


สาลี่่� คััลี่เล่ี่อร์์ มุ่่่งมุ่ั�นในการ์พััฒนาธุ่ร์กิจให้้เติิบโติคัวบค่่ัไปกับ

สังคัมุ่แลี่ะสิ�งแวดลี่้อมุ่ เพัร์าะการ์เติิบโติอย่่างยั่�งยื่นเป็นผลี่มุ่าจาก

การ์ดำาเนินธุ่ร์กิจอย่่างร์ับผิดชอบ แลี่ะคัำานึงติ่อกลี่่่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่

ทุ่กกลี่่่มุ่ เร์าย่ึดห้ลัี่กการ์กำากับด่แลี่กิจการ์ทุ่�ด่ แลี่ะจริ์ย่ธุร์ร์มุ่ธุ่ร์กิจ 

เร์ามัุ่�นใจว่าคัณะกร์ร์มุ่การ์ ผ่้บร์ิห้าร์ แลี่ะพันักงานทุ่กคัน คัือ

คัร์อบคัร์ัวทุ่�สำาคััญ”

SALEE COLOUR

คุุณคุ่าที่่�เรายึึดถืือ
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สรุปคุวามสำาคุัญการพััฒนาองคุ์กรในปี	2564	
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ร์าย่งานฉบับน่�ได้ร์วบร์วมุ่ข้้อมุ่่ลี่ผลี่การ์ดำาเนินงานติลี่อดปี 2564 (ร์อบการ์

ร์าย่งานติั�งแติ่วันทุ่� 1 มุ่กร์าคัมุ่ 2564 ถึึง 31 ธุันวาคัมุ่ 2564) เพัื�อสื�อสาร์ข้้อมุ่่ลี่การ์

ดำาเนินงานให้้กับกลี่่่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ได้ร์ับทุร์าบข้้อมุ่่ลี่การ์ดำาเนินงานข้อง บริ์ษััทุ 

สาลี่่� คัลัี่เลี่อ่ร์ ์จำากัด (มุ่ห้าชน) (COLOR) โดย่ใชก้ร์อบการ์ร์าย่งานสากลี่ดา้นคัวามุ่

ย่ั�งย่ืนฉบับมุ่าติร์ฐาน Global Reporting Initiative (GRI Standards) ร์ะดับพัื�น

ฐาน (Core) กำาห้นดคัวามุ่สำาคััญติามุ่ห้ลี่ักการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจอย่่างยั่�งย่ืนแลี่ะ

คัร์อบคัลี่่มุ่ ทุั�ง 3 มุ่ิติิ เศร์ษัฐกิจ สิ�งแวดลี่้อมุ่ แลี่ะสังคัมุ่ คัวบคั่่กับการ์คััดเลืี่อก

ปร์ะเดน็สำาคััญดา้นคัวามุ่ยั่�งย่นืติามุ่ห้ลัี่กการ์กำาห้นดเนื�อห้า (Materiality Assess-

ment) ร์วมุ่ถึึงการ์แสดงคัวามุ่มุ่่ง่มุ่ั�นในการ์ดำาเนนิงานติามุ่เปา้ห้มุ่าย่การ์พััฒนาทุ่�

ย่ั�งย่ืนข้องสห้ปร์ะชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้าน

ข้อบเข้ติการ์ร์าย่งานพิัจาร์ณาจากคัวามุ่เก่�ย่วข้้องข้องธุ่ร์กิจ คัวามุ่พัร้์อมุ่ข้องข้้อมุ่ล่ี่

แลี่ะผลี่กร์ะทุบติ่อผลี่การ์ดำาเนินงานข้องบร์ิษััทุภาย่ใติ้ธุ่ร์กิจห้ลี่ัก ในร์าย่งานฉบับ

น่�ไมุ่่มุ่่การ์เปลี่่�ย่นแปลี่งข้อบเข้ติข้องการ์ร์าย่งานอย่่างมุ่่นัย่สำาคััญ เมุ่ื�อเทุ่ย่บกับ

ร์าย่งานคัวามุ่ย่ั�งย่ืนฉบับก่อนห้น้าน่�แติ่อย่่างใด

ร์าย่งานฉบับน่�ได้มุ่่การ์ทุบทุวนเนื�อห้าสำาคััญโดย่ผ่้บริ์ห้าร์ร์ะดับส่งข้องบริ์ษััทุ 

เพืั�อให้้คัวามุ่เชื�อมุ่ั�นว่าข้้อมุ่่ลี่ทุ่�ร์าย่งานนั�นคัร์บถึ้วน ถ่ึกติ้อง แลี่ะคัร์อบค่ัลี่มุ่การ์

ติอบสนองติ่อกลี่่่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ทุ่กกลี่่่มุ่

ขอบัเขตการรายึงาน

การให�คุวามเชี้ื�อมั�นต่อรายึงาน

สอบัถืามข�อม้ลเพั่�มเติมได�ที่่� แผนกนวัติกร์ร์มุ่แลี่ะคัวามุ่ย่ั�งย่ืน ฝ่่าย่นวัติกร์ร์มุ่แลี่ะคัวามุ่ย่ั�งย่ืน 
บร์ิษััทุ สาลี่่� คััลี่เลี่่อร์์ จำากัด (มุ่ห้าชน) 858 ห้มุ่่่ 2 ซอย่ 1C/1 
นิคัมุ่อ่ติสาห้กร์ร์มุ่บางป่ ติำาบลี่บางป่ให้มุ่่ อำาเภอเมุ่ืองสมุ่่ทุร์ปร์าการ์ 
จังห้วัดสมุ่่ทุร์ปร์าการ์ 10280      โทุร์. 02-3232601-8
ห้ร์ือ ดาวน์โห้ลี่ดร์าย่งานฉบับน่�ได้ทุ่�  www.saleecolour.com
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บริ์ษััทุ สาล่ี่� คััลี่เล่ี่อร์์ จำากัด (มุ่ห้าชน) (COLOR) 

ให้้คัวามุ่สำาคััญกับการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจภาย่ใต้ิกร์อบ

การ์พััฒนาอย่่างยั่�งยื่นโดย่มุ่่่งมัุ่�นเป็นธุ่ร์กิจทุ่�ไมุ่่

ห้ย่่ดการ์พััฒนาแลี่ะไมุ่่สร้์างผลี่กร์ะทุบต่ิอสังคัมุ่

แลี่ะช่มุ่ชนร์อบข้้าง พัร้์อมุ่ช่วย่เห้ลืี่อเกื�อก่ลี่กัน 

บริ์ษััทุได้ดำาเนินงานติามุ่กร์อบกลี่ย่่ทุธ์ุข้ององค์ักร์ 

“คัวามุ่สำาเร็์จข้องค่ัณ คืัอคัวามุ่ทุ้าทุาย่ข้องเร์า” 

เป็นเป้าห้มุ่าย่ห้ลัี่กอย่่างยั่�งยื่นส่งเสริ์มุ่ให้้องค์ักร์

ภาย่ในเข้้มุ่แข็้งเพืั�อให้้ธุ่ร์กิจเติิบโติอย่่างมัุ่�นคัง แลี่ะ

สร้์างค่ัณค่ัาให้้แก่ผ้่มุ่่ส่วนได้เส่ย่อย่่างสมุ่ด่ลี่กัน

สอดคัล้ี่องติามุ่เป้าห้มุ่าย่ข้องการ์พััฒนาอย่่าง

ยั่�งยื่น (SDGs) ข้ององค์ักร์สห้ปร์ะชาชาติิ

ในสถึานการ์ณ์สังคัมุ่ปัจจ่บันทุ่�ต้ิองเผชิญกับ

การ์แพัร่์ร์ะบาดข้องเชื�อไวรั์ส COVID-19 ทุ่�มุ่่คัวามุ่

ร่์นแร์งมุ่ากขึ้�นแลี่ะส่งผลี่กร์ะทุบต่ิอทุ่กภาคัส่วน 

การ์ล็ี่อกดาวน์ปร์ะเทุศเพืั�อลี่ดการ์แพัร่์ร์ะบาดข้อง

โร์คัส่งผลี่ให้้พันักงานบางส่วนต้ิองปฏิิบัติิงานทุ่�

สารจากประธานกรรมการบัริหารและกรรมการผู้้�จัดการ

บ้าน เพืั�อช่วย่ลี่ดจำานวนการ์เดินทุางแลี่ะลี่ดคัวามุ่

แออัดในสถึานทุ่�ทุำางาน การ์รั์บมืุ่อกับสถึานการ์ณ์

 การ์เติร่์ย่มุ่แผนฉ่กเฉิน จัดกล่่ี่มุ่ผ้่รั์บผิดชอบอย่่าง

ชัดเจนห้ากเกิดเห้ต่ิการ์ณ์ไมุ่่แน่นอน เติร่์ย่มุ่การ์ใน

ด้านข้องเทุคัโนโลี่ย่่ไว้ร์องรั์บการ์ทุำางานอย่่างเต็ิมุ่

ทุ่�ให้้การ์ทุำางานมุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพัในการ์ติิดต่ิอสื�อสาร์

เห้มืุ่อนอย่่่ใกล้ี่กันทุ่กทุ่� เติร่์ย่มุ่คัวามุ่พัร้์อมุ่ในด้าน

ข้องกำาลัี่งคันทุ่�เป็นสิ�งสำาคััญต่ิอธุ่ร์กิจ แลี่ะสร้์าง

คัวามุ่เชื�อมัุ่�นว่าเร์าจะสามุ่าร์ถึผ่านวิกฤติน่�ไปได้นับ

ว่าเป็นสิ�งทุ่�ทุ้าทุาย่อย่่างมุ่าก

ในนามุ่ปร์ะธุานกร์ร์มุ่การ์บริ์ห้าร์แลี่ะกร์ร์มุ่การ์

ผ้่จัดการ์ ผมุ่ข้อข้อบค่ัณในคัวามุ่ไว้วางใจข้องผ้่มุ่่

ส่วนได้เส่ย่ทุ่กทุ่าน แลี่ะข้อข้อบค่ัณพันักงานทุ่ก

ทุ่านทุ่�เป็นกำาลัี่งสำาคััญในการ์ขั้บเคัลืี่�อนองค์ักร์ 

บริ์ษััทุจะยึ่ดมัุ่�นในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจติามุ่ห้ลัี่ก 

ธุร์ร์มุ่าภิบาลี่ มุ่่คัวามุ่รั์บผิดชอบแลี่ะสร้์างค่ัณค่ัา

ต่ิอสังคัมุ่อย่่างยั่�งยื่นต่ิอไป

นายึรัชี้	ที่องวานิชี้
ประธานกรรมการบัริหาร

นายึพัีรพัันธ์	จิวะพัรที่ิพัยึ์
กรรมการผู้้�จัดการ
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ในปลี่าย่ปทีุ่�ผา่นมุ่าบร์ษิัทัุไดมุ้่ก่าร์ทุบทุวนวฒันธุร์ร์มุ่องคัก์ร์ให้้เปน็ไปในทุศิทุางเดย่่วกนั เพืั�อสร์า้ง

คัวามุ่เข้้มุ่แข้็งข้องการ์ทุำางานเป็นทุ่มุ่แลี่ะสร์้างปร์ะสิทุธุิภาพัในการ์ทุำางานทุันติ่อคัวามุ่เปลี่่�ย่นแปลี่ง

ข้องปจัจัย่ติา่งๆ ทุ่�มุ่ผ่ลี่กร์ะทุบติอ่ธุร่์กจิข้องบร์ษิัทัุ ร์บัมุ่อืจัดการ์กบัปญัห้าติา่งๆ เพืั�อนำาไปส่่เปา้ห้มุ่าย่

แลี่ะคัวามุ่สำาเร์็จเด่ย่วกันจากแร์งข้ับเคัลี่ื�อน ร์่วมุ่กันสร์้างคัวามุ่เป็นสาลี่่� คััลี่เลี่่อร์์ พััฒนาองคั์กร์แลี่ะ

แสวงห้าโอกาสอย่่่เสมุ่อ เพัื�อเป็นองคั์กร์ทุ่�ไมุ่่ห้ย่่ดการ์พััฒนาก้าวไปข้้างห้น้าอย่่างย่ั�งย่ืน 

1. ติ้องด่กว่าเก่า ติ้องด่กว่าเมุ่ื�อวาน

2. มุ่องปัญห้าอย่่างร์อบด้านเผชิญห้น้า แลี่ะแก้ไข้

3. Learn – Unlearn - Relearn

4. เติิมุ่เติ็มุ่สิ�งทุ่�ข้าด

5. สร์้างโลี่กให้้น่าอย่่่

1. กำาไร์เพัิ�มุ่ข้ึ�น 20% จากปี 2563

2. ร์่้สาเห้ติ่ข้องปัญห้าทุ่�เกิดข้ึ�นในกร์ะบวนการ์อย่่างติร์งจ่ด

3. สร์้างข้ั�นติอนการ์เร์่ย่นร์่้การ์ทุำางาน “แบบเพัื�อนช่วย่เพัื�อน”

4. สร์้างแนวทุางการ์กร์ะจาย่ข้้อมุ่่ลี่ให้้เข้้าใจได้ง่าย่อย่่างมุ่่นัย่สำาคััญ

5. สร์้างโคัร์งการ์ CSR นำาทุร์ัพัย่ากร์จากภาย่ในเพัื�อสร์้างปร์ะโย่ชน์

แก่สังคัมุ่

คุวามเป็นสาล่�	คุัลเล่อร์

วิสัยึที่ัศน์	(Vision)

พันัธกจิ	(Mission)

กลยึุที่ธ์	(strategy)

คุวามสำาเร็จของคุุณ	คุือ	คุวามที่�าที่ายึของเรา
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การ์ทุำางานแบบร์่วมุ่แร์งร์่วมุ่ใจ เพืั�อบร์ร์ลี่่เป้าห้มุ่าย่เด่ย่วกัน ทุ่กคันร์่้

บทุบาทุ ร์่้ห้น้าทุ่� มุ่่คัวามุ่ร์ับผิดชอบร์่วมุ่กันสอดปร์ะสานกันอย่่างด่ แมุ่้มุ่่

อ่ปสร์ร์คัก็พัร์้อมุ่ใจกันร์่วมุ่แก้ไข้ห้ากจำาเป็นก็สามุ่าร์ถึทุำางานแทุนกันได้

เพัร์าะติา่งมุ่องเห้น็ปร์ะโย่ชนส์ว่นร์วมุ่การ์ทุำางานจงึเปน็ร์ะบบทุ่มุ่แลี่ะร์ว่มุ่

มุ่ือกันจนไปส่่คัวามุ่สำาเร์็จ

ในการ์ทุำางานคัวร์เชื�อมุ่ั�นไว้วางใจแลี่ะให้้เก่ย่ร์ติิซึ�งกันแลี่ะกัน ย่ึดถึือใน

คั่ณธุร์ร์มุ่ จร์ิงใจติ่อกันติร์งไปติร์งมุ่าเว้นการ์โกห้ก การ์คัดโกง ห้ร์ือการ์ลี่ัก

ข้โมุ่ย่ทุ่กคันต้ิองมุ่่คัวามุ่ซื�อสัติย่์ติ่อตินเองต่ิอผ่้บังคัับบัญชา ผ่้ใต้ิบังคัับ

บัญชา แลี่ะเพัื�อนร์่วมุ่งานการ์ติัดสินใจใดๆ ก็ติามุ่คัวร์อย่่่บนพัื�นฐานข้อง

ผลี่ปร์ะโย่ชน์ส่วนร์วมุ่แลี่ะองคั์กร์

ทุำางานเชิงร์่ก ชอบคัิด วางแผน แลี่ะพัร์้อมุ่แก้ปัญห้าเสมุ่อ ทุั�งฝ่่าย่ทุ่�ได้ร์ับ

มุ่อบห้มุ่าย่แลี่ะติิดติามุ่งาน ห้ัวห้น้างานจึงคัวร์เป็นแบบอย่่างทุ่�ด่ มุ่่การ์

กำาห้นดข้อบข่้าย่เวลี่าข้องงานชดัเจน การ์ติดิติามุ่แลี่ะติร์วจสอบงานอย่่าง

สมุ่ำ�าเสมุ่อ ภาพัร์วมุ่ทุ่มุ่งาน มุ่่คัวามุ่ว่องไว ร์อบคัอบ ใส่ใจในงาน ติั�งใจให้้

สำาเร์็จลี่่ลี่่วง ทุำางานอย่่างมุ่่คั่ณภาพัเพัื�อคัวามุ่ก้าวห้น้าในอนาคัติ

เร์่ย่นร์่้ แลี่ะพััฒนาอย่่างติ่อเนื�อง ใช้คัวามุ่คัิดสร์้างสร์ร์คั์ให้้เกิดปร์ะโย่ชน์ 

แลี่ะสร์้างคั่ณคั่า

สร์้างงาน สร์้างคันทุ่�มุ่่คั่ณภาพั ส่งมุ่อบงานอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั แลี่ะติร์ง

ติามุ่เป้าห้มุ่าย่ทุ่�สามุ่าร์ถึติอบสนองคัวามุ่คัาดห้วังติ่อผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ ไมุ่่

ห้ย่่ดคัิด แลี่ะพััฒนางานให้้ด่ข้ึ�นอย่่างติ่อเนื�อง

มุ่ค่ัวามุ่ร์บัผิดชอบต่ิอผ่มุ้่ส่่วนได้สว่นเสย่่ทุก่มุ่ติิทิุั�งเศร์ษัฐกิจ สงัคัมุ่ แลี่ะสิ�ง

แวดลี่้อมุ่ทุำางานด้วย่คัวามุ่ใส่ใจแลี่ะส่งมุ่อบงานติร์งเวลี่า

วัฒนธรรมองคุ์กร	

TEAMWORK

RESPONSIBILITY

INNOVATION

PERFORMANCE

SPEED

INTEGRITY
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เปา้หมายึ การ์สำาร์วจคัวามุ่
พัึงพัอใจข้องลี่่กคั้า ในการ์
ปร์ะสานงานข้องทุ่กห้น่วย่
งาน เกณฑ์์การ์ปร์ะเมิุ่นอย่่่ทุ่�    

ผู้ล การ์สร์า้งคัวามุ่สมัุ่พัันธุท์ุ่�
ด่ กับลี่่กคั้าโดย่การ์สำาร์วจ

คัวามุ่พัึงพัอใจในปี 2564

อย่่่ทุ่� 93.44%

สาลี่่� คััลี่เลี่่อร์์ มุ่่การ์จำาห้น่าย่สินคั้าในปร์ะเทุศเป็นห้ลี่ัก 

คัิดเป็นสัดส่วนปร์ะมุ่าณร์้อย่ลี่ะ 90 ข้องร์าย่ได้ จากการ์ข้าย่

ข้องบริ์ษััทุใน ปี 2564 ซึ�งมุ่่่งเน้นในการ์ร์่วมุ่พััฒนาติลี่าด

ภาย่ในปร์ะเทุศให้้มุ่่สินค้ัาทุ่�มุ่่คั่ณภาพั สามุ่าร์ถึแข่้งขั้นกับ

ติ่างปร์ะเทุศ แลี่ะลี่ดการ์นำาเข้้าข้องสินคั้าพัลี่าสติิกคั่ณภาพั

ส่งเพืั�อส่งเสริ์มุ่ภาคัธุ่ร์กิจข้องไทุย่ บริ์ษััทุใช้ช่องทุางการ์

จำาห้น่าย่โดย่ติร์งให้้แก่ลี่่กคั้า ซึ�งได้แก่ผ่้ปร์ะกอบการ์แปร์ร่์ป

ผลี่ิติภัณฑ์์พัลี่าสติิกติ่างๆ แลี่ะปัจจ่บันบร์ิษััทุย่ังข้ย่าย่การ์

ติลี่าดไปย่งัติา่งปร์ะเทุศ เพืั�อเพิั�มุ่ศักย่ภาพัในการ์จัดจำาห้นา่ย่

เปน็การ์ลี่ดคัวามุ่เส่�ย่ง ภาวะชะลี่อตัิวในปร์ะเทุศ อ่ติสาห้กร์ร์มุ่

พัลี่าสติิกแลี่ะปิโติร์เคัมุ่่มุ่่การ์เติิบโติลี่ดลี่งเลี่็กน้อย่

ในปี 2564 พับว่าอ่ติสาห้กร์ร์มุ่กร์ร์มุ่พัลี่าสติิกแลี่ะ

ปโิติร์เคัมุ่ภ่าย่ในปร์ะเทุศมุ่ภ่าวการ์ณ์ผนัผวน อนัเนื�องมุ่าจาก

สภาวะข้องการ์ร์ะบาดข้องไวรั์สโคัวิด-19 ทุำาให้้ติลี่าด

พัลี่าสติิกในบางกล่่ี่มุ่อ่ติสาห้กร์ร์มุ่มุ่่ภาวะชะลี่อตัิวแลี่ะใน

บางกลี่่่มุ่มุ่่การ์เติิบโติเพิั�มุ่ส่งข้ึ�น ภาวการ์ณ์ปร์ะกาศห้ย่่ด

กิจกร์ร์มุ่ (Shut Down) ข้องบางปร์ะเทุศส่งผลี่บวกติ่อ

กิจกร์ร์มุ่การ์ส่งออกวัติถึ่ดิบทุ่�ชดเชย่กับปร์ิมุ่าณทุ่�ข้าดแคัลี่น

ไป ทุำาให้้ในภาพัร์วมุ่ข้องปีทุ่�ผ่านมุ่าอ่ติสาห้กร์ร์มุ่พัลี่าสติิก 

แลี่ะปิโติร์เคัมุ่่ มุ่่การ์เติิบโติลี่ดลี่งเลี่็กน้อย่

มาด้การเดินที่างของเรา
ตลอดปี	2564….

