19

4

7,68

GRI 
Standard

Page number
(or link)DISCLOSURE TITLE

GOVERNANCE

Delegating authority

Executive-level responsibility for economic, environ-

mental and social topics

Composition of the highest governance body and its 

committees

Chair of the highest governance body

Nominating and selecting the highest governance 

body

Conflicts of interest

Role of the highest governance body in setting 

purpose, values and strategy

Collective knowledge of highest governance body

Evaluating the highest governance body’s 

performance

Identifying and managing economic, environmental 

and social impacts

Effectiveness of risk management process

Review of economic, environmental, and social 

topics

Highest governance body’s roles in sustainability 

reporting

Annual total compensation ratio
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 102 - 40

102 - 42

 102 - 43

 102 - 44

 102 - 45

 102 - 46

 102 - 47

 102 - 48

 102 - 49

 102 - 50

 102 - 51

 102 - 52

 102 - 53

 102 - 54

 102 - 55

103 - 1

103 - 2

103 - 3

201 - 1

7, 68

7

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

4

4, 26 - 27

4

4

4

4

73 - 80

22 - 26

22 - 26

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

List of stakeholder groups 

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

Entities included in the consolidated financial 

statements

Defining report content and topic boundaries

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point for questions regarding the report

Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards

GRI content index

REPORTING PRACTICE

ECONOMIC PERFORMANCE
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103 - 1

103 - 2

103 - 3

204 - 1

103 - 1

103 - 2

103 - 3

205 - 3

103 - 1

103 - 2

103 - 3

302 - 3

302 - 4

103 - 1

103 - 2

103 - 3

303 - 1

303 - 3

37 - 38, 68

39, 69

20 - 22

11 - 14

14

GRI 
Standard

Page number
(or link)DISCLOSURE TITLE

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

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Energy intensity

Reduction of energy consumption

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Water withdrawal by source

Water recycled and reused

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

GRI 302: ENERGY

GRI 303: WATER
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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

103 - 1

103 - 2

103 - 3

308 - 2

43, 69

20 - 21

24 - 36, 68

41 - 42

42

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

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Non-compliance with environmental laws and 

regulations

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Negative Environmental impacts in the supply chain 

and actions taken

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
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103 - 1

103 - 2

103 - 3

414 - 2

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

50

44 - 45

70

44 - 49

70

47

47

20 - 21

GRI 
Standard

Page number
(or link)DISCLOSURE TITLE

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

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

New employee hires and employee turnover

Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees

Parental leave

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Minimum notice periods regarding operational changes

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

GRI 401: EMPLOYMENT

GRI 402: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
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403 - 2

403 - 3

53, 71

53, 71

Types of injury and rates of injury, occupational 

diseases, lost days, and absenteeism, and number of 

work-related fatalities

Workers with high incidence or high risk of diseases 

related to their occupation

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Average hours of training per year per employee

Programs for upgrading employee skills and transition 

assistance programs

Percentage of employees receiving regular performance 

and career development reviews

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Operations with local community engagement, impact 

assessments, and development programs

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

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

53 - 56

53 - 56

57 - 59

57 - 59

47 - 48,71

48, 7

47 - 48, 52

48, 70 - 71

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
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103 - 1

103 - 2

103 - 3

416 - 2

103 - 1

103 - 2

103 - 3

417 - 2

103 - 1

103 - 2

103 - 3

419 - 1

14, 56

69

8 - 9

72

72

GRI 
Standard

Page number
(or link)DISCLOSURE TITLE

GRI 416: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Incidents of non-compliance concerning the health 

and safety impacts of products and services

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Incidents of non-compliance concerning product 

and service information and labeling

Explanation of the material topic and its Boundary

The management approach and its components

Evaluation of the management approach

Non-compliance with laws and regulations in the 

social and economic area

GRI 417: MARKTING AND LABEIING

GRI 419: SOCIO-ECONOMIC COMPLIANCE