เว่ย่ดนามุ่ จ่น มุ่าเลี่เช่ย่ พัมุ่่า 
อินเด่ย่ ออสเติร์เลี่่ย่ อินโดน่เช่ย่
บังคัลี่าเทุศ UK อเมุ่ร์ิกา 
แอฟร์ิกาใติ้

≥	

การขายึและตลาด

ส่งออก

ประเที่ศ
11

85%



สัดส่วนการ์ข้าย่มุ่าสเติอร์์แบทุช์ปร์ะเภทุส่ดำา
ในปี 2564 อย่่่ทุ่� 13.37% เมุ่ื�อเทุ่ย่บกับปี 2563 อย่่่ทุ่� 22%

สัดส่วนการ์ข้าย่มุ่าสเติอร์์แบทุช์ปร์ะเภทุส่ข้าว
ในปี 2564 อย่่่ทุ่� 7.37% เมุ่ื�อเทุ่ย่บกับปี 2563 อย่่่ทุ่� 9.87%

ยึอดขายึในประเที่ศ
(คุิดเป็นร�อยึละ)

สัดส่วนของการตลาดปัจจุบััน	

ยึอดขายึต่างประเที่ศ
(คุิดเป็นร�อยึละ)

โดย่มุ่่สำานักงานแลี่ะ

ฐานการ์ผลี่ิติติั�งอย่่่ทุ่�
บร์ร์จ่ภัณฑ์์ 

51% 

อื�นๆ 
20.12% การ์เกษัติร์ 

13.10%

ย่านย่นติ์ 
9.66%

อิเลี่็กทุร์อนิกส์ 
6.12%

93.58%

6.42%

ประเที่ศไที่ยึ

13.37%

7.37%

U.S.A

SOUTH
AFRICA

AUSTRALIA

INDONESIA

MALAYSIA

MYANMAR

VIETNAM

CHINA

UK

BANGLADESH

INDIA
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การดำาเนินงานของคุณะกรรมการในรอบัปี	2564

การกำากับัด้แลกิจการท่ี่�ด่	จริยึธรรมธุรกิจ	
และการบัริหารจัดการคุวามเส่�ยึง

มีีการทบทวนนโยบายและนำาเสนอต่่อคณะ
กรรมีการ ดัังนี�

การที่บัที่วนนโยึบัายึ การนำามาปฏิิบััติ

• ทุบทุวนนโย่บาย่การ์รั์บ-ให้้ข้องข้วัญห้ร์ือ
ปร์ะโย่ชน์อื�นใด

• ทุบทุวนนโย่บาย่การ์ทุำาร์าย่การ์ร์ะห้ว่างกัน

• ทุบทุวนจร์ยิ่ธุร์ร์มุ่ธุ่ร์กจิข้องบร์ษิัทัุให้้มุ่ค่ัวามุ่
คัร์อบคัลี่่มุ่กับการ์ดำาเนินงานในปัจจ่บัน

• ทุบทุวนแบบปร์ะเมุ่ินคัณะกร์ร์มุ่การ์แลี่ะผ่้
บร์ิห้าร์ร์ะดับส่ง

• นำานโย่บาย่การ์ร์บั-ให้ส้ื�อสาร์ไปย่งัพันกังาน
แลี่ะกลี่่่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ร์ับทุร์าบแลี่ะปฏิิบัติิ
ติามุ่ โดย่ออกเปน็จดห้มุ่าย่ข้อคัวามุ่ร์ว่มุ่มุ่อืงด
เว้นการ์ให้้-ร์ับข้องข้วัญห้ร์ือปร์ะโย่ชน์อื�นใด

• ทุบทุวนคัำาจำากัดคัวามุ่ข้องร์าย่ลี่ะเอ่ย่ดข้อง
สินคั้า แลี่ะปร์ับลี่ดอัติร์าส่วนเพิั�มุ่จากติ้นทุ่น
ข้องติ้นทุ่นข้องสินคั้าเฉพัาะเจาะจง

• มุ่ก่าร์กำาห้นดให้มุ้่ก่าร์ติดิติามุ่ทุบทุวนผลี่การ์
ดำาเนินงานแลี่ะข้้อพัึงปฏิิบัติิในการ์ทุำางาน ให้้
มุ่่คัวามุ่สอดคัลี่้องกับสถึานะการ์ณ์ปัจจ่บัน

• ทุบทุวนบทุบาทุแลี่ะการ์ปฏิิบัติิห้น้าทุ่�ข้อง
คัณะกร์ร์มุ่การ์เพืั�อเพิั�มุ่ปร์ะสทิุธิุภาพัในการ์ทุำา
ห้น้าทุ่�ข้องคัณะกร์ร์มุ่การ์

การกำากับัด้แลกิจการที่่�ด่
บร์ษิัทัุติร์ะห้นักถึึงการ์กำากบัดแ่ลี่กิจการ์ทุ่�ด ่มุ่ร่์ะบบบริ์ห้าร์จัดการ์ทุ่�มุ่ป่ร์ะสิทุธิุภาพั โปร่์งใส ติร์วจ

สอบได ้แลี่ะเพัื�อเปน็การ์สร์า้งคัวามุ่เชื�อมุ่ั�นแลี่ะคัวามุ่มุ่ั�นใจติอ่ผ่ถ้ึอืห้่น้ นกัลี่งทุน่ แลี่ะกลี่่มุ่่ผ่มุ้่ส่ว่นได้

เสย่่ ผ่เ้ก่�ย่วข้้องทุ่กฝ่า่ย่ บริ์ษัทัุเชื�อวา่การ์กำากบัด่แลี่กิจการ์ทุ่�ด่เป็นเคัร์ื�องมุ่อืการ์เพิั�มุ่มุ่ล่ี่ค่ัาแลี่ะส่งเสริ์มุ่

การ์เติิบโติข้องบร์ิษััทุ คัณะกร์ร์มุ่การ์บร์ิษััทุ ผ่้บร์ิห้าร์ ติลี่อดจนพันักงานทุ่กคัน ได้ย่ึดถึือแนวปฏิิบัติิ

ติามุ่คั่่มุ่ือนโย่บาย่การ์กำากับด่แลี่กิจการ์ คั่่มุ่ือจร์ร์ย่าบร์ร์ณธุ่ร์กิจ แลี่ะข้้อพึังปฏิิบัติิในการ์ทุำางานให้้

พันักงานทุ่กคันได้ร์ับทุร์าบแลี่ะปฏิิบัติิติามุ่
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การประเมินผู้ลการดำาเนินงานของคุณะกรรมการ

เกณฑ์์ ในการประเมินผู้ลการดำาเนินงานของคุณะกรรมการ
และผู้้�บัริหารระดับัส้ง

ผู้ลการประเมินคุณะกรรมการและผู้้�บัริหารระดับัส้ง

การ์ปร์ะเมิุ่นผลี่การ์ปฏิิบติัิงานข้องคัณะกร์ร์มุ่การ์อย่่างนอ้ย่ปีลี่ะห้นึ�งคัรั์�ง การ์ปร์ะเมุ่นิผลี่สามุ่าร์ถึ

สะทุ้อนถึึงปร์ะสิทุธุิภาพัการ์ดำาเนินงานติามุ่ห้ลัี่กการ์กำากับด่แลี่กิจการ์ทุ่�ด่ แลี่ะนำาผลี่การ์ปร์ะเมิุ่นทุ่�

ไดน้ำามุ่าวเิคัร์าะห้ก์าร์ปฏิิบติัิห้นา้ทุ่�ข้องคัณะกร์ร์มุ่การ์ ข้อ้เสนอแนะมุ่าปร์บัปร่์งแลี่ะพััฒนาการ์ดำาเนนิ

งานคัณะกร์ร์มุ่การ์ติ่อไป แบ่งการ์ปร์ะเมุ่ินออกเป็น 4 ห้ัวข้้อ ดังน่�
1) การ์ปร์ะเมุ่ินตินเองข้องคัณะกร์ร์มุ่การ์ (ร์าย่คัณะ) 
2) การ์ปร์ะเมุ่ินตินเองข้องคัณะกร์ร์มุ่การ์แลี่ะกร์ร์มุ่การ์ช่ดย่่อย่ (ร์าย่บ่คัคัลี่) 
3) การ์ปร์ะเมุ่ินตินเองข้องคัณะกร์ร์มุ่การ์ช่ดย่่อย่ (ร์าย่คัณะ)
4) การ์ปร์ะเมุ่ินผ่้บร์ิห้าร์ร์ะดับส่ง

นอกจากน่� บริ์ษััทุยั่งเข้้าการ์ติร์วจปร์ะเมิุ่นโคัร์งการ์สำาร์วจการ์กำากับด่แลี่
กิจการ์บริ์ษััทุจดทุะเบ่ย่นไทุย่ (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies CGR 2021) โดย่สมุ่าคัมุ่ส่งเสร์ิมุ่สถึาบันกร์ร์มุ่การ์บร์ิษััทุ
ไทุย่ (IOD) ผลี่การ์ปร์ะเมุ่ินจัดอย่่่ในร์ะดับ “ด่มุ่าก” ห้ร์ือ 4 ติร์าสัญลี่ักษัณ์ แลี่ะ
ไดร้์บัร์างวลัี่การ์ปร์ะเมุ่นิค่ัณภาพัการ์จดัปร์ะชมุ่่ 100 คัะแนนเติม็ุ่ ห้รื์อ 5 เห้ร์ย่่ญ
โดย่สมุ่าคัมุ่ส่งเสริ์มุ่ผ่้ลี่งทุ่นไทุย่ (Thai Investors Association) จากการ์จัด
ปร์ะช่มุ่สามุ่ัญผ่้ถึือห้่้น ทุั�งน่� ผลี่การ์ปร์ะเมุ่ินจากทุ่กโคัร์งการ์ลี่้วนแสดงให้้เห้็น
ว่าบร์ิษััทุมุ่่การ์พััฒนาการ์ด้านการ์กำากับด่แลี่กิจการ์ทุ่�ด่อย่่างติ่อเนื�อง

กร์ะบวนการ์ปร์ะเมุ่ินผลี่
การ์ดำาเนนิงานข้องคัณะ
กร์ร์มุ่การ์
อ่ า น เ พิั� มุ่ เ ติิ มุ่ ไ ด้ จ า ก 
ร์าย่งานคัวามุ่ยั่� ง ยื่น 
ปร์ะจำาป ี2563 ห้นา้ทุ่� 13

การประเมินตนเอง
ของคุณะกรรมการ
(รายึคุณะ)

การประเมินตนเอง
ของคุณะกรรมการ
ชุี้ดย่ึอยึ	(รายึคุณะ)

ประเมินผู้้�บัริหาร
ระดับัส้ง

ประเมินตนเองของคุณะ
กรรมการและกรรมการ
ชุี้ดย่ึอยึ	(รายึบุัคุคุล)

มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า ตำ�ากว่า

ด่เยึ่�ยึม ด่มาก ด่ พัอใชี้� คุวรปรับัปรุง
85% 75%

96 93 9498

65% 50% 50%

คุะแนนเฉล่�ยึ คุะแนนเฉล่�ยึ คุะแนนเฉล่�ยึคุะแนนเฉล่�ยึ

ร�อยึละ ร�อยึละ ร�อยึละร�อยึละ

อยึ้่ในเกณฑ์์	ด่เยึ่�ยึม อยึ้่ในเกณฑ์์	ด่เยึ่�ยึม อยึ้่ในเกณฑ์์	ด่เยึ่�ยึมอยึ้่ในเกณฑ์์	ด่เยึ่�ยึม
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การต่อต�านการทีุ่จริตคุอร์รัปชี้ัน

จริยึธรรมการดำาเนินธุรกิจ

มาตรการการร�องทีุ่กข์	และการเยึ่ยึวยึา

บร์ิษััทุมุ่่่งมุ่ั�นในการ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่ป้องกันการ์
ทุจ่ร์ติิคัอร์ร์์ปัชนัในทุก่ร์ป่แบบ ซึ�งนำาไปส่ก่าร์เสร์มิุ่
สร์้างคัวามุ่น่าเชื�อถืึอแลี่ะคัวามุ่โปร่์งใสให้้แก่
องคั์กร์ แลี่ะเป็นการ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่งใน
ด้านข้องการ์ทุ่จร์ิติคัอร์์รั์ปชัน การ์ช่วย่เห้ลืี่อ
ทุางการ์เมืุ่อง การ์บริ์จาคัเพืั�อการ์ก่ศลี่  เงิน
สนับสน่น คัา่ข้องข้วัญ แลี่ะคัา่ใชจ้า่ย่อื�นๆเป็นต้ิน
บร์ษิัทัุยึ่ดมุ่ั�นในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจอย่่างโปร่์งใสแลี่ะ
มุ่จ่ริ์ย่ธุร์ร์มุ่ สื�อสาร์ไปย่งัพันกังานทุ่กคันในองคัก์ร์
ให้้ร์ับทุร์าบ แลี่ะมุ่่แนวปฏิิบัติิทุ่�ชัดเจน

การ์ดำาเนินธุ่ร์กิจได้อย่่างย่ั�งย่ืนนั�น จะติ้องย่ึดมุ่ั�นติ่อจร์ิย่ธุร์ร์มุ่ในด้านธุ่ร์กิจ บร์ิษััทุได้มุ่่การ์ดำาเนิน
งานโดย่ยึ่ดห้ลี่กัการ์ปฏิิบัติติิามุ่จริ์ย่ธุร์ร์มุ่ธุ่ร์กจิข้อ้พึังปฏิิบติัิในการ์ทุำางาน นโย่บาย่ต่ิอติา้นคัอร์รั์์ปชนั
ทุก่ปร์ะเภทุ เพืั�อใชเ้ปน็แนวทุางในการ์ปฏิิบตัิทิุ่�ด่ ข้องกร์ร์มุ่การ์ ผ่บ้ร์หิ้าร์ แลี่ะพันกังานในองคัก์ร์ โดย่
ดำาเนินธุ่ร์กิจบนพืั�นฐานแห่้งธุร์ร์มุ่าภิบาลี่แลี่ะคัวามุ่รั์บผิดชอบต่ิอผ้่มุ่่ส่วนเก่�ย่วข้้องทุั�งภาย่ในแลี่ะ
ภาย่นอกองคั์กร์

ในการ์แจ้งข้้อร้์องเร์่ย่นนั�นได้มุ่อบห้มุ่าย่ให้้คัณะกร์ร์มุ่การ์ติร์วจสอบเป็นผ่้พิัจาร์ณาร์ับเร์ื�องแจ้ง
เบาะแสข้อ้ร้์องเร์ย่่น การ์กร์ะทุำาทุ่�อาจทุำาให้เ้กิดคัวามุ่สงสัย่ไดว้า่เปน็การ์ทุ่จริ์ติคัอร์รั์์ปชันทุ่�เกดิขึ้�นกบั
บร์ิษััทุโดย่ทุางติร์งห้ร์ือทุางอ้อมุ่ผ่านช่องทุางการ์ร์ับข้้อร์้องเร่์ย่นทุ่�กำาห้นดไว้ โดย่ผ่้ร์้องเร่์ย่นจะติ้อง
ร์ะบ่ร์าย่ลี่ะเอ่ย่ดข้องเร์ื�องทุ่�จะแจ้งเบาะแสห้ร์ือข้้อร์้องเร่์ย่น พัร์้อมุ่ชื�อทุ่�อย่่่แลี่ะห้มุ่าย่เลี่ข้โทุร์ศัพัทุ์ทุ่�
สามุ่าร์ถึติิดติ่อได้

 การ์คั่มุ้่คัร์องสิทุธิุข้องผ่ร้้์องเร์ย่่นแลี่ะผ่ใ้ห้้ข้้อมุ่ล่ี่ทุ่�กร์ะทุำาโดย่เจตินาสจ่ริ์ติ บริ์ษัทัุจะปกปิดชื�อ
ทุ่�อย่่ห่้ร์อืข้อ้มุ่ล่ี่ใดๆ ทุ่�สามุ่าร์ถึร์ะบต่ิวัผ่ร้์อ้งเร์ย่่นห้ร์อืผ่ใ้ห้ข้้อ้มุ่ล่ี่ได ้แลี่ะเกบ็ร์กัษัาข้อ้มุ่ล่ี่ข้องผ่ร้์อ้งเร์ย่่น
แลี่ะผ่้ให้้ข้้อมุ่่ลี่ไว้เป็นคัวามุ่ลัี่บโดย่จำากัดเฉพัาะผ่้ทุ่�มุ่่ห้น้าทุ่�รั์บผิดชอบในการ์ดำาเนินการ์ติร์วจสอบ
เร์ื�องร์้องเร์่ย่นเทุ่านั�นทุ่�สามุ่าร์ถึเข้้าถึึงข้้อมุ่่ลี่ดังกลี่่าวได้

นโย่บาย่การ์ ต่ิอติ้ านการ์ทุ่จ ริ์ติ
คัอร์์ร์ัปชัน อ่านเพัิ�มุ่เติิมุ่ได้จาก
www.saleecolour.com

นโย่บาย่การ์ร์ับ-ให้้ข้องข้วัญ ห้รื์อ
ปร์ะโย่ชน์อื�นใด (No Gift Policy)
อ่านเพัิ�มุ่เติิมุ่ได้จาก 
www.saleecolour.com
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ชี้่องที่างรับัข�อร�องเรียึน

จำานวนข�อร�องเรียึนในปี	2564

ทุางจดห้มุ่าย่ โดย่การ์จ่าห้น้าซองถึึงคัณะกร์ร์มุ่การ์ติร์วจสอบ

ห้ร์ือ เลี่ข้าน่การ์บร์ิษััทุ ส่งมุ่าทุ่� บมุ่จ.สาลี่่� คััลี่เลี่่อร์์ 858 มุ่.2  

ซ.1C/1 นิคัมุ่อ่ติสาห้กร์ร์มุ่บางป่ ติ.บางป่ให้มุ่่ อ.เมุ่ือง

สมุ่่ทุร์ปร์าการ์ จ.สมุ่่ทุร์ปร์าการ์ 10280

-   ปร์ะธุานกร์ร์มุ่การ์ติร์วจสอบ rapee60@gmail.com

-  กร์ร์มุ่การ์ผ้่จัดการ์ peerapun@saleecolour.com

-   เลี่ข้าน่การ์บริ์ษััทุ mattana@saleecolour.com

ทุางเว็บไซต์ิบริ์ษััทุ www.saleecolour.com ห้น้านักลี่งทุ่น

สัมุ่พัันธ์ุ ในหั้วข้้อ “การ์แจ้งเบาะแสการ์ทุ่จริ์ติ“

ทุางต้่ิรั์บคัวามุ่คิัดเห็้น ณ สำานักงานให้ญ่ แลี่ะบริ์เวณ

สำานักงานข้อง บริ์ษััทุ สาล่ี่� คััลี่เล่ี่อร์์ จำากัด (มุ่ห้าชน)

จดหมายึ

อ่เมล

เว็บัไซ่ต์

ต้�รับัคุวามคุิดเห็น	

จำานวนเหตุการณ์	 การแจ�งข�อม้ลคุวามขดัแยึ�ง
ที่างช่ี้องที่างการร�องเรียึนท่ี่�เกิดจากการทีุ่จริต

เร่�อง เร่�อง
0 0
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การบัริหารจัดการคุวามเส่�ยึง

คุวามเส่�ยึงหลักขององคุ์กรม่	7	เร่�อง	ดังต่อไปน่�

บร์ษิัทัุมุ่่การ์บร์หิ้าร์คัวามุ่เส่�ย่งภาย่ใน ติร์ะห้นกัถึึงคัวามุ่สำาคัญัข้องการ์จดัการ์คัวามุ่เส่�ย่ง เพืั�อลี่ด
โอกาสทุ่�จะเกดิคัวามุ่เสย่่ห้าย่ต่ิอองคัก์ร์ ดว้ย่การ์กำาห้นดนโย่บาย่ การ์ปฏิบิตัิงิาน ปร์ะเมุ่นิร์ะดบัคัวามุ่
เส่ย่ห้าย่แลี่ะข้นาดข้องคัวามุ่เส่ย่ห้าย่ทุ่�จะเกิดข้ึ�นในอนาคัติให้้อย่่่ในร์ะดับทุ่�องคั์กร์ปร์ะเมุ่ิน คัวบคั่มุ่
แลี่ะติร์วจสอบได้อย่่างมุ่่ร์ะบบช่วย่ให้้การ์ดำาเนินงานบร์ร์ล่ี่เป้าห้มุ่าย่ในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจแลี่ะช่วย่ส่ง
เสร์ิมุ่ให้้องคั์กร์มุ่่คัวามุ่พัร์้อมุ่ในการ์ปร์ับติัวได้อย่่างร์วดเร์็วร์องร์ับในสถึานการ์ณ์ติ่างๆ ภาย่ใติ้กร์อบ
การ์บริ์ห้าร์คัวามุ่เส่�ย่งทุั�วทุั�งองค์ักร์ (Enterprise Risk Management Framework) ทุ่�เป็นไปติามุ่
มุ่าติร์ฐานสากลี่ โดย่การ์ดำาเนินงานมุ่่การ์ทุบทุวนคัวามุ่เส่�ย่งห้ลี่ักทุั�งห้มุ่ด 7 เร์ื�องสอดคัลี่้องปร์ะเด็น
ภาย่ในแลี่ะภาย่นอก นอกจากนั�นมุ่่การ์ทุบทุวนคัวามุ่เส่�ย่งทุ่�อย่่่ในด้านข้อง เศร์ษัฐกิจ สังคัมุ่ แลี่ะสิ�ง
แวดลี่้อมุ่ (ESG) เพัื�อให้้คัร์อบคัลี่่มุ่ในการ์ดำาเนินงาน

 ในป ี2564 คัณะกร์ร์มุ่การ์บริ์ห้าร์คัวามุ่เส่�ย่งแลี่ะกำากบัดแ่ลี่กิจการ์มุ่บ่ทุบาทุในการ์ให้ค้ัณะ
กร์ร์มุ่การ์บร์หิ้าร์ไดเ้ฝ่า้ร์ะวงัสถึานการ์ณน์ำ�าทุว่มุ่ฉับพัลี่ัน เนื�องจากพัื�นทุ่�ติั�งข้องโร์งงานอย่่ใ่นจ่ดเส่�ย่ง
ทุ่�เกิดนำ�าทุ่วมุ่ ทุางคัณะผ่้บร์ิห้าร์ได้เร์่งเฝ่้าร์ะวังติิดติ่อสื�อสาร์กับเจ้าห้น้าทุ่�ผ่้เป็นติัวแทุนในการ์แจ้ง
สื�อสาร์ร์ะดบันำ�า แลี่ะการ์ร์ะบาย่นำ�าภาย่ในนิคัมุ่อต่ิสาห้กร์ร์มุ่ติลี่อดเวลี่าในการ์บร์หิ้าร์จดัการ์ภาย่ใน
มุ่่แผนฉ่กเฉินร์องร์ับภาวะนำ�าทุ่วมุ่ ห้ร์ือ การ์บร์ิห้าร์จัดการ์แบบ BCM มุ่่การ์ซักซ้อมุ่แผน เติร์่ย่มุ่การ์
ปร์ะเมุ่ินคัวามุ่เส่�ย่งอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั เพัื�อให้้การ์จัดการ์ภาย่ในร์วดเร์็วแลี่ะกลี่ับมุ่าเป็นปกติิ

คุวามเส่�ยึงด�านกลยึุที่ธ์		
(Strategic	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�านเที่คุโนโลยึ่
สารสนเที่ศ
(Information

	Technology	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�าน
การดำาเนินงาน	

(Operational	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�านองคุ์กร	
(Organizational	Risk)

คุวามเส่�ยึงจากภายึนอก	
(External	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�านกฎหมายึ	
(Compliance	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�านการเงิน	
(Financial	Risk)

1

4 5 6 7

2 3
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ประเดน็คุวามเส่�ยึงหลักโอกาสในการดำาเนนิธรุกจิ
และการบัริหารจัดการคุวามเส่�ยึง

คัวามุ่เส่�ย่งทุ่�เก่�ย่วข้้องกับคัวามุ่สามุ่าร์ถึในการ์แข่้งข้ันแลี่ะภาวะ
เศร์ษัฐกิจเนื�องจากธุ่ร์กิจถึดถึอย่ ไมุ่่สามุ่าร์ถึแข้่งข้ันได้
การ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่ง 
1. ศึกษัาข้้อมุ่่ลี่การ์ติลี่าด เทุคัโนโลี่ย่่ แลี่ะนวัติกร์ร์มุ่ เพืั�อให้้ทัุนต่ิอ
สถึานการ์ณ์ทุ่�เปลี่่�ย่นแปลี่งอย่่างร์วดเร์็ว
2. จัดทุำาโคัร์งการ์ OKR เพัื�อเพัิ�มุ่ปร์ะสิทุธุิภาพัในการ์ทุำางาน

คัวามุ่เส่�ย่งทุ่�เก่�ย่วข้้องกับวงเงินสินเชื�อกับสถึาบันการ์เงิน เนื�องจาก
เศร์ษัฐกจิชะลี่อติวัสนิคัา้ข้าย่ไมุ่ไ่ดทุ้ำาให้ค้ัวามุ่สามุ่าร์ถึในการ์ทุำากำาไร์
ลี่ดลี่ง ห้ร์ือไมุ่่มุ่่การ์คัวบคั่มุ่ติ้นทุ่นทุ่�ด่
การ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่ง 
1. ศึกษัาแลี่ะดำาเนินการ์ติามุ่ข้้อกำาห้นดข้องสถึาบันการ์เงินอย่่าง
เคัร์่งคัร์ัด
2. ปร์ะช่มุ่ติิดติามุ่ผลี่การ์ดำาเนินงานแลี่ะร์าย่งานให้้คัณะกร์ร์มุ่การ์
บร์ิษััทุร์ับทุร์าบอย่่างสมุ่ำ�าเสมุ่อ
3. จัดห้าแห้ลี่่งสินเชื�อสำาร์องเพัิ�มุ่เติิมุ่

คัวามุ่เส่�ย่งทุ่�เก่�ย่วข้้องกับต้ินทุ่นการ์ผลี่ิติทุ่�ไมุ่่สามุ่าร์ถึคัวบคั่มุ่ต้ินทุ่น
ให้้เป็นไปติามุ่ปร์ะมุ่าณการ์ได้เนื�องจากร์าคัาวัติถ่ึดิบปร์ับเปลี่่�ย่นข้ึ�น-
ลี่งติามุ่สถึานการ์ณ์ติลี่าดแลี่ะไมุ่่สามุ่าร์ถึปฎิิบัติิงานได้ติามุ่กลี่ย่่ทุธุ์
แลี่ะเป้าห้มุ่าย่ทุ่�กำาห้นด
การ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่ง 
1. ใช้กลี่ย่่ทุธ์ุสั�งซื�อวัติถ่ึดิบลี่่วงห้น้า แลี่ะซื�อในปริ์มุ่าณมุ่ากติามุ่แผน
ปร์ะมุ่าณการ์การ์ผลี่ิติทุ่�ได้ร์ับ เพัื�อให้้มุ่่อำานาจในการ์ติ่อร์องร์าคัา
2. แผนกออกแบบร์่วมุ่กับแผนกจัดซื�อ ห้าวัติถึ่ดิบทุดแทุนร์าคัาถึ่ก แติ่
ได้คั่ณภาพัติามุ่คัวามุ่ติ้องการ์เดิมุ่ข้องลี่่กคั้า
3. จัดทุำาแผนการ์ดำาเนินงานในแติ่ลี่ะกร์ะบวนการ์ แลี่ะติิดติามุ่คัวามุ่
คับืห้น้า เพืั�อลี่ดต้ินทุ่น ลี่ดข้้อผิดพัลี่าด แลี่ะเพิั�มุ่ผลี่ผลิี่ติ เช่น การ์เปล่ี่�ย่น
วันทุำางาน

คุวามเส่�ยึงด�านกลยึุที่ธ์		
(Strategic	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�าน
การดำาเนินงาน	

(Operational	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�านการเงิน	
(Financial	Risk)
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• คัวามุ่เส่�ย่งทุ่�เก่�ย่วข้้องกับสภาวะเศร์ษัฐกิจชะลี่อติัวจากอ่ปสงคั์ข้อง
สินค้ัาภาย่ในปร์ะเทุศมุ่่แนวโน้มุ่ลี่ดลี่งส่งผลี่ต่ิอคัวามุ่ต้ิองการ์สินค้ัา
ข้องบร์ิษััทุ แลี่ะคัวามุ่ติ้องการ์ข้องติลี่าดส่งออกลี่ดลี่ง เนื�องมุ่าจาก
สงคัร์ามุ่การ์ค้ัาข้องจ่นแลี่ะสห้รั์ฐอเมุ่ร์ิกาส่งผลี่ให้้ย่อดการ์ผลิี่ติข้อง
ลี่่กคั้าลี่ดลี่งกร์ะทุบกับคัวามุ่ติ้องการ์ใช้สินคั้าข้องทุางบร์ิษััทุ
การ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่ง
1. ดำาเนินงานให้้เป็นไปติามุ่แผนปร์ะมุ่าณการ์ธุ่ร์กิจ
2. ปร์ับสภาพัการ์ดำาเนินงานให้้เป็นไปติามุ่สภาวการ์ณ์ปัจจ่บัน
3. จัดทุ่มุ่ทุำางานเป็นกลี่่่มุ่สินคั้าห้ลี่ัก เพัื�อสร์้างลี่ักษัณะการ์ทุำางานกับ
ลี่่กคั้าทุ่�มุ่่ศักย่ภาพัเพัื�อร์่วมุ่พััฒนาสินคั้าแลี่ะข้ย่าย่สินคั้าด้วย่กัน

• คัวามุ่เส่�ย่งทุ่�เก่�ย่วข้อ้งกับสภาวะการ์แข้ง่ข้นัทุ่�เพิั�มุ่ข้ึ�นเทุคัโนโลี่ย่่แลี่ะ
องคั์คัวามุ่ร์่้ข้องสินคั้าสามุ่าร์ถึห้าได้ง่าย่ขึ้�น ทุำาให้้การ์เข้้ามุ่าใน
อ่ติสาห้กร์ร์มุ่มุ่่เพิั�มุ่ข้ึ�น แลี่ะมุ่่การ์ข้ย่าย่ตัิวข้องค่่ัแข่้งในอ่ติสาห้กร์ร์มุ่
อย่่างห้ลี่ากห้ลี่าย่ ทุั�งคั่แ่ข้ง่ทุางติร์งแลี่ะทุางออ้มุ่ ห้รื์อการ์นำาเข้า้สนิคัา้
สำาเร์็จร์่ปโดย่ติร์งเพัื�อทุดแทุนการ์ผลี่ิติภาย่ในปร์ะเทุศ
การ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่ง
1. พััฒนาการ์คัวบคั่มุ่ค่ัณภาพัสินคั้าให้้มุ่่คัวามุ่สมุ่ำ�าเสมุ่อแลี่ะ
คัร์อบคัลี่่มุ่การ์นำาไปใช้ให้้มุ่ากทุ่�ส่ด
2. ทุดสอบคั่ณภาพัข้องสินคั้า ให้้สอดคัลี่้องกับลี่ักษัณะทุ่�นำาเสนอกับ
ติลี่าด (โดย่ห้น่วย่งานติร์วจสอบคั่ณภาพั)
3. การ์พััฒนาคั่ณภาพัสินคั้าด้วย่ส่ติร์การ์ผลี่ิติ แลี่ะการ์ปร์ับ
กร์ะบวนการ์ผลี่ิติ (โดย่ห้น่วย่งานผลี่ิติ)
4. บร์ิห้าร์ด้านร์าคัาแลี่ะช่องทุางการ์จัดจำาห้น่าย่

คุวามเส่�ยึงจากภายึนอก	
(External	Risk)
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คัวามุ่เส่�ย่งด้านคัวามุ่ปลี่อดภัย่ ส่ข้ภาพัการ์แพัร์่ร์ะบาดข้องไวร์ัส 
COVID-19
การ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่ง
1. ติิดติามุ่สถึานการ์ณ์การ์แพัร์่ร์ะบาดอย่่างใกลี่้ชิด
2. ปรั์บกิจกร์ร์มุ่ต่ิางๆ ให้้เห้มุ่าะสมุ่ เพืั�อป้องกันการ์แพัร่์ร์ะบาด เช่น 
เว้นร์ะย่ะห้่างทุางสังคัมุ่ วางเจลี่ลี่้างมุ่ือทุ่กจ่ดทุ่�มุ่่การ์สัมุ่ผัส
3. จัดอบร์มุ่ให้้คัวามุ่ร์่้เก่�ย่วกับการ์ป้องกันการ์ติิดเชื�อ COVID ให้้กับ
พันักงานทุ่กคัน
4. เติร์่ย่มุ่แผนฉ่กเฉิน กร์ณ่มุ่่พันักงานติิดเชื�อ ร์วมุ่ถึึงมุ่าติร์การ์ติ่างๆ

คัวามุ่เส่�ย่งด้านการ์เปลี่่�ย่นแปลี่งสภาพัภ่มุ่อิากาศแลี่ะสิ�งแวดลี่อ้มุ่ทุ่�สง่
ผลี่กร์ะทุบติ่อธุ่ร์กิจในด้านข้องการ์ข้นส่ง ห้ร์ือติ้นทุ่นทุ่�เพัิ�มุ่ข้ึ�นจากการ์
ชดเชย่คัวามุ่เส่ย่ห้าย่
การ์บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่ง
1. วิเคัร์าะห้์แนวโน้มุ่สถึานการ์ณ์
2. ห้ันมุ่าใช้พัลี่ังงานทุดแทุนในกร์ะบวนการ์ผลี่ิติให้้มุ่ากข้ึ�น

คุวามเส่�ยึงด�านสังคุม	
(ESG	Risk)

คุวามเส่�ยึงด�านสิ�ง
แวดล�อม	(ESG	Risk)

ประเด็นคุวามเส่�ยึงด�านคุวามยึั�งยึืนและการบัริหารจัดการคุวามเส่�ยึง
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ห่วงโซ่่คุุณคุ่า
บร์ิษััทุได้บร์ิห้าร์จัดการ์ห้่วงโซ่คั่ณคั่าให้้มุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพัอย่่างติ่อเนื�อง ร์วมุ่ถึึงพััฒนากร์ะบวนการ์

ทุางธุ่ร์กิจ การ์นำาเทุคัโนโลี่ย่่เข้้ามุ่าใช้งานคัวบค่่ักัน ติั�งแต่ิกร์ะบวนการ์จัดห้าไปถึึงการ์แปร์ร์่ป

ผลี่ติิภณัฑ์์แลี่ะสง่ติอ่คัณ่คัา่ไปย่งัผ่ใ้ชง้าน บร์ษิัทัุไดใ้ห้ค้ัวามุ่สำาคัญักบักลี่่มุ่่ผ่มุ้่ส่ว่นไดเ้สย่่ทุ่�เก่�ย่วข้อ้ง

 แลี่ะส่งเสริ์มุ่ศกัย่ภาพัในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจร์ว่มุ่กับค่่ัคัา้ในทุ่กกร์ะบวนการ์ข้องการ์ดำาเนินงานด้วย่การ์

เชื�อมุ่โย่งปร์ะเด็นคัวามุ่ย่ั�งย่ืน การ์กำากับด่แลี่กิจการ์ทุ่�ด่ สังคัมุ่แลี่ะสิ�งแวดลี่้อมุ่ในการ์บร์ิห้าร์จัดการ์

ห้่วงโซ่คั่ณคั่าอย่่างย่ั�งย่ืน

Supplier Salee	Colour	
Industrial

Convertor Consumer

ดำาเนินการ์จัดห้าวัติถ่ึดิบ

จากแห้ล่ี่งผ้่ข้าย่ (source) 

ต่ิางๆ เช่น resin pigment 

a d d i t i v e  คััด เ ลืี่อ ก  

Supplier ทุ่�โปร่์งใสเป็น

ธุร์ร์มุ่ต่ิอค่่ัค้ัาทุ่กร์าย่

วิจัย่ส่ติร์ให้มุ่่ๆ แลี่ะเข้้าส่่

กร์ะบวนการ์ผลิี่ติ เพืั�อให้้

ได้ซึ�งวัติถ่ึดิบติามุ่ทุ่�ล่ี่กค้ัา

ต้ิองการ์ ด้วย่เทุคัโนโลี่ย่่ทุ่�

ทัุนสมัุ่ย่ เพืั�อเพิั�มุ่มุ่่ลี่ค่ัาให้้

กับผลิี่ติภัณฑ์์ส่งเสริ์มุ่

การ์ปร์ะห้ยั่ดพัลัี่งงาน 

แลี่ะการ์ใช้พัลัี่งงานทุาง

เลืี่อก

แปร์ร่์ปจากเม็ุ่ดพัลี่าสติิก

 ไปส่่ผลิี่ติภัณฑ์์พัลี่าสติิก

ด้วย่ค่ัณภาพัมุ่่มุ่าติร์ฐาน

 ภาย่ในเวลี่าทุ่�กำาห้นด

เพืั�อสร้์างคัวามุ่พึังพัอใจ

แก่กล่่ี่มุ่ผ้่แปร์ร่์ป

ยึ่ดคัวามุ่ปลี่อดภัย่ข้อง 

ผ้่ ใ ช้ ง า น ผ ลิี่ ติ ภั ณ ฑ์์

พัลี่าสติิกเป็นสิ�งสำาคััญ
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การดำาเนินงาน

ผู้ลการดำาเนินงาน

ในการ์บริ์ห้าร์งานด้านห่้วงโซ่อ่ปทุานตัิ�งแต่ิกร์ะบวนการ์จัดห้าจนถึึงการ์ส่งมุ่อบคัณ่ค่ัาเป็นปร์ะเด็น
ทุ่�บร์ิษััทุได้ให้้คัวามุ่สำาคััญติ่อการ์บร์ิห้าร์จัดการ์ให้้เกิดเป็นห่้วงโซ่ค่ัณคั่าอย่่างยั่�งย่ืน โดย่เริ์�มุ่ตัิ�งแติ่
กร์ะบวนการ์สร์ร์ห้าแลี่ะคััดเลืี่อกค่่ัคั้าในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจร่์วมุ่กันภาย่ใต้ิแผนการ์ปร์ะเมิุ่นคัวามุ่เส่�ย่ง 
สร์้างโอกาสร์่วมุ่กัน แลี่ะติิดติามุ่ติร์วจปร์ะเมุ่ินอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั

การ์คััดเลี่ือกคั่่คั้า คััดเลี่ือกคั่่คั้าผ่านเกณฑ์์การ์ติร์วจปร์ะเมุ่ินทุ่�ได้กำาห้นดไว้ แลี่ะศักย่ภาพัในการ์
ดำาเนินธุ่ร์กิจให้้เติิบโติได้อย่่างย่ั�งย่ืน ติร์วจปร์ะเมุ่ินอย่่างติ่อเนื�องเป็นปร์ะจำาทุ่กปี เพัื�อลี่ดคัวามุ่เส่�ย่ง
ทุ่�อาจเกิดข้ึ�น

การ์ปร์ะเมุ่ินคัวามุ่เส่�ย่ง การ์วิเคัร์าะห้์ปร์ะเด็นคัวามุ่เส่�ย่งคัวบคั่่กับสังคัมุ่ สิ�งแวดล้ี่อมุ่แลี่ะการ์
กำากับด่แลี่กิจการ์ทุ่�ด่ (ESG Risk Management) ให้้คัร์บทุ่กมุ่ิติิเพัื�อนำาผลี่มุ่าจัดกลี่่่มุ่คั่่ธุ่ร์กิจแลี่ะนำา
มุ่าพััฒนาคั่่คั้าติ่อไป

การ์ดำาเนนิงานห้ว่งโซ่ค่ัณคัา่ ชว่งสถึานการ์ณโ์คัวิด-19 จากสถึานการ์ณ์การ์ร์ะบาดข้องโร์คัไวร์สั
โคัวิด-19 ทุ่�ส่งผลี่กร์ะทุบต่ิอห่้วงโซ่อ่ปทุานทุั�วโลี่กทุำาให้้เกิดการ์ห้ย่่ดชะงักการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจแลี่ะแผน
งานทุ่�วางไว้ลี่่วงห้น้า เช่น การ์ปรั์บติัวข้องร์าคัาวัติถ่ึดิบ การ์ห้ย่่ดชะงักข้องร์ะบบโลี่จิสติิกส์ทัุ�วโลี่ก 
แลี่ะปัญห้าการ์ข้าดแคัลี่นแร์งงานในช่วงการ์แพัร่์ร์ะบาดข้องโร์คัติิดเชื�อไวรั์สโคัวิด-19 ทุำาให้้การ์
ดำาเนินงานเข้้าพับปะ เย่่�ย่มุ่ชมุ่ ลี่่กคั้า คั่่คั้า เข้้าถึึงได้ย่ากข้ึ�นเนื�องจากปัจจัย่ติ่างๆ ทุำาให้้ร์่ปแบบข้อง
การ์พับกันผ่านทุางออนไลี่น์มุ่ากข้ึ�นในการ์ปร์ะเมุ่ินคั่่คั้าด้วย่เช่นกัน 

ใชี้�แบับัประเมินตนเอง	

กำาหนดแผู้นการเข�า

ประเมินคุ่้คุ�ารายึใหม่	
โดยึให�คุรอบัคุลุมทัี่�ง	

66
2
420ในปี	2564 โดยึม่

ที่ั�งสิ�น	
รายึ รายึ

รายึ

รายึ

(Supplier	self-assessment)

สำาหรับัคุ้่คุ�า

ม่จำานวน

100% 100%

	เศรษฐกิจ	สังคุม
	สิ�งแวดล�อม

ตรวจประเมินคุ่้คุ�า	
(	Onsite
Audit	)
ในปี	 2564	
ใชี้�แผู้นการ	
Self-audit

ปีละ
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การกำาหนดกลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยึ

ในการ์พััฒนาองค์ักร์ ในการ์กำาห้นดกร์ะบวนการ์
ร์าย่งานโดย่จำาแนกวิเคัร์าะห้์คัวามุ่คัาดห้วังข้อง
กลี่่่มุ่ผ่้มุ่่ ส่วนได้ เส่ย่ กำาห้นดวิ ธุ่การ์สื�อสาร์
วิเคัร์าะห์้ข้ั�นติอนในการ์สื�อสาร์เพืั�อสร์้างคัวามุ่
เข้้าใจ กำาห้นดการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่ จัดช่องทุางร์ับข้้อ
เสนอแนะ แลี่ะช่องทุางแจ้งข้้อร์้องเร์่ย่นจากผ่้มุ่่
ส่วนได้เส่ย่ มุ่่การ์พััฒนาร์าย่งานอย่่างต่ิอเนื�อง
แลี่ะนำาข้้อมุ่่ลี่เห้ลี่่านั�นมุ่าบ่ร์ณาการ์ ใช้ในการ์
บร์ิห้าร์งานธุ่ร์กิจข้องบร์ิษััทุ

ห้ลี่ักเกณฑ์์ในการ์คััดเลี่ือกคั่่คั้า
อ่านเพัิ�มุ่เติิมุ่ได้จาก ร์าย่งาน
คัวามุ่ย่ั�งย่ืน 2562 (ห้น้า 35)

การ์กำาห้นดกร์ะบวนการ์การ์ร์าย่งาน
ข้องกลี่่่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่
อ่านเพัิ�มุ่เติิมุ่ได้จาก ร์าย่งาน
คัวามุ่ย่ั�งย่ืน 2563 ห้น้าทุ่� 22

บร์ิษััทุได้กำาห้นดกล่่ี่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ทุ่�เก่�ย่วข้้องในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจข้องบริ์ษััทุ ทุั�งกล่่ี่มุ่ทุ่�ได้ร์ับผลี่ 
กร์ะทุบทุางติร์งแลี่ะทุางออ้มุ่ พัร์อ้มุ่ร์บัฟังคัวามุ่คัดิเห้น็ คัวามุ่ติอ้งการ์ แลี่ะคัวามุ่คัาดห้วงัทุ่�มุ่ต่่ิอบร์ษิัทัุ
ในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจ เพัื�อนำามุ่าพััฒนาแลี่ะปร์ับปร์่งแผนการ์ดำาเนินงาน ร์วมุ่ถึึงการ์วางกลี่ย่่ทุธุ์ 

กำาห้นดเป็นหั้วข้้อมุ่่ 5 เรื์�อง ดังน่� 1) ผ้่มุ่่ส่วนร่์วมุ่ทุางธุ่ร์กิจ 2) พันักงาน 3) ผ้่ถืึอห้่้นแลี่ะนักลี่งทุ่น 4) 
ช่มุ่ชน สังคัมุ่ ภาคัรั์ฐแลี่ะสื�อมุ่วลี่ชน 5) เจ้าห้น่�สถึาบันทุางการ์เงิน แลี่ะจัดให้้มุ่่กล่่ี่มุ่ผ้่มุ่่ส่วนได้เส่ย่ทัุ�งห้มุ่ด
 8 กล่่ี่มุ่ โดย่มุ่่การ์กำาห้นดคัวามุ่คัาดห้วัง การ์ติอบสนองแลี่ะการ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่ มุ่่ร์าย่ลี่ะเอ่ย่ดดังน่�
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การวิเคุราะห์กลุ่มผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยึของสาล่�	คุัลเล่อร์

ลูกค้า คู่ค้า

1.	ผู้้�ม่ส่วนร่วมที่างธุรกิจ	

คัวามุ่คัาดห้วังผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ได้ร์ับสินคั้าแลี่ะ
บร์กิาร์ทุ่�มุ่่คัณ่ภาพัแลี่ะการ์ติอบสนองทุ่�ห้ลี่าก
ห้ลี่าย่การ์ร์บัปร์ะกนัสนิค้ัาแลี่ะบร์กิาร์ทุ่�ติร์งติอ่
เวลี่าแลี่ะสมุ่ำ�าเสมุ่อ แลี่ะการ์รั์กษัาคัวามุ่ลัี่บ
ข้องลี่่กคั้า
การ์ดำาเนนิงาน การ์จดัการ์บร์กิาร์ดา้นเทุคันคิั
 ให้้คัวามุ่ร์่้ร์่วมุ่กับลี่่กคั้า ร์วมุ่ถึึงการ์จัดงาน
แสดงสินคั้า แลี่ะการ์บร์ิการ์ช่องทุางข้้อร์้อง
เร์่ย่น
ช่องทุางการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่ / คัวามุ่ถึ่� 
• สำาร์วจคัวามุ่พัึงพัอใจปร์ะจำาปี 2564 ผลี่อย่่่
ทุ่� ร์้อย่ลี่ะ 93.4 โดย่มุ่่การ์ปร์ะเมุ่ินปีลี่ะ 1 คัร์ั�ง
• การ์เข้้าพับปะลี่่กค้ัาปร์ะจำาสมุ่ำ�าเสมุ่อ 
ถึา่ย่ทุอดคัวามุ่ร์่ทุ้างด้านเทุคันิคักบัลี่ก่ค้ัาแลี่ะ
เข้้าไปสนับสน่นการ์บร์ิการ์ติ่างๆ ให้้กับลี่่กคั้า

คัวามุ่คัาดห้วังผ่้มุ่่ ส่วนได้ เส่ย่  การ์เพิั�มุ่
ศกัย่ภาพัแลี่ะการ์พััฒนากร์ะบวนการ์ผลิี่ติร์ว่มุ่
กัน ร์วมุ่ถึึงการ์มุ่่จร์ร์ย่าบร์ร์ณทุางธุ่ร์กิจ แลี่ะ
การ์แข้่งขั้นร์าคัาอย่่างเป็นธุร์ร์มุ่ โปร่์งใส มุ่ ่
นโย่บาย่การ์เติบิโติแลี่ะกา้วห้นา้อย่่างยั่�งย่นื มุ่่
คัวามุ่สัมุ่พัันธุ์เชิงธุ่ร์กิจร์ะย่ะย่าว แลี่ะไมุ่่
ลี่ะเมุ่ิดทุร์ัพัย่์สินทุางปัญญา
การ์ดำาเนินงาน ปฏิิบัติิติามุ่เงื�อนไข้การ์จัดซื�อ
จัดจ้างในสาย่โซ่อ่ปทุาน มุ่่นโย่บาย่การ์ต่ิอ
ติ้านธุ่ร์กิจคัอร์์รั์ปชันแลี่ะส่งเสร์ิมุ่การ์ปฏิิบัติิ 
เพืั�อติอบสนองคัวามุ่ต้ิองการ์ข้องคั่่ค้ัา ด้วย่
การ์พััฒนาผลี่ิติภัณฑ์์ให้มุ่่ๆ ติามุ่คัวามุ่
ติ้องการ์ทุ่�เปลี่่�ย่นไป
ช่องทุางการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่ / คัวามุ่ถึ่�
• พััฒนาร์่วมุ่กับคั่่คั้าด้วย่การ์แนะนำาให้้คัวามุ่
ร์่้คัวามุ่เข้้าใจในการ์พััฒนาผลี่ิติภัณฑ์์
• การ์ติิดติามุ่ข้่าวสาร์แลี่ะกิจกร์ร์มุ่ทุางการ์
ติลี่าด
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2.	พันักงาน			

3.	ผู้้�ถืือหุ�นและนักลงทีุ่น

คัวามุ่คัาดห้วังผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ มุ่่ผลี่ติอบแทุนแลี่ะ
สวสัดกิาร์ทุ่�มุ่ั�นคังคัร์อบคัลี่มุ่่ถึึงคัร์อบคัร์วั ให้ค้ัวามุ่
มุ่ั�นคังในห้นา้ทุ่�การ์งาน ไดร้์บัการ์พััฒนาศกัย่ภาพั
แลี่ะคัวามุ่ก้าวห้น้าในห้น้าทุ่� มุ่่สภาพัแวดลี่้อมุ่ทุ่�ด่
แลี่ะคัวามุ่ปลี่อดภัย่ในการ์ปฏิิบัติิงาน ได้ร์ับการ์
ปฏิบิติัิทุ่�เทุา่เทุย่่มุ่แลี่ะเป็นธุร์ร์มุ่ พันกังานสามุ่าร์ถึ
เสนอแนะคัวามุ่คัิดเห้็นในองคั์กร์
การ์ดำาเนินงาน
• ปร์ะช่มุ่ผ่้บร์ิห้าร์พับพันักงาน
• สำาร์วจคัวามุ่สนใจห้ลัี่กส่ติร์การ์พััฒนาตินเอง
• พััฒนาคัวามุ่ร้่์แลี่ะศักย่ภาพัติามุ่กฎิห้มุ่าย่กำาห้นด
• สำาร์วจคัวามุ่เป็นอย่่่แลี่ะคัวามุ่ต้ิองการ์ข้อง
พันักงานในการ์ทุำางาน ช่ วิติแลี่ะคัร์อบคัร์ัว 
ไติร์มุ่าสลี่ะ 1 คัร์ั�ง
• จัดกล่ี่องรั์บฟังคัวามุ่คิัดเห็้นข้องพันักงาน แลี่ะ
รั์กษัาคัวามุ่ลัี่บข้องพันักงานในการ์ร้์องเร่์ย่น

คัวามุ่คัาดห้วังผ้่มุ่่ส่วนได้เส่ย่ มุ่่ผลี่ติอบแทุนจากการ์
ลี่งทุ่นทุ่�เป็นร่์ปธุร์ร์มุ่ เติิบโติอย่่างต่ิอเนื�อง มุ่่คัวามุ่
โปร่์งใส สามุ่าร์ถึติร์วจสอบได้ บริ์ษััทุสามุ่าร์ถึสร้์าง
ศักย่ภาพัในการ์เติิบโติข้องธุ่ร์กิจทุ่�ยั่�งยื่น มุ่่การ์กำากับ
ด่แลี่กิจการ์ทุ่�ด่ มุ่่การ์บริ์ห้าร์คัวามุ่เส่�ย่ง สามุ่าร์ถึ
ปฏิิบัติิติามุ่เงื�อนไข้แลี่ะข้้อติกลี่งข้องสัญญา การ์
จ่าย่เงินปันผลี่ในร์ะดับทุ่�น่าพัอใจ เพิั�มุ่ช่องทุางการ์
สื�อสาร์ให้้ผ้่ถืึอห้่้นได้ติิดติามุ่แลี่ะทุร์าบข้้อมุ่่ลี่ข้อง
บริ์ษััทุมุ่ากขึ้�น
การ์ดำาเนินงาน จัดการ์ปร์ะช่มุ่ผ้่ถืึอห้่้นปร์ะจำาปี การ์
จ่าย่เงินปันผลี่ให้้กับผ้่ถืึอห้่้นอย่่างเห้มุ่าะสมุ่ มุ่่การ์
ร์าย่งานปร์ะจำาปี การ์แถึลี่งผลี่การ์ดำาเนินงานร์าย่
ไติร์มุ่าส การ์ปรั์บปร่์งเว็บไซต์ิข้องนักลี่งทุ่นสัมุ่พัันธ์ุ
ให้้มุ่่คัวามุ่ทัุนสมัุ่ย่ ใช้งานง่าย่ มุ่่ข้้อมุ่่ลี่คัร์บถ้ึวน   

ช่องทุางการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่ / คัวามุ่ถึ่�
• กิจกร์ร์มุ่ Talk to Talk ไติร์มุ่าสลี่ะ 1 คัร์ั�ง
• ปร์ะช่มุ่ผ่้บร์ิห้าร์พับพันักงานปีลี่ะ 2 คัร์ั�ง
• จดักจิกร์ร์มุ่สันทุนาการ์ภาย่ในองคัก์ร์ เชน่ เปดิ
เพัลี่งในเวลี่าทุำางาน เพืั�อให้้พันักงานได้ผ่อน
คัลี่าย่ จัดก่ฬาส่ จัดกิจกร์ร์มุ่ติามุ่ปร์ะเพัณ่
•ปร์ับปร่์ง ภ่มุ่ิทุัศน์ข้ององคั์กร์ให้้มุ่่คัวามุ่
ปลี่อดภัย่กับติัวพันักงานแลี่ะผ่้มุ่าเย่ือน
• เปิดช่องทุางรั์บฟังคัวามุ่คัิดเห้็นข้องพันักงาน
ในองคัก์ร์ ทุั�งจากการ์ปร์ะชมุ่่ แลี่ะจดัทุำากลี่อ่งร์บั
ฟังคัวามุ่คัิดเห้็น นำามุ่าห้าร์ือร์่วมุ่กับผ่้บร์ิห้าร์ 
ปร์ับปร์่ง แลี่ะแก้ไข้จ่ดบกพัร์่อง
• สำาร์วจคัวามุ่สนใจห้ลัี่กส่ติร์การ์ฝึ่กอบร์มุ่ทุ่กปี

ช่องทุางการ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่ / คัวามุ่ถ่ึ�
• ส่งเสริ์มุ่ช่องทุางการ์สื�อสาร์ เว็บไซต์ิ  IR Press 
Release www.saleecolour.com ปรั์บปร่์งข้้อมุ่่ลี่
ต่ิอเนื�อง
• จัดกิจกร์ร์มุ่ผ้่ถืึอห้่้นเย่่�ย่มุ่ชมุ่กิจการ์ข้องบริ์ษััทุ 
ปีลี่ะ 1 คัรั์�ง
• ร์าย่งานข้้อมุ่่ลี่ข้องบริ์ษััทุผ่าน Opportunity Day 
ในแต่ิลี่ะไติร์มุ่าส ปีลี่ะ 2 คัรั์�ง 
• มุ่่ช่องทุางในการ์สื�อสาร์ เพืั�อเปิดโอกาสให้้ผ้่ถืึอ
ห้่้น ห้รื์อนักลี่งทุ่นแจ้งคัวามุ่ปร์ะสงค์ัแลี่ะข้้อร้์อง
เร่์ย่น
• การ์จัดปร์ะช่มุ่ผ้่ถืึอห้่้นปร์ะจำาปี 

22



4.	ชีุ้มชี้น	สังคุม	ภาคุรัฐ	และสื�อมวลชี้น

ชุุมีชุน สังคมี

คัวามุ่คัาดห้วังผ้่มุ่่ส่วนได้เส่ย่  
ไมุ่่สร้์างผลี่กร์ะทุบกับช่มุ่ชนแลี่ะ
สังคัมุ่โดย่ร์อบ ร์วมุ่ถึึงให้้การ์
พััฒนาช่วย่เห้ลืี่อสนับสน่น ในการ์
ทุำากิจกร์ร์มุ่ต่ิางๆ ข้องช่มุ่ชน มุ่่
การ์จ้างงานคันในพืั�นทุ่�แลี่ะสร้์าง
ปร์ะโย่ชน์แก่ช่มุ่ชน
การ์ดำาเนินงาน มุ่่ส่วนร่์วมุ่กับ
ช่มุ่ชนแลี่ะสังคัมุ่โดย่ร์อบ ด้วย่
การ์จัดกิจกร์ร์มุ่ด้านสังคัมุ่ สิ�ง
แวดล้ี่อมุ่ร่์วมุ่กับช่มุ่ชน แลี่ะ
ให้้การ์สนับสน่นช่วย่เห้ลืี่อในด้าน
ต่ิางๆ รั์บฟังคัวามุ่คิัดเห็้นจาก
สังคัมุ่แลี่ะช่มุ่ชน
ช่องทุางการ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่ / คัวามุ่ถ่ึ� 
• มุ่่ส่วนร่์วมุ่กับช่มุ่ชนรั์บฟังคัวามุ่
คิัดเห็้นถึึงผลี่กร์ะทุบแลี่ะโอกาส
• การ์เข้้าไปมุ่อบเคัรื์�องวัดคัวามุ่
ดัน เจลี่แอลี่กอฮอล์ี่
• ปรั์บพืั�นทุ่�สวนส่ข้ภาพัช่มุ่ชน
• มุ่อบสิ�งข้องให้้กับเด็กในช่มุ่ชน 
แลี่ะมุ่่ลี่นิธิุ

หน่วยงานภาครัฐ 

คัวามุ่คัาดห้วังผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่
ปฏิิบัติิติามุ่ร์ะเบ่ย่บ กฎิห้มุ่าย่ 
ทุ่� เ ก่�ย่วข้้อง ร์วมุ่ถึึงไมุ่่สร์้าง 
ผลี่กร์ะทุบต่ิอสิ�งแวดล้ี่อมุ่ช่มุ่ชน
แลี่ะสงัคัมุ่ พััฒนาคัวามุ่สามุ่าร์ถึ
ข้ององค์ักร์โดย่การ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่
ปร์ับปร์่งกร์ะบวนการ์ผลี่ิติ แลี่ะ
การ์สร์้างนวัติกร์ร์มุ่ทุ่�เข้้ามุ่าช่วย่
ในการ์ผลี่ติิ ให้ค้ัวามุ่ร์ว่มุ่มุ่อืแลี่ะ
ให้้การ์สนับสน่นด้านติ่างๆ
การ์ดำาเนินงาน มุ่่การ์ร์าย่งาน
ข้้อมุ่่ลี่ติามุ่ทุ่�กฎิห้มุ่าย่กำาห้นด 
ร์ ว มุ่ ถึึ ง ก า ร์ นำา ส่ ง ภ า ษั่ ติ า มุ่
กฎิห้มุ่าย่ การ์คัวบคั่มุ่คั่ณภาพั
สิ� งแวดลี่้อมุ่ติามุ่มุ่าติร์ฐาน
กำาห้นด
ช่องทุางการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่ / คัวามุ่ถึ่�
• ติอบร์ับการ์สนับสน่นจาก
โคัร์งการ์ต่ิางๆ ข้องภาคัรั์ฐทุ่�เปน็
ปร์ะโย่ชน์ต่ิอส่วนร์วมุ่ในด้าน
ติ่างๆ
• ได้รั์บการ์รั์บร์อง Green System 
Level 3 เพืั�อเป็นการ์ยื่นยั่นใน
เร์ื�องข้องคัวามุ่รั์บผดิชอบทุ่�มุ่ข่้อง
องคั์กร์
• ได้ร์ับการ์รั์บร์อง CSR-DIW 
เป็นการ์ย่ืนย่ันว่าบร์ิษััทุฯ มุ่่
คัวามุ่ร์ับผิดชอบต่ิอสังคัมุ่แลี่ะ
ช่มุ่ชนอย่่างย่ั�งย่ืน

ส่�อมีวลชุน

คัวามุ่คัาดห้วังผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ 
การ์ให้้คัวามุ่ถ่ึกต้ิอง ร์วดเร็์ว 
คัวามุ่น่าเ ชื�อ ถืึอข้องข้้อมุ่่ลี่
ข่้าวสาร์คัวามุ่คืับห้น้าข้อง
กิจการ์
การ์ดำา เนินงาน แจ้งข้้อมุ่่ลี่
ข่้าวสาร์คัวามุ่คืับห้น้าข้อง
กิจการ์ ร์วมุ่ถึึงการ์ติอบสนอง
คัวามุ่ต้ิองการ์ข้องสื�อทุ่� เป็น
ปร์ะโย่ชน์
ชอ่งทุางการ์มุ่ส่่วนร่์วมุ่ / คัวามุ่ถ่ึ�
• การ์พับปะเย่่�ย่มุ่เยื่อนสื�อ 
มุ่วลี่ชนในโอกาสติ่างๆ
• จัด Opportunity Day ปีลี่ะ 2 
คัร์ั�ง
• การ์ให้้สัมุ่ภาษัณ์เก่�ย่วกับ
ธุ่ร์กิจ

23



5.	เจ�าหน่�	สถืาบัันที่างการเงิน

คัวามุ่คัาดห้วังผ้่มุ่่ส่วนได้เส่ย่  ปฏิิบัติิติามุ่เงื�อนไข้
แลี่ะข้้อติกลี่งติามุ่สัญญาโดย่เคัร์่งคัร์ัด มุ่่การ์
ร์าย่งานฐานะทุางการ์เงินข้องบร์ิษััทุ แก่เจ้าห้น่�
ด้วย่คัวามุ่ถึ่กติ้อง แลี่ะติร์งเวลี่า
การ์ดำาเนินงาน ร์าย่งานฐานะทุางการ์เงินข้อง
บร์ิษััทุ แก่เจ้าห้น่�ด้วย่คัวามุ่ถ่ึกติ้อง แลี่ะติร์งเวลี่า
อย่่างสมุ่ำ�าเสมุ่อ แลี่ะแจ้งให้้ทุร์าบลี่่วงห้น้า

ช่องทุางการ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่ / คัวามุ่ถ่ึ� 
• การ์ปร์ะช่มุ่พับปะห้าร์ือ
• การ์เข้้าเย่่�ย่มุ่ชมุ่กิจการ์คัวามุ่คัืบห้น้า

ประเด็นสำาคุัญขององคุ์กร
การ์กำาห้นดปร์ะเด็นคัวามุ่สำาคััญข้ององคั์กร์ (Materiality) ได้กำาห้นด

จากการ์วิเคัร์าะห้์ห้่วงโซ่คั่ณคั่าแลี่ะการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่กับกลี่่่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่
ทุั�งนอกแลี่ะในบร์ิษััทุ โดย่กร์ะบวนการ์สำาร์วจคัวามุ่สนใจแลี่ะคัวามุ่คัาด
ห้วังจากกล่่ี่มุ่ผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่นำามุ่าปร์ะกอบกับการ์กำาห้นดทิุศทุางในการ์
จัดการ์ข้ององคั์กร์ การ์จัดทุำาได้มุ่่การ์ทุบทุวนปร์ะเด็นสำาคััญข้ององค์ักร์ 
ร์ว่มุ่กนัจากห้ลี่าย่ห้นว่ย่งาน แลี่ะร์วมุ่ถึึงกลี่่มุ่่ผ่มุ้่ส่ว่นไดเ้สย่่ทัุ�งภาย่ในแลี่ะ
ภาย่นอกจากข้้อเสนอแนะติ่างๆ เพืั�อนำามุ่าพััฒนาแลี่ะปร์ับปร์่งให้้
สอดคัลี่้องกับการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจแลี่ะการ์บร์ิห้าร์คัวามุ่เส่�ย่งข้ององคั์กร์

การ์ปร์ะเมุ่นิสาร์ะสำาคัญั
ข้ององคั์กร์
อ่ า น เ พิั� มุ่ เ ติิ มุ่ ไ ด้ จ า ก 
ร์าย่งานคัวามุ่ยั่� ง ยื่น 
2563 ห้น้าทุ่� 26
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• การ์บร์ิห้าร์จัดการ์ลี่่กคั้า
สัมุ่พัันธุ์
• การ์ดำาเนินงานแลี่ะการ์
เติิบโติทุางธุ่ร์กิจ
• การ์บร์ิห้าร์ห้่วงโซ่คั่ณคั่า
• นวัติกร์ร์มุ่แลี่ะการ์บร์ิการ์

• การ์จัดการ์ข้องเส่ย่ใน
กร์ะบวนการ์ผลี่ิติ
• การ์บร์ิห้าร์ทุร์ัพัย่ากร์นำ�า
• การ์บริ์ห้าร์จัดการ์ก๊าซ
เร์ือนกร์ะจก
• การ์บริ์ห้าร์จดัการ์พัลัี่งงาน

ประเด็นสาระสำาคุัญ	(Materiality	Matrix)

การจัดการของเส่ยึในกระบัวนการผู้ลิต นวัตกรรมและการบัริการ

การม่ส่วนร่วมสังคุมชีุ้มชี้น

การดำาเนินงานและการเติบัโตที่างธุรกิจ

การพััฒนาบัุคุลากร

การบัริหารจัดการก๊าซ่เร่อนกระจก

การบัริหารจัดการล้กคุ�าสัมพัันธ์

การบัริหารจัดการพัลังงาน

การบัริหารห่วงโซ่่คุุณคุ่า

การบัริหารจัดการที่รัพัยึากรนำ�า

การปฏิิบััติต่อแรงงานด�วยึคุวาม
เป็นธรรม

สภาพัแวดล�อมและคุวามปลอดภัยึ
ในการที่ำางาน

มิติเศรษฐกิจ มิติสิ�งแวดล�อม มิติสังคุม

• สภาพัแวดล้ี่อมุ่แลี่ะคัวามุ่
ปลี่อดภัย่ในการ์ทุำางาน
• การ์มุ่ส่ว่นร์ว่มุ่สงัคัมุ่ชมุ่่ชน
• การ์พััฒนาบ่คัลี่ากร์
• การ์ปฏิิบัติิติ่อแร์งงานด้วย่
คัวามุ่เป็นธุร์ร์มุ่
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หัวข�อ คุวามสำาคุัญของประเด็นน่�
ประเด็นสาระสำาคุัญ
(Disclosure	102-44)

สร์้างการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่กับลี่่กค้ัาแลี่ะติอบสนองคัวามุ่

ติ้องการ์อย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั แลี่ะร์วดเร์็ว

เป็นองคั์กร์ทุ่�มุ่่การ์เติิบโติทุางเศร์ษัฐกิจ สังคัมุ่ แลี่ะ 

สิ�งแวดลี่้อมุ่

สร์้างการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่แลี่ะพััฒนางานร่์วมุ่กัน การ์จัดซื�อทุ่�

เป็นธุร์ร์มุ่ แลี่ะการ์ปร์ะเมุ่ินคั่่คั้าด้าน ESG ติลี่อดห้่วงโซ่

อ่ปทุาน

เพิั�มุ่ศักย่ภาพัด้วย่นวัติกร์ร์มุ่แลี่ะเทุคัโนโลี่ย่่ทุ่�ช่วย่สร์้าง

คั่ณคั่าองคั์กร์ ช่วย่ลี่ดติ้นทุ่นแลี่ะคั่าใช้จ่าย่

บร์ิห้าร์จัดการ์คั่ณภาพันำ�า กาก ข้องเส่ย่ แลี่ะอากาศให้้

สอดคัล้ี่องติามุ่กฎิห้มุ่าย่แลี่ะคัวบคั่มุ่ให้้ ด่กว่าคั่า

มุ่าติร์ฐานกำาห้นด

บร์ิห้าร์จัดการ์คัวามุ่เส่�ย่งด้านนำ�าใช้ แลี่ะปร์ับปร์่ง 

พััฒนาการ์ใช้นำ�าอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั

ดำาเนินการ์ให้้สอดคัลี่้องติามุ่เป้าห้มุ่าย่ทุ่�วางไว้

ย่กร์ะดับการ์บริ์ห้าร์จัดการ์ด้านพัลัี่งงาน การ์เพิั�มุ่สดัสว่น

การ์ใช้พัลี่ังงานห้มุ่่นเว่ย่นอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั

สร์า้งสภาพัแวดล้ี่อมุ่ อาชว่อนามัุ่ย่แลี่ะคัวามุ่ปลี่อดภัย่ทุ่�

ด่ในสถึานปร์ะกอบการ์ให้้เอื�อติ่อการ์ทุำางานข้อง

พันักงานอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั

สร์้างงานทุ่�มุ่่คั่ณคั่าแลี่ะการ์จ้างงานแร์งงานทุ้องถิึ�น 

สร์้างส่วนร์่วมุ่ในการ์พััฒนาช่มุ่ชนแลี่ะสนับสน่นซึ�งกัน

สง่เสริ์มุ่การ์พััฒนาทุ่นมุ่น่ษัย์่ให้เ้ติบิโติในสาย่อาชพ่ั แลี่ะ

มุ่่คัวามุ่เช่�ย่วชาญในงานอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั

ดำาเนินการ์ให้้สอดคัลี่้องติามุ่ข้้อกำาห้นด กฎิห้มุ่าย่แลี่ะ

แนวปฏิิบัติิทุ่�ด่ติามุ่ห้ลี่ักสากลี่

การ์บร์ิห้าร์จัดการ์ลี่่กคั้าสัมุ่พัันธุ์

การ์ดำาเนินงานแลี่ะการ์เติิบโติ

ทุางธุ่ร์กิจ 

การ์บร์ิห้าร์ห้่วงโซ่คั่ณคั่า

นวัติกร์ร์มุ่แลี่ะการ์บร์ิการ์

การ์จัดการ์ข้องเส่ย่

ในกร์ะบวนการ์ผลี่ิติ

การ์บร์ิห้าร์ทุร์ัพัย่ากร์นำ�า

การ์บร์ิห้าร์จัดการ์ก๊าซเร์ือนกร์ะจก

การ์บร์ิห้าร์จัดการ์พัลี่ังงาน

สภาพัแวดล้ี่อมุ่แลี่ะคัวามุ่ปลี่อดภัย่

ในการ์ทุำางาน

การ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่สังคัมุ่ช่มุ่ชน

การ์พััฒนาบ่คัลี่ากร์

การ์ปฏิิบัติิติ่อแร์งงาน

ด้วย่คัวามุ่เป็นธุร์ร์มุ่

มิติเศรษฐกิจ

มิติสิ�งแวดล�อม

มิติสังคุม
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ขอบัเขตผู้ลกระที่บั
หน�าภายึในองคุ์กร ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยึภายึนอก

องคุ์กรที่่�เก่�ยึวข�อง

ประเด็นสาระสำาคุัญ
ตามแนวที่างของ	GRI

GRI 416 / GRI 418

GRI 201

GRI 102-40-44 / GRI 308 

GRI 414

GRI 103 / GRI 201 / GRI 417

GRI 305 / GRI 306 / GRI 307

GRI 303

GRI 305

GRI 302

GRI 403

GRI 102-40-44 / GRI 413

GRI 404

13

21-22

 

27

25

28

26

35-40

43

33-34

41-42

GRI 401 / GRI 402 / GRI 405
GRI 401 / GRI 402 / GRI 405 
GRI 406 / GRI 407 / GRI 409 

GRI 414 / GRI 419

7,21
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การสนับัสนุนการพััฒนาเป้าหมายึการพััฒนาที่่�ยึั�งยึืน

เพัื�อเป็นส่วนห้นึ�งในการ์พััฒนา บร์ิษััทุย่ึดมุ่ั�นในการ์ดำาเนินงานเพัื�อสนับสน่นการ์บร์ร์ลี่่เป้าห้มุ่าย่
การ์พััฒนาทุ่�ยั่�งยื่นข้องสห้ปร์ะชาชาติิ โดย่ได้ปร์ะเมิุ่นคัวามุ่เชื�อมุ่โย่งร์ะห้ว่างกลี่ย่่ทุธ์ุข้ององค์ักร์กับ
เป้าห้มุ่าย่ การ์พััฒนาคัวามุ่ยั่�งยื่นเป็นปร์ะจำาทุ่กปี โดย่ในปี 2564 บริ์ษััทุดำาเนินงานมิุ่ติิเศร์ษัฐกิจ 
สงัคัมุ่ แลี่ะสิ�งแวดลี่อ้มุ่สนบัสนน่เปา้ห้มุ่าย่การ์พััฒนาทุ่�ยั่�งย่นื แลี่ะเปา้ห้มุ่าย่ติอ่เนื�องจากปทีุ่�ผา่นมุ่า

• จัดห้ลัี่กส่ติร์การ์ฝึ่กอบร์มุ่แบบ

 “เพืั�อนช่วย่เพืั�อน” ภาย่ใน

องค์ักร์

• แนะนำาเทุคันิคั คัวามุ่ร้่์ให้้กับ 

ค่่ัค้ัา

• มุ่อบคัอมุ่พิัวเติอร์์ อ่ปกร์ณ์

เทุคัโนโลี่ย่่ให้้กับเด็กนักเร่์ย่นใช้

ในการ์เร่์ย่นออนไลี่น์

• พันักงานทุ่กคันได้เข้้าถึึง
วัคัซ่น (2 เข็้มุ่แลี่ะ Booster)
• มุ่าติร์การ์ทุ่�ช่วย่สนับสน่น
พันักงานในช่วงสถึานการ์ณ์ 
COVID-19
• มุ่อบเจลี่แอลี่กอฮอล์ี่ เคัรื์�อง
วัดคัวามุ่ดันแก่ช่มุ่ชน

• มุ่่การ์คัำานึงในการ์ดำาเนิน
งานด้านสิทุธิุมุ่น่ษัย่ชน
• มุ่่คัณะกร์ร์มุ่การ์ทุ่�เป็นผ้่
ห้ญิงในการ์ดำาเนินงาน

• มุ่่การ์บริ์ห้าร์จัดการ์นำ�าใช้ แลี่ะนำ�าทิุ�งอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพั
• มุ่่การ์นำาพัลัี่งงานทุดแทุนมุ่าใช้ เพืั�อช่วย่ลี่ดปัญห้าการ์ข้าดแคัลี่นพัลัี่งงาน แลี่ะลี่ดมุ่ลี่พิัษัต่ิอสิ�ง
แวดล้ี่อมุ่
• มุ่่การ์บริ์ห้าร์จัดการ์ข้องเส่ย่ในกร์ะบวนการ์ผลิี่ติอย่่างยั่�งยื่น เช่นการ์ส่งกำาจัดอย่่างถ่ึกต้ิอง ร์วมุ่
ถึึงการ์นำาข้องเส่ย่ทุ่�ได้จากกร์ะบวนการ์ผลิี่ติมุ่าต่ิอย่อดเป็นผลิี่ติภัณฑ์์ทุ่�สร้์างค่ัณค่ัาให้้กับสังคัมุ่
• มุ่่การ์บริ์ห้าร์จัดการ์ก๊าซเรื์อนกร์ะจก หั้นมุ่าใช้พัลัี่งงานทุดแทุน แลี่ะปรั์บเปล่ี่�ย่นอ่ปกร์ณ์ต่ิางๆให้้
มุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพัการ์ใช้พัลัี่งงานทุ่�ส่งขึ้�น จัดกิจกร์ร์มุ่การ์สร้์างจิติสำานึกการ์อน่รั์กษ์ัพัลัี่งงานให้้กับ
พันักงานในองค์ักร์
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• เข้้าไปมุ่่ส่วนร่์วมุ่กับช่มุ่ชนทุ่�

อ ย่่่ในบริ์เวณใกล้ี่เ ค่ัย่งกับ

โร์งงาน สำาร์วจผลี่กร์ะทุบแลี่ะ

โอกาสทุ่�เกิดขึ้�นกับช่มุ่ชน เข้้าไป

ปรั์บปร่์ง แลี่ะติอบสนองคัวามุ่

ต้ิองการ์ข้องช่มุ่ชน

• มุ่่การ์จ้างงานกล่่ี่มุ่เปร์าะบาง

ทุ่�ต้ิองการ์ทุำางานให้้มุ่่งานทุำา 

แลี่ะมุ่่ร์าย่ได้ เพืั�อสร้์างโอกาสใน

การ์พััฒนาค่ัณภาพัช่วิติแลี่ะ

คัร์อบคัรั์ว

• มุ่่การ์จ้างงานถ่ึกต้ิองติามุ่
กฎิห้มุ่าย่ ปกป้องสิทุธิุแร์งงาน
 ไมุ่่มุ่่แร์งงานบังคัับแลี่ะการ์
ค้ัามุ่น่ษัย์่ ร์วมุ่ถึึงการ์ใช้
แร์งงานเด็ก พันักงานทุ่กคัน
ได้รั์บการ์พััฒนาทัุกษัะคัวามุ่
ร้่์ ส่งเสริ์มุ่สภาพัแวดล้ี่อมุ่ใน
การ์ทุำางานทุ่�ปลี่อดภัย่ มุ่่การ์
จ่าย่ค่ัาจ้างติร์งเวลี่า

• มุ่่จริ์ย่ธุร์ร์มุ่ธุ่ร์กิจแลี่ะข้้อพึัง
ปฏิิบัติิในการ์ทุำางานเป็น
แ น ว ทุ า ง ป ฏิิ บั ติิ ใ ห้้ กั บ
พันักงานทุ่กคัน
• บริ์ษััทุคัำานึงถึึงเรื์�องข้องสิทุธิุ
มุ่น่ษัย่ชนในการ์แสวงห้า
ปร์ะโย่ชน์ทุ่�ไมุ่่ถ่ึกต้ิอง แร์งงาน
บังคัับ ห้รื์อแร์งงานเด็ก

• มุ่่การ์พััฒนานวัติกร์ร์มุ่ใน
การ์ทุำางาน โดย่นำาเทุคัโนโลี่ย่่
เข้้ามุ่าใช้ในการ์ทุำางานมุ่าก
ขึ้�น
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นวัตกรรมและการพััฒนาองคุ์กร
การ์บริ์ห้าร์จัดการ์นวัติกร์ร์มุ่แลี่ะการ์พััฒนาเป็นห้นึ�งในพัันธุกิจทุ่�ช่วย่ขั้บเคัลี่ื�อนองค์ักร์ให้้เป็น

องคัก์ร์แห้ง่การ์เร์ย่่นร์่ ้เริ์�มุ่จากสนบัสนน่บร์ร์ย่ากาศการ์ทุำางานให้เ้กดิการ์แสดงออกทุางคัวามุ่คัดิ โดย่
สนับสน่นพันักงานในองค์ักร์ให้้เป็นส่วนสำาคััญในการ์พััฒนา กำาห้นดพัันธุกิจทุ่�มุ่่คัวามุ่สอดคัล้ี่อง 
สร์้างแผนงานนวัติกร์ร์มุ่ในการ์ข้ับเคัลี่ื�อนองคั์กร์ เปิดโอกาสให้้พันักงานทุ่กคันได้แสดงคัวามุ่คัิดเห้็น
แลี่ะพััฒนาร์่วมุ่กัน ร์วมุ่ถึึงสร์้างร์ะบบจัดการ์คัวามุ่ร์่้การ์พััฒนาเทุคัโนโลี่ย่่การ์ปร์ับปร์่งสิ�งเดิมุ่ทุ่�มุ่่อย่่่ 
สร์้างสร์ร์คั์พััฒนาห้ร์ือสร์้างการ์เปลี่่�ย่นแปลี่งทุ่�สำาคััญในกร์ะบวนการ์ทุำางาน การ์ผลิี่ติ แลี่ะการ์ส่ง
มุ่อบ ผ่านกิจกร์ร์มุ่ติ่างๆ เช่น กิจกร์ร์มุ่ OKR กิจกร์ร์มุ่ KAIZEN ทุำาให้้เกิดการ์แสดงคัวามุ่คัิดเห้็น เกิด
การ์แลี่กเปลี่่�ย่นคัวามุ่ร์่้ โดย่นำาวิธุ่การ์ให้มุ่่ ห้ร์ือทุักษัะให้มุ่่ไปเร์่ย่นร์่้แลี่ะข้ย่าย่ผลี่เพิั�มุ่ศักย่ภาพัข้อง
องคั์กร์

เพืั�อเป็นการ์นำาเทุคัโนโลี่ย่่เข้้ามุ่ามุ่่บทุบาทุในการ์จัดการ์ การ์
จดัเกบ็ข้อ้มุ่ล่ี่ ให้มุ้่ป่ร์ะสทิุธุภิาพัมุ่ากยิ่�งข้ึ�น แลี่ะเพืั�อปร์ะห้ย่ดัร์ะย่ะ
เวลี่าในการ์บันทึุกข้้อมุ่ล่ี่ข้องคันขั้บร์ถึ แลี่ะร์ะย่ะเวลี่าในการ์บริ์ห้าร์
จดัการ์งาน โดย่พันกังานฝ่า่ย่คัลี่งัสนิคัา้ (WH) สามุ่าร์ถึมุ่อบห้มุ่าย่
ใบงานให้ก้บัพันกังานคันข้บัร์ถึ แลี่ะ ผ่ใ้ชง้านทัุ�วไปสามุ่าร์ถึติดิติอ่
ผลี่การ์จัดส่งสินคั้าจากบร์ิษััทุถึึงลี่่กคั้าได้ผ่านทุางร์ะบบ  
Transportation system

การดำาเนินงานด�านนวัตกรรม

โคุรงการพััฒนาระบับัติดตาม
การจัดส่งสินคุ�าระหว่างที่างถืึงล้กคุ�า	

นวัตกรรมด�านการ
พััฒนากระบัวนการ
การผู้ลิตหร่อบัริการ

โคุรงการ โคุรงการ โคุรงการ

นวัตกรรมด�านการ
พััฒน าผู้ ลิ ต ภัณฑ์์
ใหม่

นวัตกรรมด�านการ
สร�างคุวามผู้้กพัันกับั
ล้กคุ�า

9 1 1
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จากข้องเส่ย่ทุ่�ทุำาการ์ส่งกำาจัด นำามุ่าสร์้างปร์ะโย่ชน์แก่สังคัมุ่ 
ช่มุ่ชน แลี่ะเพิั�มุ่มุ่่ลี่ค่ัาจากกากแคัลี่เซ่ย่มุ่ส่่อิฐบล็ี่อกป่ทุางเดินให้้
เกิดปร์ะโย่ชน์แลี่ะใช้งานได้จริ์ง ซึ�งในแต่ิลี่ะปีการ์ส่งกำาจัดกาก
แคัลี่เซ่ย่มุ่อย่่่ทุ่� 36.89 ติัน/ปี คัิดเป็นมุ่่ลี่คั่า 186,663.40 บาทุ ห้ลี่ัง
จากการ์ดำาเนนิโคัร์งการ์สามุ่าร์ถึลี่ดการ์ส่งกำาจัดได้อย่่่ทุ่� 29.63 ตินั
/ป ีคัดิเปน็มุ่ล่ี่ค่ัา 149,927 บาทุ ในปี 2564 บริ์ษัทัุได้ทุำาการ์ส่งมุ่อบ
อฐิบลี่อ็กปทุ่างเดินให้้กบัชมุ่่ชน จำานวน 1 ชมุ่่ชน แลี่ะมุ่แ่ผนพััฒนา
ในปีต่ิอไปคืัอเพิั�มุ่จำานวนการ์ทุำาให้มุ้่ากข้ึ�น เพืั�อสง่มุ่อบให้้กับชมุ่่ชน
ทุ่�ติ้องการ์ใช้งาน ห้ร์ือปร์ับปร์่งพัื�นทุ่� มุ่่การ์ติ่อย่อดไปส่่การ์นำาวัสด่
เห้ลี่ือใช้ (แผ่นฟิลี่์มุ่ กากแคัลี่เซ่ย่มุ่ แลี่ะเมุ่็ดส่พัลี่าสติิกทุ่�ห้มุ่ดอาย่่
การ์ใช้งาน) สร์้างคั่ณคั่าเป็นจานร์องแก้ว (แผนงานปี 2565)

ประโยชุน์ของโครงการพััฒนา
1. ลี่ดคั่าการ์ส่งกำาจัดข้องเส่ย่ในอ่ติสาห้กร์ร์มุ่
2. ส่งติ่อคั่ณคั่าให้้พันักงาน ช่มุ่ชน ด้วย่บลี่็อกทุางเดิน
3. พันักงานมุ่่ส่วนร์่วมุ่พััฒนาองคั์กร์
4. การ์ใช้ทุร์ัพัย่ากร์ให้้เกิดปร์ะสิทุธุิภาพัส่งส่ด

• ทุ่่นลี่อย่นำ�าโซลี่าร์์ (Floating Solar) ทุ่�ถึ่ก
ออกแบบให้้เห้มุ่าะแก่การ์ใช้งานติิดตัิ�งโซลี่าร์์
ในนำ�า มุ่ค่ัวามุ่ทุนทุาน ดไ่ซนเ์ห้มุ่าะสมุ่ ติดิติั�ง
ง่าย่ เป็นอ่กห้นึ�งพัลี่ังงานทุางเลี่ือก
• ฟลิี่ม์ุ่โติด่ ฟลิี่ม์ุ่คัลี่มุ่่โร์งเรื์อนเกษัติร์ ลี่กัษัณะ
พัิเศษั มุ่่สาร์ป้องกัน UV  ฟิลี่์มุ่สามุ่าร์ถึคััด
เลี่ือกช่วงแสงทุ่�พัืชติ้องการ์ ร์วมุ่ถึึงช่วย่ลี่ด
อ่ณห้ภ่มุ่ิโร์งเร์ือนลี่ง
• ถ่ึงผลี่ด่ ถ่ึงปลี่่กติ้นไมุ่้ เพืั�อให้้พัืชเจร์ิญ
เติิบโติด่ ได้ด่ข้ึ�น ช่วย่เพัิ�มุ่ผลี่ผลี่ิติแลี่ะคัวามุ่
แข้็งแร์ง
• ถ่ึงห้่อผลี่ไมุ่้ ช่วย่เพิั�มุ่เนื�อผลี่ไมุ่้ แลี่ะลี่ด
ปร์ิมุ่าณการ์ใช้สาร์เคัมุ่่ลี่ง ซึ�งนำาไปใช้ได้ด่ใน
พัืชเศร์ษัฐกิจข้องไทุย่ เช่น ทุ่เร์่ย่น เป็นติ้น

โคุรงการแปรร้ปกากอุตสาหกรรม	

สินคุ�าและผู้ลิตภัณฑ์์ ใหม่

100,855	บัาที่

นวตักรรมชี้ว่ยึลดคุา่
ใชี้�จ่ายึ	 1	 โคุรงการ		
คุิดเป็นม้ลคุ่า
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สรุปคุวามสำาคุัญการพััฒนาองคุ์กรในปี	2564

รายึได�
1,188.92	

ล�านบัาที่

กำาไรสุที่ธิ	
	57.51	ล�านบัาที่

• จำำ�นวนอบรมเฉลี่่�ย
ไม่น้อยกว่� 10 ชั่่�วโมง/ปีี

คุ่าใชี้�จ่ายึ

48,757.01	
บัาที่

ในการพััฒนาคุวามร้�
คุ่าใชี้�จ่ายึ

1,483,343.62	
บัาที่

ในการด้แลพันักงาน
ชี้่วงสถืานการณ์โคุวิด	19

มาตรการการส่งเสริมพันักงาน	

ในชี้่วงสถืานการณ์การแพัร่ระบัาด	COVID-19 ตรวจำว่ดอุณหภููมิ
เพื่่�อคั่ดกรองพื่น่กง�น

แลี่ะผูู้้ม�ติดต่อ

ร�ยง�นอ�ก�รของต่วเองแลี่ะ
คันในคัรอบคัร่ว ทุุกว่นให้

ฝ่่�ยบุคัคัลี่ร่บทุร�บ

ร่บปีระทุ�นอ�ห�รในพื่่�นทุ่�ทุ่�
กำ�หนด ห้�มพืู่ดคัุยระหว่�ง

ก�รร่บปีระทุ�น

ปีฏิิบ่ติง�นปีกติแบบเหลี่่�อมเวลี่�
ก�รทุำ�ง�น เพื่่�อลี่ดก�รแออ่ดใน
ชั่่วงเวลี่�พื่่ก/ก�รเข้�-ออกง�น

ปีฏิิบ่ติง�นจำ�กทุ่�บ้�น
(Work from home)

จำ่ดก�รปีระชัุ่มผู้่�นสื่่�อ
อิเลี่็กทุรอนิกสื่์

(Video Conference)

ร่กษ�ระยะห่�งทุ�งสื่่งคัม
(Social Distancing)

งดก�รเข้�พื่่�นทุ่� ใชั่้โทุรศั่พื่ทุ์ใน
ก�รติดต่อแลี่ะจำ่ดให้ม่จำุดร่บสื่่ง
เอกสื่�รของแต่ลี่ะหน่วยง�น

สื่วมใสื่่หน้�ก�กอน�ม่ยตลี่อดเวลี่� 
(ยกเว้นเวลี่�ร่บปีระทุ�นอ�ห�ร)

ม่จำุดแอลี่กอฮอลี่์ลี่้�งม่อทุุก
จำุดทุ่�ม่ก�รสื่่มผู้่สื่
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2561
Switch	to	Renewable	Energy	:
Solar Energy

Reduce	the	use	of	energy	consumtion:
LED,Air condition

Increase	Green	area	:
Forest Restoration project

2564

CSV	(	Creating	Shared	Value	)
คัว�มร่บผู้ิดชั่อบต่อ เศัรษฐกิจำ สื่่งคัม แลี่ะสื่ิ�งแวดลี่้อม อย่�งย่�งย่น

สิ�งแวดล�อม

เมุ่ื�อพั่ดถึึงเร์ื�องข้องสิ�งแวดลี่้อมุ่ไมุ่่ว่าจะเป็นนำ�า อากาศ แลี่ะสิ�งแวดลี่้อมุ่เมุ่ืองแลี่ะช่มุ่ชน ข้ย่ะ สาร์
อนัติร์าย่ บร์ษิัทัุได้มุ่องเห้น็คัวามุ่สำาคััญข้องคัณ่ภาพัข้องสิ�งแวดลี่อ้มุ่ทุ่�มุ่ค่ัวามุ่สำาคััญอย่่างยิ่�งสำาห้รั์บ
เร์าทุ่กคัน ร์วมุ่ถึึงผลี่กร์ะทุบต่ิางๆ ในด้านข้องสิ�งแวดล้ี่อมุ่ เช่น สถึานการ์ณ์การ์ปล่ี่อย่ก๊าซเรื์อนกร์ะจก
 การ์เปลี่่�ย่นแปลี่งสภาพัภ่มุ่ิอากาศทุำาให้้เกิดภัย่พัิบัติิจากภ่มุ่ิอากาศทุ่�ร่์นแร์งขึ้�น ได้แก่ ภัย่แล้ี่ง นำ�า
ทุว่มุ่ พัาย่่ ซึ�งสง่ผลี่กร์ะทุบติอ่สิ�งแวดลี่อ้มุ่แลี่ะร์ะบบนเิวศ ติอ่เนื�องกบัวถ่ิึชว่ติิแลี่ะการ์พััฒนาเศร์ษัฐกจิ
 สังคัมุ่ 

บริ์ษัทัุมุ่ก่าร์ดำาเนนิงาน ภาย่ใต้ิ “นโย่บาย่โมุ่เดลี่สเ่ข้ย่่ว” ซึ�งเปน็แนวทุางปฎิบิตัิใินการ์บริ์ห้าร์จดัการ์
เพัื�อคัวามุ่ย่ั�งย่ืนด้านสิ�งแวดลี่้อมุ่ โดย่เร์ิ�มุ่วางแผนติ่อเนื�องติั�งแติ่ ปี 2561 กำาห้นดกร์อบไว้ 6 ด้าน ซึ�ง
นำาไปส่่เป้าห้มุ่าย่ห้ลี่ักเด่ย่วกันคัือ ลี่ดการ์ปลี่่อย่ก๊าซเร์ือนกร์ะจก แลี่ะมุ่่เป้าห้มุ่าย่ย่่อย่ 3 มุ่ิติิดังน่�

CO2

Reduce	waste	:
Calcium Project

3R	responsibility	:
Circular way

Be	a	green	partner	:
The Bubbles
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เป้าห้มุ่าย่ทุ่� 1: การ์จัดการ์สิ�งแวดลี่้อมุ่องคั์กร์ทุ่�ด่ ได้แก่ ลี่ดการ์ใช้พัลี่ังงานในภาพัร์วมุ่ข้ององคั์กร์
 การ์เพัิ�มุ่พัื�นทุ่�ส่เข้่ย่ว

เปา้ห้มุ่าย่ทุ่� 2: สร์า้งคัา่นยิ่มุ่เปน็มุ่ติิร์ต่ิอสิ�งแวดลี่อ้มุ่ ไดแ้ก ่การ์นำาข้องเสย่่สร์า้งมุ่ล่ี่ค่ัาส่ส่งัคัมุ่ เปา้
ห้มุ่าย่การ์จัดการ์ข้ย่ะ ห้ลี่ักการ์3R

เป้าห้มุ่าย่ทุ่� 3: นวัติกร์ร์มุ่ด้านสิ�งแวดลี่้อมุ่ ได้แก่ ลี่ดการ์ใช้พัลี่ังงานในภาพัร์วมุ่ข้ององคั์กร์ โดย่
นำาเทุคัโนโลี่ย่่เข้้ามุ่ามุ่่บทุบาทุในการ์ดำาเนินการ์ ร์วมุ่ถึึงการ์สร์้างธุ่ร์กิจให้้สอดคัลี่้องกับเป้าห้มุ่าย่

สร�างสมดุลและคุวามรับัผิู้ดชี้อบั	 ทัี่�ง	 3	 มิติ	 อย่ึางยัึ�งยึืน	
แบั่งยึ่อยึเป็น	3	เป้าหมายึ
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เป้าหมายึ ผู้ลการดำาเนินงาน

การบัริหารจัดการนำ�า

กิจกรรมที่่�ส่งเสริม

นำ�าเปน็ปจัจยั่ในการ์ดำาเนนิธุร่์กจิ จงึติอ้งมุ่ก่าร์บร์หิ้าร์จดัการ์ทุั�ง
ปร์ิมุ่าณแลี่ะคั่ณภาพัอย่่างเป็นร์่ปธุร์ร์มุ่ทัุ�งในร์ะย่ะสั�นแลี่ะร์ะย่ะ
ย่าว ซึ�งผ่้เก่�ย่วข้้องทุ่กคันติ้องร์่วมุ่มุ่ือกันปร์ับปร์่งกร์ะบวนการ์
จัดการ์นำ�าให้้มุ่่คัวามุ่เห้มุ่าะสมุ่ ด้วย่นโย่บาย่การ์บร์ิห้าร์จัดการ์สิ�ง
แวดลี่้อมุ่ภาย่ในองคั์กร์มุ่่การ์กำาห้นดจัดสร์ร์การ์ใช้นำ�า แลี่ะมุ่่เป้า
ห้มุ่าย่ให้้พันักงานทุ่กคันมุ่่ส่ วนร์่ วมุ่ในการ์ใช้นำ�าอย่่ างมุ่่
ปร์ะสิทุธุิภาพั ผ่านการ์สื�อสาร์ทัุ�งองคั์กร์ในการ์อน่ร์ักษั์การ์ใช้ 

-  จัดอบร์มุ่คัวามุ่ร์่้ให้้พันักงานมุ่่ส่วนร์่วมุ่ในการ์ปร์ับเปลี่่�ย่นพัฤติิกร์ร์มุ่ข้องตินเองให้้มุ่่คัวามุ่ติร์ะห้นัก
ในเรื์�องข้องการ์ใช้นำ�าผ่านโคัร์งการ์อน่รั์กษ์ัพัลัี่งงาน เช่น การ์ปิดนำ�าร์ะห้ว่างไมุ่่ใช้งาน การ์นำานำ�ามุ่าใช้ซำ�า
-  มุ่่การ์คัวบคั่มุ่คั่ณภาพัข้องนำ�าดื�มุ่ เพัื�อส่งเสร์ิมุ่ส่ข้ภาพัทุ่�ด่แก่พันักงานในองคั์กร์
-  ในกร์ะบวนการ์ผลี่ิติมุ่่การ์ใช้นำ�าแบบห้มุ่่นเว่ย่น ติลี่อดการ์ผลี่ิติ
-  นำานำ�าจากบ่อพัักนำ�าฝ่นในบร์ิเวณพัื�นทุ่�ส่เข้่ย่วมุ่าใช้ร์ดนำ�าติ้นไมุ่้ โดย่ปร์ิมุ่าณทุ่�ใช้ 540 ห้น่วย่
-  นำานำ�าจากบ่อพัักนำ�าฝ่นในบร์ิเวณพัื�นทุ่�ส่เข้่ย่วมุ่าใช้ลี่้างพัื�น โดย่ปร์ิมุ่าณทุ่�ใช้ 420 ห้น่วย่ 
-  กำาห้นดแผนงานในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจติ่อเนื�อง (BCM) กร์ณ่มุ่่เห้ติ่ภาวะฉ่กเฉินนำ�าทุ่วมุ่ ภาย่ในแลี่ะ
โดย่ร์อบพัื�นทุ่�บร์ิษััทุ

การใชี้�นำ�าประปา
ลดลง
ร�อยึละ	

1.16

2564 2563

1.28

บัริหารการ
จัดการนำ�า

ปริมาณการใชี้�นำ�าประปาต่อยึอดการผู้ลิต
ในปี	2564	ลดลง	10.34%

ภายึในปี	2566	

การใชี้�นำ�าประปาต่อยึอดการผู้ลิต	(ลบั.ม./ตนั)

เมื�อเที่่ยึบัจากปี	2561
15

ซ่ึ่�งเกิดจำ�กก�รดำ�เนินก�รก่อสื่ร้�งภู�ยในเม่�อเทุ่ยบก่บ
ปีริม�ณก�รใชั่้นำ��ปีระปี�ของปีี 2563 

ทุร์ัพัย่ากร์นำ�า การ์เติร์่ย่มุ่แผนฉ่กเฉินร์องร์ับการ์เกิดปัญห้าจากภัย่พิับัติิติ่างๆ เช่น นำ�าทุ่วมุ่ แลี่ะคัวามุ่
แห้้งแล้ี่ง มุ่่การ์รั์กษัาคั่ณภาพัข้องนำ�าอ่ปโภคัแลี่ะบริ์โภคั คัวบคั่มุ่การ์ปล่ี่อย่นำ�าเส่ย่ห้รื์อข้องเส่ย่ติามุ่
กฎิห้มุ่าย่กำาห้นด
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การบัริหารจัดการพัลังงาน
บริ์ษััทุได้มุ่่การ์บริ์ห้าร์จัดการ์พัลัี่งงานภาย่ในให้้เกิดปร์ะโย่ชน์

ส่งส่ดแลี่ะยั่�งยื่น สอดรั์บนโย่บาย่ทุ่�ปร์ะกาศเจตินาร์มุ่ณ์ แลี่ะมุ่่ร์ะบบ
การ์จัดการ์ภาย่ในทุ่�มุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพั กำาห้นดมุ่าติร์การ์ในการ์จัดการ์
พัลัี่งงานทุ่�มุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพั สร้์างคัวามุ่ติร์ะห้นักร้่์ค่ัณค่ัาในสิ�งทุ่�ใช้ แลี่ะ
ช่วย่ส่งเสริ์มุ่ในเรื์�องข้องการ์ลี่ดค่ัาใช้จ่าย่ภาย่ในองค์ักร์ ลี่ดคัวามุ่ส่ญ
เปล่ี่าด้านพัลัี่งงาน เพืั�อช่วย่ให้้บร์ร์ล่ี่เป้าห้มุ่าย่ทุ่�วางไว้

บร์ิษััทุได้ติิดติั�งร์ะบบโซลี่าร์์เซลี่ลี่์ข้นาด 999.58 กิโลี่วัติติ์พั่คั ซึ�งติิดติั�งแลี่้วเสร์็จภาย่ในปลี่าย่ปีทุ่�ผ่าน
มุ่า สามุ่าร์ถึผลี่ิติกร์ะแสไฟฟ้าได้ 1,331,287.79 (ห้น่วย่) โดย่คัิดเป็นเงิน 4,419,505.78 บาทุ

เป้าหมายึ

ใชี้�พัลังงาน	

Energy	 intensity	
index;	Eii)	

กิจกรรมที่่�ส่งเสริม
-  โคัร์งการ์เปลี่่�ย่นห้ลี่อดไฟ LED 18 W แทุนข้องเดิมุ่ห้ลี่อดฟลี่่ออเร์สเซ็นติ์ T5 28W จำานวน 1,747 
ห้ลี่อด ดำาเนินการ์ติ่อเนื�องจนเสร์็จสิ�นปี 2565
-  โคัร์งการ์เปลี่่�ย่น โคัมุ่ LED 100 W แทุนข้องเดิมุ่ 250W จำานวน 122 โคัมุ่เกิดผลี่ปร์ะห้ย่ัด 70,272 
kWh/ปี คัิดเป็นเงิน 246,654.72 บาทุ/ปี
-  การ์ใช้ร์ะบบ SENSOR เปิดปิดอ่ปกร์ณ์
-  ส่งเสร์ิมุ่มุ่าติร์การ์การ์เปิด - ปิดเคัร์ื�องปร์ับอากาศก่อนเวลี่าพััก แลี่ะห้ลี่ังเลี่ิกงาน
-  ร์าย่งานผลี่การ์อน่รั์กษัพ์ัลี่งังาน ติอ่กร์มุ่พััฒนาพัลัี่งงานทุดแทุนแลี่ะการ์อนรั่์กษัพ์ัลี่งังานเป็นปร์ะจำา
ทุ่กปี

น�อยึ
กว่า 90

ดัชี้น่การ

ผู้ลการดำาเนินงาน

315.57

2564 2563

331.78

ปริมาณการใชี้� ไฟฟ้าของปี	 2564	อย่้ึท่ี่�	
315.57	กิโลวัตต์/ตัน	ลดลง	5.14%	เมื�อ
เที่่ยึบักับัปี	2563

ปรมิาณการใชี้� ไฟฟา้	(กโิลวตัต/์ตนั)
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การบัริหารจัดการของเส่ยึ
บร์ิษััทุติร์ะห้นักถึึงคัวามุ่สำาคััญในการ์บร์ิห้าร์จัดการ์ข้องเส่ย่

ภาย่ในอย่่างยั่�งยื่น แลี่ะการ์ใช้ทุร์ัพัย่ากร์ให้้มุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพัส่งส่ด
ด้วย่ห้ลี่ักการ์ 3R (การ์ลี่ด การ์ใช้ซำ�า การ์ร์่ไซเคัิลี่)  ได้มุ่่การ์กำาห้นด
วธ่ิุการ์แลี่ะเปา้ห้มุ่าย่ทุ่�ชดัเจนในการ์บริ์ห้าร์จัดการ์ข้องเสย่่ภาย่ใน
ติลี่อดห้่วงโซ่คั่ณคั่าข้องธุ่ร์กิจ มุ่่การ์ทุบทุวนนโย่บาย่สิ�งแวดลี่้อมุ่
แลี่ะสื�อสาร์ทุั�วทุั�งองคั์กร์ เพัื�อสร์้างจิติสำานึกแลี่ะการ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่ใน
การ์เปลี่่�ย่นแปลี่งพัฤติิกร์ร์มุ่ข้องพันักงานให้้มุ่่คัวามุ่ร์ับผิดชอบติ่อ
สังคัมุ่แลี่ะสิ�งแวดลี่้อมุ่มุ่ากข้ึ�น

เป้าหมายึ

ผู้ลการดำาเนินงาน

6.53

2564 25642563 2563

7.44 7.9
5.82

1.	 ปริมาณของเส่ยึท่ี่� ไม่เป็นอันตรายึในปี	
2564	 ลดลง	13.94%	 เมื�อเท่ี่ยึบัจากปี	
2563

		2.	ปรมิาณของเสย่ึท่ี่�เปน็อนัตรายึ	ในป	ี2564	
ลดลง	18.20%	ในเมื�อเที่่ยึบัจาก	ปี	2563

ของเส่ยึที่่�ไม่เป็นอันตรายึ	(กิโลกรัม/ตัน) ของเส่ยึที่่�เป็นอันตรายึ	(กิโลกรัม/ตัน)

เพั่�มม้ลคุ่าจากการขายึ

ที่่�ส่งกำาจัด

ลดปริมาณของเส่ยึ

วัสดุที่่�ไม่เป็นอันตรายึ
และไม่ใชี้�แล�ว

เมื�อเที่ ่ยึบัจากปี	2563

ร�อยึละ	10

ร�อยึละ	10

1

2

37



กิจกรรมที่่�ส่งเสริม
- มุ่่นโย่บาย่ในการ์คััดแย่กข้ย่ะแลี่ะจัดทุำาถึังข้ย่ะแย่กส่ แย่กปร์ะเภทุการ์ทุิ�งทุ่�จะช่วย่ให้้เกิดการ์
เปลี่่�ย่นแปลี่งพัฤติิกร์ร์มุ่ข้องพันักงานในการ์ทุิ�งข้ย่ะให้้ถ่ึกต้ิอง ซึ�งจัดเป็นองค์ัคัวามุ่ร์่้ แลี่ะการ์สร้์าง
จิติสำานึกให้้แก่พันักงานทุ่กร์ะดับ เช่น  โคัร์งการ์เดินติร์วจ 5 ส. ก่อนแลี่ะห้ลี่ังเลี่ิกงาน แลี่ะ5 นาทุ่  
5 ส. สร์้างส่ข้ ห้ลี่ังเลี่ิกงานทุ่กวันศ่กร์์ก่อนเลี่ิกงาน
- จัดโคัร์งการ์อน่ร์ักษั์ทุร์ัพัย่ากร์ติ่อเนื�องทุ่กปี เพัื�อเป็นการ์สร์้างจิติสำานึก คัวามุ่ติร์ะห้นักในด้านข้อง
การ์ใชทุ้ร์พััย่ากร์ ร์วมุ่ถึึงการ์สร์า้งสภาพัแวดลี่อ้มุ่ในการ์ทุำางานทุ่�ด ่แลี่ะชว่ย่ในเรื์�องข้องการ์ลี่ดติน้ทุน่
คัา่ใช้จา่ย่ในด้านการ์กำาจดัข้องเสย่่ แลี่ะมุ่ก่าร์กำาห้นดเป้าห้มุ่าย่แลี่ะการ์วัดผลี่อย่่างชัดเจน ทุ่กคัวามุ่
ร์่วมุ่มุ่ือข้องพันักงานในการ์คััดแย่กข้ย่ะ จะเป็นร์าย่ได้ในการ์ข้าย่แลี่ะคัืนกลี่ับไปย่ังพันักงานทุ่กคัน
- โคัร์งการ์คััดแย่กข้ย่ะปนเป้�อน (ถ่ึงส่) ทุำาต่ิอเนื�อง ซึ�งเป็นการ์บริ์ห้าร์จัดการ์ทุรั์พัย่ากร์ทุ่�สร้์างมุ่่ลี่ค่ัาให้้
กับบริ์ษััทุ แลี่ะเป็นปร์ะโย่ชน์ส่งส่ดสำาห้รั์บผ้่รั์บซื�อ เพืั�อนำาไปผลิี่ติเป็นพัลี่าสติิกมืุ่อสองการ์บริ์ห้าร์จัดการ์
ในปี 2564 สามุ่าร์ถึคััดแย่กข้ย่ะปนเป้�อนจำานวน 4,800 กิโลี่กรั์มุ่โดย่คิัดเป็นมุ่่ลี่ค่ัา 14,400  บาทุ
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การบัริหารจัดการก๊าซ่เร่อนกระจก
ภาวะโลี่กร้์อนแลี่ะปัญห้าการ์เปล่ี่�ย่นแปลี่งข้องสภาพัภ่มิุ่อากาศจากปริ์มุ่าณก๊าซเรื์อนกร์ะจกทุ่�เพิั�มุ่

ขึ้�น ทุำาให้้โลี่กมุ่่อ่ณห้ภ่มิุ่ส่งแลี่ะส่งผลี่กร์ะทุบต่ิอร์ะบบนิเวศข้องสิ�งมุ่่ช่วิติบนโลี่กเกิดปัญห้าต่ิางๆ เช่น 
ร์ะดับนำ�าทุะเลี่ข้องโลี่กส่งขึ้�น การ์เปล่ี่�ย่นแปลี่งปริ์มุ่าณข้องนำ�าฝ่นทุ่�ทุำาให้้เกิดนำ�าทุ่วมุ่ แลี่ะภัย่แล้ี่งร์วมุ่ถึึง
การ์เปล่ี่�ย่นแปลี่งข้องลี่มุ่ฟ้าอากาศแบบฉับพัลัี่น ส่งผลี่กร์ะทุบถึึงผลี่ผลิี่ติทุางการ์เกษัติร์ซึ�งเป็นห่้วงโซ่
อาห้าร์ข้องมุ่น่ษัย์่ จากปัญห้าทุ่�เกิดขึ้�น ได้มุ่่การ์กำาห้นดเป้าห้มุ่าย่การ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่ในการ์ดำาเนินการ์ด้าน
ลี่ดการ์ปล่ี่อย่ก๊าซเรื์อนกร์ะจกจากการ์ดำาเนินงานข้องบริ์ษััทุติลี่อดห่้วงโซ่ธุ่ร์กิจให้้สอดคัล้ี่องกับเป้าห้มุ่าย่
ข้องโลี่ก

การ์ลี่ดก๊าซเรื์อนกร์ะจกข้ององค์ักร์เป็นการ์ขั้บเคัลืี่�อนการ์ดำาเนินงานลี่ดปริ์มุ่าณก๊าซเรื์อนกร์ะจก เพืั�อ
แสดงข้้อมุ่่ลี่ปริ์มุ่าณก๊าซเรื์อนกร์ะจกทุ่�ปล่ี่อย่จากการ์ดำาเนินงานข้ององค์ักร์ติลี่อดห่้วงโซ่ธุ่ร์กิจไปส่่การ์
กำาห้นดแนวทุางการ์บริ์ห้าร์จัดการ์ลี่ดการ์ปล่ี่อย่ก๊าซเรื์อนกร์ะจกได้อย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพัมุ่ากขึ้�น โดย่มุ่่
เป้าห้มุ่าย่ในการ์ดำาเนินงานดังน่�

การตรวจสอบัและการรับัรอง

ในการ์คัำานวณข้้อมุ่ล่ี่การ์ปลี่อ่ย่กา๊ซเร์อืนกร์ะจกข้ององคัก์ร์ ทุางบร์ษิัทัุได้ใชร้์ะเบย่่บวิธุ่การ์อา้งองิข้อง อบก. 

เป้าหมายึ

tonCO		e/yr2

0.
00

4,
00

0.
00

8,
00

0.
00

Scope	1 Scope	2 Scope	3

5,888.32

48.31

2.2

ลดปริมาณการปล่อยึก๊าซ่เร่อนกระจก	จากปีฐาน	2563	ร�อยึละ	5	ภายึในปี	2567

ข้้อมุ่่ลี่การ์ปล่ี่อย่ก๊าซเรื์อนกร์ะจก
ข้ององค์ักร์ (ข้อบเข้ติ 2) ได้รั์บการ์
ติร์วจสอบโดย่ผ้่ทุวนสอบแลี่ะได้รั์บ
การ์ขึ้�นทุะเบ่ย่นแลี่ะออกใบรั์บร์อง
จากองค์ัการ์บริ์ห้าร์จัดการ์ก๊าซ
เรื์อนกร์ะจก (อบก.)
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กิจกรรมและโคุรงการที่่�ส่งเสริมในปี	2564
- จดัทุำาคัาร์บ์อนฟ่ติพัริ์�นข้ององคัก์ร์ เกบ็ร์วมุ่ร์วมุ่ข้้อมุ่ล่ี่การ์ใชง้าน
ทุ่กกิจกร์ร์มุ่เพัื�อข้อการ์ร์ับร์องในอนาคัติ
- จัดทุำาคัาร์์บอนฟ่ติพัร์ิ�นข้องผลิี่ติภัณฑ์์ แลี่ะได้รั์บการ์รั์บร์อง
คัาร์์บอนฟ่ติพัร์ิ�นจำานวน 2 ผลี่ิติภัณฑ์์
-  จดัทุำาแลี่ะดำาเนนิงานติามุ่แผนอนร่์กัษัพ์ัลี่งังานแลี่ะสิ�งแวดลี่อ้มุ่
- สมุ่ัคัร์เข้้าร่์วมุ่โคัร์งการ์ลี่ดก๊าซเรื์อนกร์ะจกภาคัสมัุ่คัร์ใจติามุ่
มุ่าติร์ฐานข้องปร์ะเทุศไทุย่ (T-VER) จาก อบก. เพืั�อเป็นการ์
สนับสน่นการ์ลี่ดการ์ปลี่่อย่ก๊าซเร์ือนกร์ะจกร์ะดับปร์ะเทุศ แลี่ะ
ได้ร์ับการ์ทุวนสอบคัวามุ่ถึ่กติ้องจากอบก.
- สง่เสริ์มุ่มุ่าติร์การ์การ์ปร์ะห้ยั่ดพัลัี่งงานเปดิ-ปิดอป่กร์ณ์ไฟฟา้ทุ่�
ไมุ่ไ่ดใ้ชง้าน ไดแ้ก ่ปดิห้นา้จอคัอมุ่พัวิเติอร์ท์ุก่คัร์ั�งห้ลี่งัการ์ใชง้าน
 ปิดเคัร์ื�องปร์ับอากาศก่อนเวลี่าพััก 15 นาทุ่ แลี่ะถึอดปลี่ั�กเคัร์ื�อง
ใช้ไฟฟ้า
- ส่งเสริ์มุ่การ์ใช้พัลัี่งงานสะอาดในกร์ะบวนการ์ การ์ติิดตัิ�งร์ะบบ
ผลิี่ติ
- ติิดติั�งสวิติช์คัวบคั่มุ่การ์เปิด-ปิดอัติโนมัุ่ติิ บริ์เวณทุางเดินใน
สำานักงาน ร์วมุ่ถึึงห้้องนำ�า
- วิ เคัร์าะห้์แลี่ะปรั์บปร์่งการ์บริ์ห้าร์เทุ่�ย่ววิ�งร์ถึข้นส่งให้้มุ่่
ปร์ะสิทุธุิภาพั
- ปร์ับปร์่งปร์ะสิทุธุิภาพัร์ะบบปร์ับอากาศ เพัื�อลี่ดการ์ร์ั�วไห้ลี่ข้อง
สาร์ทุำาคัวามุ่เย่็นด้วย่การ์ติร์วจเช็คัเคัร์ื�องปร์ับอากาศทุ่กเดือน
- ปร์บัปร์ง่ปร์ะสทิุธิุภาพัห้ลี่อดไฟสอ่งสวา่งเปน็ห้ลี่อดไฟ LED แลี่ะ
 โคัมุ่ LED ในพัื�นทุ่�โร์งงานทุั�งห้มุ่ด แลี่ะสำานักงาน
- ปร์ับปร์่งปร์ะสิทุธุิภาพัเคัร์ื�องจักร์ในกร์ะบวนการ์ผลี่ิติ
- ปร์ับปร์่งร์ะบบการ์ทุำางานให้้เป็นร์่ปแบบออนไลี่น์มุ่ากข้ึ�น เพืั�อ
ลี่ดการ์ใช้กร์ะดาษัในสำานักงาน

ในปี 2564 บริ์ษััทุได้รั์บการ์เข้้าร่์วมุ่โคัร์งการ์สนับสน่นการ์พััฒนาโคัร์งการ์แลี่ะการ์ติร์วจสอบคัวามุ่
ใช้ได้ (Validation) โคัร์งการ์ T-VER ปีงบปร์ะมุ่าณ 2564 ข้อง อบก. ในชื�อโคัร์งการ์ “โคัร์งการ์โซลี่าร์์
เซลี่ล์ี่ ข้นาด 999.58 กิโลี่วัติต์ิพ่ัคั ข้อง บริ์ษััทุ สาล่ี่� คััลี่เล่ี่อร์์ จำากัด (มุ่ห้าชน) สมุ่่ทุร์ปร์าการ์” โดย่มุ่่ปริ์มุ่าณ
ก๊าซเรื์อนกร์ะจกทุ่�คัาดว่าจะลี่ดได้ 430 ตัินคัาร์์บอนไดออกไซด์เทุ่ย่บเทุ่าต่ิอปี ร์ะย่ะเวลี่าคิัดเคัร์ดิติข้อง
โคัร์งการ์ 1 มุ่.คั. 2565 ถึึง 31 ธุ.คั. 2571 
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โคุรงการปล้ก	ปรับั	ป้อง	(Forest	restoration	project)
ในการ์เริ์�มุ่ต้ินข้องโคัร์งการ์ปล่ี่ก ปรั์บ ป้อง นั�นเพืั�อเป็นการ์เพิั�มุ่พืั�นทุ่�ส่เข่้ย่วภาย่ในบริ์ษััทุให้้มุ่่คัวามุ่

ร่์มุ่รื์�นมุ่ากขึ้�น แลี่ะลี่ดปัญห้าข้องมุ่ลี่พิัษัทุางกลิี่�นแลี่ะปรั์บปร่์งค่ัณภาพัข้องอากาศ โดย่ใช้พืัชข้จัดมุ่ลี่พิัษั
ทุางอากาศ แลี่ะลี่ดโลี่กร้์อน ช่วย่ในการ์ด่ดซับก๊าซคัาร์์บอนไดออกไซด์ ลี่ดฝ่่่น แลี่ะได้มุ่่การ์เพัาะเมุ่ล็ี่ด
กล้ี่าไมุ้่เพิั�มุ่ขึ้�นเพืั�อส่งต่ิอให้้กับพันักงาน แลี่ะช่มุ่ชนไปปล่ี่ก เพืั�อเป็นการ์ข้ย่าย่พืั�นทุ่�ส่เข่้ย่วออกไป โดย่
โคัร์งการ์น่�ได้ทุำาต่ิอเนื�องเป็นปีทุ่� 2

เราส่งมอบักล�าไม�แล�ว/ต�น

บัมจ.	สาล่�	คุัลเล่อร์ จากการสำารวจต�นไม�

ปริมาณการกักเก็บั
คุาร์บัอนไดออกไซ่ด์

ต�นไม�ที่่�ปล้กเพั่�ม	/ต�น

ต�นอโศกอินเด่ยึ

ต�นพัุที่ธรักษา

ต�นกระที่ิง

2564

25
0

20
0 59

50
9

2563

	ม่พั้�นที่่�ส่เขียึวอยึ้่ที่่� ภายึในบัริษัที่เราม่ต�นไม�

ส่งมอบัต�นกล�าไปยึัง
สถืาบัันการแพัที่ยึ์จักรีนฤบัดินที่ร	์
คุณะแพัที่ยึศาสตร์โรงพัยึาบัาลรามาธิบัด่	

มหาวิที่ยึาลัยึมหิดล

นำาผู้ืนป่าคุืนถืิ�น

จากโคุรงการ

ไร่

ที่ั�งหมด

ต�น

ตัน

คุาร์บัอนไดออกไซ่ด์

3 257

527.42 
เที่่ยึบัเที่่าต่อปี
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ผู้ลการดำาเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม

ได�รับัการรับัรอง	ISO14001	
และที่วนสอบัประจำาทีุ่กปี

คุุณภาพัอากาศที่่�ได�รับัการตรวจ
วัดอยึ้่ในคุ่ามาตรฐาน	100%

การหกรั�วไหลของสารเคุม่
0

ข�อร�องเรียึนมลพั่ษที่างอากาศ(เป้าหมายึ	=	0)
ปี	2563	=	0
ปี	2564	=	0

ผู้ลการตรวจวัดคุุณภาพัสิ�งแวดล�อมปี	2564

ปริมาณฝุุ่่นรวม
(Total	Dust)

ปริมาณฝุุ่่น	
(TSP)

ปริมาณฝุุ่่นขนาดเล็ก	
(Respirable	Dust)

ปริมาณโที่ล้อ่น	
(Toluene)

ปริมาณสไตรีน	
(Styrene)

ปริมาณไซ่ล่น	
(Xylene)

0.48	–	0.79	

0.45	–	4.24

0.29	–	1.49	 <	0.066 <	0.059	 <	0.058	

mg/m3

mg/m3

mg/m3 ppm ppm ppm

1. การ์ติร์วจวัดคั่ณภาพัอากาศภาย่ในสถึานปร์ะกอบการ์

2. การ์ติร์วจวัดคั่ณภาพัอากาศจากปลี่่องร์ะบาย่อากาศ
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สังคุม

ในสถึานการ์ณ์ข้องโลี่กทุ่�เปลี่่�ย่นแปลี่งไป
คัวามุ่ทุ้าทุาย่เป็นบทุทุดสอบคัวามุ่สามุ่าร์ถึใน
การ์ปร์ับติัวข้องสังคัมุ่ การ์ร์ับมุ่ือแลี่ะการ์จัดการ์
กับปัญห้าติ่างๆ ด้วย่การ์ดำาเนินงานทุ่�มุ่่คัวามุ่ร์ับ
ผิดชอบติ่อสังคัมุ่แลี่ะคัวามุ่ปลี่อดภัย่ติ่อส่ข้ภาพั
พันกังาน บร์ษิัทัุได้กำาห้นดนโย่บาย่ในการ์บร์หิ้าร์
จัดการ์สร์้างสมุ่ร์ร์ถึนะข้ององคั์กร์ให้้มุ่่ลี่ักษัณะ
เฉพัาะทุ่�จะนำาองคัก์ร์ไปส่ค่ัวามุ่ได้เปร์ย่่บทุางการ์
แข้่งข้ัน โดย่การ์พััฒนาคัวามุ่สามุ่าร์ถึห้ลี่ักข้อง
บ่คัลี่ากร์ในการ์ทุำาให้้เห้็นค่ัณค่ัาแลี่ะนำาคัวามุ่ร์่้
มุ่าปร์ะย่่กติ์ใช้ ในงาน อันนำาไปส่่การ์เพิั�มุ่
ปร์ะสิทุธุภิาพัการ์ทุำางานแลี่ะสร้์างผลี่ติิภัณฑ์ใ์ห้มุ่่

อย่่างติ่อเนื�อง ก่อให้้เกิดคัวามุ่สามุ่าร์ถึในการ์
แข้่ งข้ันด้านการ์สร์้ างคัวามุ่แติกติ่างแลี่ะ
นวัติกร์ร์มุ่ให้มุ่่

ปร์ะเด็นคัวามุ่ยั่�งย่ืนในมุ่ิติิสังคัมุ่ ปร์ะกอบ
ด้วย่ การ์ส่งเสริ์มุ่ด้านส่ข้ภาพัร์่างกาย่แลี่ะจิติใจ 
การ์จ้างงาน การ์จ่าย่ค่ัาติอบแทุน การ์พััฒนา
ศักย่ภาพัพันักงานในองค์ักร์ การ์สร้์างแร์งจ่งใจ
แลี่ะรั์กษัาผ่มุ้่ค่ัวามุ่สามุ่าร์ถึ สภาพัแวดลี่อ้มุ่แลี่ะ
คัวามุ่ปลี่อดภัย่ในการ์ทุำางาน การ์มุ่ส่่วนร่์วมุ่แลี่ะ
พััฒนาช่มุ่ชน การ์ปฏิิบัติิแลี่ะเคัาร์พัสิทุธิุข้องทุ่กคัน
เป็นติ้น
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พันักงาน

การจ�างงาน

การส่งเสริมด�านสุขภาพัร่างกายึ	และจิตใจ

ในภาวะทุ่�ติอ้งเผชิญกับโร์คัร์ะบาดแลี่ะคัวามุ่กดดันกับสถึานการ์ณ์ทุ่�ไมุ่แ่น่นอน ส่ข้ภาพัแลี่ะคัวามุ่
เป็นอย่่่ข้องพันักงานได้ถ่ึกจัดให้้เป็นคัวามุ่สำาคััญอันดับติ้นๆ ในการ์รั์บผิดชอบด่แลี่มุ่ากข้ึ�นกว่าแต่ิ
ก่อน เพัร์าะสิ�งเห้ล่ี่าน่�ส่งผลี่กร์ะทุบโดย่ติร์งต่ิอปร์ะสิทุธิุภาพัแลี่ะปร์ะสิทุธิุผลี่ในการ์ทุำางานข้อง
พันักงาน การ์เพิั�มุ่คัวามุ่เข้้มุ่ข้้นข้องนโย่บาย่ป้องกันโร์คัร์ะบาด กฎิเกณฑ์์ต่ิางๆ เพิั�มุ่มุ่ากข้ึ�น เช่น 
กำาห้นดให้พ้ันกังานทุก่คันติอ้งมุ่ก่าร์ร์าย่งานติวัในทุก่วนัเพืั�อให้้ทุร์าบถึึงทุ่�มุ่าทุ่�ไป ในข้ณะเดย่่วกนัได้
จัดให้้การ์ทุำางานมุ่่คัวามุ่ยื่ดห้ย่่่นแลี่ะสอดรั์บกับมุ่าติร์การ์ข้องทุางรั์ฐบาลี่ให้้แต่ิลี่ะห้น่วย่งานมุ่่การ์
พัิจาร์ณาการ์ทุำางานทุ่�บ้าน (Work From Home) โดย่สลี่ับปร์ับเปลี่่�ย่นกันติามุ่ห้น้าทุ่�ทุ่�รั์บผิดชอบ
แติ่ลี่ะห้น่วย่งาน ด้วย่คัวามุ่ร์่วมุ่มุ่ือแลี่ะคัวามุ่เข้้มุ่แข้็งให้้พันักงานแลี่ะธุ่ร์กิจร์อดพั้นจากสถึานการ์ณ์
ทุ่�วิกฤติไปได้

จากผลี่กร์ะทุบการ์แพัร่์ร์ะบาดข้องโคัวิด-19 ทุ่�ผ่านมุ่าส่งผลี่
ให้ก้าร์จา้งงานข้องบริ์ษัทัุลี่ดลี่งติามุ่กำาลี่งัการ์ผลิี่ติภาย่ใน (ในช่วง
เดอืน เมุ่ษัาย่น) แติบ่ริ์ษัทัุไมุ่มุ่่ก่าร์เลี่กิจา้งพันกังานจากผลี่กร์ะทุบ
ทุ่�เกิดข้ึ�น ในการ์สร์ร์ห้าพันักงานให้มุ่่ บร์ิษััทุพัิจาร์ณากร์ะบวนการ์
คััดเลี่ือกคัวามุ่เห้มุ่าะสมุ่ทัุ�งในด้านคัวามุ่ร่์้ คัวามุ่สามุ่าร์ถึ แลี่ะ
ทุัศนคัติิ ทุั�งน่�บร์ิษััทุย่ึดมุ่ั�นในห้ลี่ักข้องคัวามุ่เสมุ่อภาคั แลี่ะคัวามุ่
เทุ่าเทุ่ย่มุ่ ไมุ่่เลี่ือกปฏิิบัติิแติ่อย่่างใดติามุ่ห้ลี่ักธุร์ร์มุ่าภิบาลี่

การ์มุ่ร่่์างกาย่ทุ่�สมุ่บร่์ณ์แลี่ะแข็้งแร์ง ย่่อมุ่ส่งผลี่ต่ิอจิติใจทุ่�สดใส
ส่ข้ภาพักาย่แลี่ะใจสัมุ่พัันธุ์กันอย่่างห้ลี่่กเลี่่�ย่งไมุ่่ได้ บร์ิษััทุเห้็น
คัวามุ่สำาคััญในการ์สนบัสน่นการ์ทุำากิจกร์ร์มุ่ติา่งๆ ในดา้นข้องการ์
เสร์มิุ่สร์า้งดา้นสข่้ภาพัร์า่งกาย่อย่่างเห้มุ่าะสมุ่ ทุั�งในชว่งกอ่น แลี่ะ
ห้ลี่ังสถึานการ์ณ์โคัวิด-19 ได้คัล่ี่�คัลี่าย่ไป มุ่่การ์จัดกิจกร์ร์มุ่ด้าน
สข่้ภาพัอย่่างต่ิอเนื�องติลี่อดทุ่กป ีได้แก่ ก่ฬาสภ่าย่ใน การ์วิ�งร์ะดมุ่
ทุน่ร์ว่มุ่กบับร์ษิัทัุอื�นๆ ในติลี่าดห้ลี่กัทุร์พััย่ ์การ์แข้ง่ข้นักฬ่าร์ว่มุ่กบั
การ์นิคัมุ่ แมุ้่ในช่วงสถึานการ์ณ์โคัวิด-19 ทุ่�ไมุ่่สามุ่าร์ถึทุำากิจกร์ร์มุ่
ไดอ้ย่่างคัลี่อ่งติวั การ์ดแ่ลี่จิติใจให้ก้บัพันักงานก็ถึอืเป็นเรื์�องสำาคัญั
ทุ่�บร์ิษััทุได้มุ่องเห้็น เช่นการ์ให้้คัวามุ่ร้่์คัวามุ่เข้้าใจเรื์�องข้องการ์
ปอ้งกันตัิวเองจากโคัวิด-19 การ์สนับสน่นอป่กร์ณ์ เจลี่ล้ี่างมืุ่อ ห้รื์อ
ห้น้ากากอนามุ่ัย่ให้้กับพันักงาน
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การจ่ายึคุ่าจ�าง

การพััฒนาศักยึภาพัพันักงานในองคุ์กร

ในช่วงสถึานการ์ณ์โคัวิด-19 บร์ิษััทุยั่งคังดำาเนินงานติามุ่
นโย่บาย่บริ์ษััทุ มุ่่การ์จ่าย่ค่ัาติอบแทุนให้้กับพันักงานในร่์ปแบบ
ข้องเงินเดือนอย่่างเป็นธุร์ร์มุ่แลี่ะสอดคัลี่้องกับอัติร์าทุ่�สามุ่าร์ถึ
เทุ่ย่บเค่ัย่งกับคั่าจ้างในอ่ติสาห้กร์ร์มุ่แลี่ะติามุ่ผลี่งานทุ่�ปฏิิบัติิได้
จร์ิงติามุ่ KPI (Key Performance Indicator) คัะแนนพัฤติิกร์ร์มุ่
การ์ทุำางานทุ่�พึังปร์ะสงคั ์(ปร์ะเมุ่นิจากผ่บ้งัคับับญัชาโดย่ติร์ง) เพืั�อ
ให้้พันักงานได้ร์ับคัวามุ่คิัดเห้็นแลี่ะข้้อเสนอแนะ การ์ปรั์บปร่์ง 
พััฒนาตินเอง โดย่เปน็ธุร์ร์มุ่ไมุ่เ่ลี่อืกปฏิิบตัิ ิมุ่ส่วัสดิการ์อื�นๆ อย่่าง
เห้มุ่าะสมุ่ แลี่ะมุ่่การ์ทุบทุวนอัติร์าผลี่ติอบแทุนปร์ะจำาปีติามุ่ผลี่
การ์ปฏิิบัติิงาน

บร์ิษััทุเลี่็งเห้็นคัวามุ่สำาคััญในด้านการ์พััฒนาคัวามุ่ร์่้คัวามุ่
สามุ่าร์ถึ แลี่ะทัุกษัะทุ่�สำาคััญให้้กับพันักงานอย่่างต่ิอเนื�อง เพืั�อ
บร์ร์ลี่่ไปส่่เป้าห้มุ่าย่ทุ่�วางไว้ร่์วมุ่กัน ดังนั�นการ์พััฒนาทุักษัะแลี่ะ
การ์มุ่อบโอกาสแลี่ะคัวามุ่ก้าวห้น้าในอนาคัติให้้กับพันักงานเป็น
สว่นห้นึ�งในการ์สร์า้งสมัุ่พัันธุ ์คัวามุ่ผก่พััน แลี่ะคัวามุ่พังึพัอใจข้อง
พันักงานอย่่างติ่อเนื�องในร์ะย่ะทุ่�ผ่านมุ่า
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เป้าหมายึ ผู้ลการดำาเนินการ

การพััฒนาบัุคุลากร
สี่่งเสี่ริมการฝึึกอบรม

จำานวนอบรมเฉล่�ย	

ไม่น้อยกว่า	 ชัั�วโมง/คน/ปี
ชัั�วโมง/คน/ปี

พนักงาน
ทีุ่กระดูับ 10 15.66

ส่งเสริ์มุ่การ์มุ่่ส่วนร่์วมุ่ โดย่การ์สร้์างการ์รั์บร้่์งานข้องพันักงานว่ามุ่่คัวามุ่สัมุ่พัันธ์ุอย่่างไร์กับพัันธุกิจแลี่ะ
วัติถ่ึปร์ะสงค์ัข้ององค์ักร์  คัวบค่่ักับสร้์างโอกาสในการ์เร่์ย่นร้่์ข้องพันักงานผ่านโคัร์งการ์ต่ิางๆ แลี่ะเปิด
โอกาสให้้แสดงคัวามุ่สามุ่าร์ถึติามุ่บทุบาทุห้น้าทุ่� เพืั�อพััฒนาทัุกษัะการ์ใช้ช่วิติ แลี่ะทัุกษัะในการ์ทุำางาน

ส่งเสริ์มุ่ให้้พันักงานเห็้นถึึงคัวามุ่สำาคััญในการ์สร้์างวัฒนธุร์ร์มุ่องค์ักร์ ให้้เกิดคัวามุ่ติร์ะห้นักในการ์สร้์าง
ค่ัณค่ัา คัวบค่่ักันไปกับคัวามุ่รั์บผิดชอบต่ิอค่่ัค้ัา สังคัมุ่แลี่ะสิ�งแวดล้ี่อมุ่ผ่านกิจกร์ร์มุ่ทุ่�มุ่่่งเน้นเป้าห้มุ่าย่ทุ่�
สำาคััญร่์วมุ่กัน โดย่การ์เปล่ี่�ย่นเป้าห้มุ่าย่องค์ักร์เป็นการ์ลี่งมืุ่อทุำาให้้ชัดเจน สามุ่าร์ถึวัดผลี่ได้ แลี่ะบร์ร์ล่ี่
เป้าห้มุ่าย่ข้ององค์ักร์ร่์วมุ่กันผ่านคัวามุ่รั์บผิดชอบต่ิองานข้ององค์ักร์ร่์วมุ่กันผ่านคัวามุ่รั์บผิดชอบต่ิองาน
ข้องทุ่มุ่อย่่างสมุ่ำ�าเสมุ่อ

การ์พััฒนาศักย่ภาพัข้องพันักงาน ผ่านการ์เร่์ย่นร้่์แบบบ่ร์ณาการ์ แลี่ะมุ่่่งเน้นการ์ปล่ี่กฝั่งวัฒนธุร์ร์มุ่องค์ักร์
ค่ัานิย่มุ่ เพืั�อสนับสน่นวิสัย่ทัุศน์แลี่ะการ์เติิบโติข้องธุ่ร์กิจ โดย่ดำาเนินการ์โคัร์งการ์ Skill Matrix ,Kaizen  
แลี่ะ OKRs

จัดกิจกร์ร์มุ่แลี่ะโคัร์งการ์ต่ิางๆ ในการ์สนับสน่นกร์ะบวนการ์บริ์ห้าร์องค์ัคัวามุ่ร้่์ในการ์ดำาเนินงาน มุ่่การ์
พััฒนาร์ะบบการ์บริ์ห้าร์องค์ัคัวามุ่ร้่์ทุ่�เป็นมุ่าติร์ฐาน เชิญวิทุย่ากร์ทัุ�งภาย่ในแลี่ะภาย่นอกมุ่าให้้คัวามุ่ร้่์
กับพันักงาน ร์วมุ่ถึึงการ์จัดให้้พันักงานแลี่กเปล่ี่�ย่นคัวามุ่ร้่์ปร์ะสบการ์ณ์ทุ่�ได้จากการ์ทุำางาน แลี่ะนำาคัวามุ่
ร้่์ทุ่�ได้จัดเก็บส่่ฐานข้้อมุ่่ลี่ Online โดย่พันักงานสามุ่าร์ถึเข้้าถึึงได้ (Knowledge Base)

การพััฒนาศักยึภาพัพันักงานในองคุ์กร

การสร�างวัฒนธรรมองคุ์กร

การพััฒนาบัุคุลากรที่่�ม่ศักยึภาพัส้ง

การจัดการองคุ์คุวามร้�ขององคุ์กร
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จำานวนพันักงาน	ที่ั�งหมด	283	คุน

พันักงานที่่�เป็นต่างชี้าติ	ที่ั�งหมด	17	คุน

จำานวนผู้้�บัริหาร	ที่ั�งหมด	18	คุน

208

12

12
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ผู้้�หญิง
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คุน
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คุน

คุน
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คุน
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29.41%
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61.84%

82.35%

66.67%

7.42%

5.89%

33.33%
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คุิดเป็น

คุิดเป็น

คุิดเป็น

คุิดเป็น

คุิดเป็น

คุิดเป็น

คุิดเป็น

คุิดเป็น

อายึุน�อยึ

อายึุน�อยึ

อายึุ

อายึุ

อายึุ

อายึุมาก

อายึุมาก

อายึุมาก

กว่า	30	ปี	

กว่า	30	ปี	

31-50	ปี

31-50	ปี

31-50	ปี

กว่า	50	ปี	

กว่า	50	ปี	

กว่า	50	ปี	

คุน

คุน

คุน

คุน

คุน

คุน

คุน

คุน

อัตราการเลื�อนตำาแหน่ง พันักงานท่ี่�ได�รับัการ	ประเมิน

ผู้ลการปฏิิบััติงาน	2564
ที่ั�งหมด	

เป้าหมายึ
ร�อยึละ

คุน

ของพันักงานในปี	 ของพันักงานในปี	2564

5 100

จำานวนอบัรมเฉล่�ยึ	

ชัั�วโมง/คน/ปี

อยู่ที่่�

15.66

47



คุวามปลอดภัยึอาชี้่วอนามัยึในการที่ำางาน
สิ�งสำาคััญในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจข้องบริ์ษััทุคืัอคัวามุ่ปลี่อดภัย่อาช่วอนามัุ่ย่ข้องผ้่ปฏิิบัติิงาน ผ้่มุ่่ส่วนได้

เส่ย่ แลี่ะการ์มุ่่สภาพัแวดล้ี่อมุ่ในการ์ทุำางานทุ่�ถ่ึกส่ข้ลัี่กษัณะ เพืั�อให้้ปร์าศจากการ์บาดเจ็บ การ์เจ็บป่วย่
แลี่ะอ่บัติิเห้ต่ิ ในการ์ดำาเนินงานด้านคัวามุ่ปลี่อดภัย่ข้องบริ์ษััทุเป็นไปอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธิุภาพัแลี่ะต่ิอเนื�อง
 โดย่มุ่่นโย่บาย่คัวามุ่ปลี่อดภัย่ทุ่�เป็นเจตินาร์มุ่ณ์ห้ลัี่กทุ่�มุ่่ต่ิอผ้่ปฏิิบัติิงานแลี่ะกล่่ี่มุ่ผ้่มุ่่ส่วนได้เส่ย่

บร์ิษััทุให้้คัวามุ่สำาคััญเรื์�องข้องการ์บริ์ห้าร์การ์จัดการ์ให้้เกิด
คัวามุ่ปลี่อดภัย่ การ์ป้องกันอ่บัติิการ์ณ์แลี่ะการ์บาดเจ็บทุ่�เก่�ย่ว
เนื�องกับกร์ะบวนการ์ผลี่ิติ ร์วมุ่ทัุ�งขั้�นติอนในการ์ดำาเนินงานแลี่ะ
การ์ปฏิิบัติิให้้มุ่่คัวามุ่ปลี่อดภัย่ติลี่อดเวลี่า การ์จัดการ์คัวามุ่
ปลี่อดภัย่กร์ะบวนการ์ผลี่ิติ (PSM) นั�นใช้มุ่าติร์การ์การ์จัดการ์เร์ิ�มุ่
จาก การ์ช่�บ่ง การ์ปร์ะเมุ่ิน การ์คัวบคั่มุ่อันติร์าย่จากกร์ะบวนการ์
ผลี่ิติ แลี่ะการ์ป้องกันอันติร์าย่ เพัื�อลี่ดคัวามุ่เส่�ย่งนั�นๆ นอกจากน่�
ย่ังมุ่่การ์ให้้คัวามุ่ร์่้คัวามุ่เข้้าใจกับพันักงานในด้านข้องการ์จัดการ์
สาร์ปนเป้�อนในผลี่ิติภัณฑ์์ มุ่่ผ่้ร์ับผิดชอบโดย่ติร์งในการ์ทุำาห้น้าทุ่�
ด่แลี่ บริ์ษััทุมุ่่คัวามุ่ติร์ะห้นักถึึงคัวามุ่เส่�ย่งด้านอาช่วอนามัุ่ย่แลี่ะ
คัวามุ่ปลี่อดภัย่เป็นเร์ื�องสำาคััญติ่อผ่้ปฏิิบัติิงาน ผ่้รั์บเห้มุ่า ช่มุ่ชน 
แลี่ะทุร์ัพัย่์สิน เพัื�อป้องกัน ห้ร์ือลี่ดคัวามุ่ร์่นแร์ง คัวามุ่ส่ญเส่ย่ติ่อ
ชวิ่ติแลี่ะทุรั์พัย่ส์นิทุ่�อาจเกิดจากอบั่ติกิาร์ณ์ทุ่�ไมุ่อ่าจคัาดการ์ณ์ได้

บร์ิษััทุได้กำาห้นดเป้าห้มุ่าย่ในการ์บริ์ห้าร์คัวามุ่ปลี่อดภัย่ด้าน
ข้องบ่คัคัลี่อย่่างชัดเจน เพัื�อให้้ผ่้บร์ิห้าร์แลี่ะพันักงานทุ่กคันมุ่่ส่วน
ร์ว่มุ่ในกจิกร์ร์มุ่ดา้นคัวามุ่ปลี่อดภยั่ติามุ่กร์อบการ์ดำาเนนิงานข้อง
องค์ักร์ แลี่ะเป็นการ์ส่งเสริ์มุ่การ์ดำาเนินงานติามุ่กฎิร์ะเบ่ย่บด้าน
คัวามุ่ปลี่อดภัย่แลี่ะจิติสำานึก โดย่ในการ์บร์ิห้าร์คัวามุ่ปลี่อดภัย่
ดา้นข้องบ่คัคัลี่มุ่ก่าร์ติั�งเปา้แลี่ะวดัผลี่ทุ่�ชดัเจนในเร์ื�องข้องอบั่ติเิห้ติ่
เป็นศ่นย่์ แลี่ะมุ่่การ์เก็บข้้อมุ่่ลี่อัติร์าการ์เกิดอ่บัติิเห้ติ่ เพัื�อกำาห้นด
มุ่าติร์การ์การ์ป้องกันแลี่ะลี่ดคัวามุ่เส่�ย่ง

คุวามปลอดภัยึด�านกระบัวนการผู้ลิต

คุวามปลอดภัยึด�านของบัุคุคุล
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บร์ิษััทุมุ่่การ์ติิดติามุ่จากการ์ปร์ะกาศการ์เฝ่้าร์ะวังจากทุาง
ร์ัฐบาลี่อย่่างใกลี่้ชิด แลี่ะได้จัดการ์ร์ับมุ่ือกับเห้ติ่การ์ณ์ดังกลี่่าว 
โดย่ทุางทุ่มุ่ผ่้บร์ิห้าร์ส่งส่ดแลี่ะผ่้จัดการ์มุ่่การ์ปร์ะช่มุ่ห้าร์ือกันใน
เร์ื�องข้องเห้ติ่การ์ณ์ดังกลี่่าวแลี่ะได้ร์าย่งานการ์ดำาเนินงานไปยั่ง
คัณะกร์ร์มุ่การ์บร์ษิัทัุให้้ร์บัทุร์าบถึึงการ์จดัการ์ภาย่ใน ไดอ้อกเปน็
แนวทุางปฏิบัิติ ิแลี่ะมุ่าติร์การ์ป้องกันการ์แพัร่์ร์ะบาดโคัวิด-19 ใน
บร์ิษััทุดังน่�
1. สวมุ่ห้น้ากากอนามุ่ัย่ติลี่อดเวลี่า (มุ่่การ์ร์ณร์งคั์ให้้สวมุ่ใส่ 2 ชั�น
 สำาห้ร์บัพืั�นทุ่�ทุ่�ติอ้งสัมุ่ผัสผ่ค้ันทุ่�มุ่าก) แลี่ะเว้นร์ะย่ะห่้างในการ์พ่ัด
คั่ย่ การ์ปร์ะช่มุ่จัดในร์่ปแบบออนไลี่น์
2. ร์าย่งานอาการ์ข้องตัิวเองแลี่ะคันในคัร์อบคัรั์ว ทุ่กวัน กอ่นเวลี่า
 10:00 น. ให้้กับฝ่่าย่บ่คัคัลี่ร์ับทุร์าบ
3. ติร์วจวัดอ่ณห้ภ่มิุ่ทุ่กคัร์ั�ง ก่อนเข้้าทุำางาน สำาห้รั์บผ่้ปฏิิบัติิงาน
แลี่ะผ่้มุ่าติิดติ่อ
4. ใช้เจลี่ลี่้างมุ่ือทุ่กคัร์ั�งทุ่�มุ่่การ์สัมุ่ผัส
5. จัดจ่ดร์ับส่งเอกสาร์ติามุ่ห้น่วย่งาน งดการ์เข้้าพืั�นทุ่�ห้น่วย่งาน
อื�น ใช้โทุร์ศัพัทุ์ในการ์สื�อสาร์
6. ร์บัปร์ะทุานอาห้าร์ติามุ่พืั�นทุ่�ทุ่�กำาห้นด แลี่ะแบ่งร์อบการ์พัักทุาน
อาห้าร์ กำาห้นดให้้นั�งร์ับปร์ะทุานอาห้าร์ 2 คัน/โติ๊ะ

การ์แพัร์่ร์ะบาดโคัวิด-19 ข้องปร์ะเทุศไทุย่ในร์ะลี่อกทุ่� 3 สร์้าง
ผลี่กร์ะทุบติอ่ร์ะบบเศร์ษัฐกจิ ทุั�งมุ่าติร์การ์การ์ลี่อ็กดาวนป์ร์ะเทุศ
แลี่ะมุ่าติร์การ์คัวบคั่มุ่การ์แพัร์่ร์ะบาดทุ่�เกิดขึ้�น ส่วนผลี่กร์ะทุบทุ่�
เกิดขึ้�นกับติัวบร์ิษััทุเองมุ่่เร์ื�องข้องคัำาสั�งการ์ผลี่ิติทุ่�ลี่ดลี่ง การ์ปิด
โร์งงานเพืั�อคัวบค่ัมุ่การ์แพัร์่ร์ะบาด (3 วัน) ติามุ่แนวทุางปฏิิบัติิ
ดา้นสาธุาร์ณสข่้ มุ่ก่าร์ฉด่พัน่ ทุำาคัวามุ่สะอาดแลี่ะกลี่บัมุ่าดำาเนนิ
ธุ่ร์กิจได้ปกติิ ในส่วนข้องการ์พับผ่้ติิดเชื�อบริ์ษััทุได้มุ่่มุ่าติร์การ์
ป้องกัน ดังน่�

มาตรการป้องกันการแพัร่ระบัาด

มาตรการการบัริหารภาวะวิกฤตจาก
สถืานการณ์การแพัร่ระบัาดโคุวิด-19
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ห้นึ�งในแผนการ์ปอ้งกันการ์ห้ย่่ดชะงกัคัวามุ่ติอ่เนื�องทุางธุร่์กจิ (Business Continuity Plan: BCP) 
การ์จดัให้มุ้่ก่าร์ทุำาแผนฉก่เฉินร์องร์บัห้ากเกิดพับผ่ต้ิดิเชื�อในบร์ษิัทัุ เพืั�อให้แ้นใ่จวา่เมุ่ื�อเกดิเห้ติก่าร์ณ์
ข้ึ�นจริ์ง บริ์ษััทุพัร้์อมุ่รั์บมืุ่อกับเห้ติ่การ์ณ์ทุ่�เกิดข้ึ�นได้ทุันทุ่ แลี่ะบริ์ษััทุเองมุ่่คัวามุ่พัร้์อมุ่ในการ์ดำาเนิน
งานเป็นทุ่มุ่ มุ่่บ่คัลี่ากร์ทุ่�มุ่่คัวามุ่ร์่้คัวามุ่สามุ่าร์ถึในการ์จัดการ์ได้อย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั มุ่่การ์เติร์่ย่มุ่
อป่กร์ณ์คัวามุ่พัร้์อมุ่ ได้แกช่ด่ PPE นำ�าย่าทุำาคัวามุ่สะอาด อป่กร์ณ์ทุางการ์แพัทุย์่ร์องร์บัห้ากเกิดเห้ติ่
ข้ึ�น ร์วมุ่ทุั�งการ์กำาห้นดให้้มุ่่วิธุ่การ์ปร์ะสานงานแลี่ะช่องทุางการ์สื�อสาร์กับห้น่วย่งานกำากับการ์แพัร่์
ร์ะบาดข้องโร์คัโคัวิด-19 ทุั�งภาย่ในแลี่ะภาย่นอกองคั์กร์ เช่น โร์งพัย่าบาลี่ใกลี่้เคั่ย่ง แลี่ะสาธุาร์ณส่ข้
จังห้วัด

มาตรการป้องกันเชี้ิงรุก

การจัดการคุวามเส่�ยึง
และการสื�อสาร
กรณ่พับัผู้้�ติดเชี้ื�อในบัริษัที่

จัดให�ม่การตรวจเชี้ิงรุก

ได�รับัผู้ลตรวจยึืนยึันจาก	รพั.	
เป็นโรคุติดต่อ	Covid	19

ประสานงานกับัหน่วยึงาน
ภายึนอกที่่�เก่�ยึวข�องและนัด
บัริษัที่บัริการฉ่ดพั่นฆ่่าเชี้ื�อ

ดำาเนินการแบั่งกลุ่มตาม
มาตรการที่่�บัริษัที่วางไว�

ประสานหน่วยึงานภายึในและ
ประชี้าสัมพัันธ์ข่าวสาร

ผู้ลการสอบัสวนพันักงานที่่�สัมผู้ัสผู้้�ป่วยึแบั่งตามคุวามเส่�ยึง	4	ระดับั

เป็นผู้้�ติดเชี้ื�อ												กลุ่มคุวามเส่�ยึงส้ง												กลุ่มคุวามเส่�ยึงปานกลาง											กลุ่มคุวามเส่�ยึงตำ�า

สอบัสวนสาเหตุการ
เกิดโรคุ	ภายึใน	24	ชี้.ม.

ผู้ลการสอบัสวน
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• โคัร์งการ์ อบร์มุ่ให้ค้ัวามุ่ร์่ค้ัวามุ่ปลี่อดภัย่เก่�ย่วกับการ์ทุำางาน
ข้องพันักงาน
ได้จัดการ์อบร์มุ่ให้้คัวามุ่ร์่้กับพันักงานในด้านข้องคัวามุ่ปลี่อดภัย่
อาชว่อนามุ่ยั่เปน็ปร์ะจำาทุก่ป ีเพืั�อให้้พันกังานนำาคัวามุ่ร์่ทุ้่�ไดไ้ปใช้
ในสถึานการ์ณ์ห้ากเกิดเห้ติ่ภาวะฉ่กเฉินทุั�งภาคัทุฤษัฏ่ิแลี่ะภาคั
ปฏิิบัติ
- การ์ฝ่กึซอ้มุ่แผนฉก่เฉนิ (กร์ณ่สาร์เคัมุ่ร่์ั�วไห้ลี่) ร์วมุ่ถึึงการ์สวมุ่ใส่
อ่ปกร์ณ์ป้องกันอันติร์าย่ส่วนบ่คัคัลี่ทุ่�ใช้ในงานเก่�ย่วกับสาร์เคัมุ่่
-  คัวามุ่ร์่้ทุั�วไปเก่�ย่วกับเคัร์ื�องจักร์ ย่กร์ถึในการ์ใช้งานแลี่ะวิธุ่การ์
บำาร์่งร์ักษัา

• โคัร์งการ์กิจกร์ร์มุ่การ์ค้ันห้าแลี่ะปร์ะเมิุ่นคัวามุ่เส่�ย่ง (CCCF)
โคัร์งการ์ CCCF เพืั�อคั้นห้าแลี่ะปร์ะเมุ่ินอันติร์าย่ ร์วมุ่ถึึงการ์
ปร์ับปร์่งสภาพัแวดลี่้อมุ่ในการ์ทุำางานให้้มุ่่คัวามุ่ปลี่อดภัย่ โดย่มุ่่
การ์คัร์อบคัลี่่มุ่ถึึงปัจจัย่ทุางกาย่ภาพั บ่คัลี่ากร์ แลี่ะร์ะบบ ซึ�งช่วย่
ให้ร้์ะบถึ่ึงปญัห้าอันติร์าย่ทุ่�อาจเกดิขึ้�น พันกังานสามุ่าร์ถึเสนอแนะ
วิธุ่การ์ในการ์ปรั์บปร์่งแก้ไข้ พืั�นทุ่� สภาพัการ์ทุำางาน แลี่ะวิธุ่การ์
ทุำางานให้้ปลี่อดภัย่ 

• โคัร์งการ์อน่ร์ักษั์การ์ได้ย่ิน (HCP)
บร์ิษััทุมุ่่่งเน้นนโย่บาย่ป้องกันอันติร์าย่จากเส่ย่งดัง พัร์้อมุ่ทุั�ง
คัวบค่ัมุ่ ลี่ด ห้ร์อืข้จัดอนัติร์าย่ทุ่�เกิดจากเสย่่งดัง ในพืั�นทุ่�การ์ทุำางาน
ทุ่�มุ่่คัวามุ่เส่�ย่ง โดย่จัดให้้มุ่่โคัร์งการ์อน่ร์ักษั์การ์ได้ย่ิน เพัื�อป้องกัน
การ์ส่ญเส่ย่การ์ได้ย่ินแลี่ะลี่ดจำานวนพันักงานทุ่�มุ่่คัวามุ่เส่�ย่งใน
เร์ื�องข้องเส่ย่งดังทุ่�เกิดจากจ่ดกำาเนิดเส่ย่งในพืั�นทุ่�ทุ่�กำาห้นด (เกิน 
90 dBA) ให้มุ้่จ่ำานวนลี่ดลี่งในทุ่กป ีโดย่ทุำาการ์ทุดสอบสมุ่ร์ร์ถึภาพั
การ์ได้ย่นิ พัร์อ้มุ่เฝ้่าร์ะวังแลี่ะติดิติามุ่พันักงานทุ่�มุ่ค่ัวามุ่เส่�ย่งอย่่าง
ใกลี่้ชิด

ทัุ�งน่� บริ์ษััทุจัดทุำาปร์ะกันภัย่แลี่ะมุ่อบผลี่ปร์ะโย่ชน์ให้้แก่พันักงาน เพืั�อช่วย่ลี่ดผลี่กร์ะทุบด้านคัวามุ่
เป็นอย่่่ แลี่ะจัดห้าวัคัซ่นป้องกันให้้กับพันักงานทุ่กคัน ร์วมุ่ถึึงเข็้มุ่ 3 (กร์ะต้่ินภ่มิุ่) มุ่่การ์ติิดต่ิอสื�อสาร์กับ
ล่ี่กค้ัา แลี่ะปร์ะสานงานเพืั�อบริ์ห้าร์แผนการ์ผลิี่ติติามุ่คัำาสั�งซื�อข้องล่ี่กค้ัา

ผู้ลการดำาเนินงาน
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 นอกจากนั�นการ์ให้้คัวามุ่ร์่้ในการ์ใช้อ่ปกร์ณ์การ์ป้องกันการ์ได้ย่ินใน
แติ่ลี่ะพืั�นทุ่� ร์วมุ่ถึึงปร์ะเมิุ่นแลี่ะปรั์บปร์่งพืั�นทุ่� สภาพัแวดล้ี่อมุ่ในการ์
ทุำางาน ติร์วจปร์ะเมุ่ินเส่ย่งอย่่างน้อย่ปีลี่ะ 1 คัร์ั�ง สร์้างคัวามุ่ติร์ะห้นักร์่้
ถึึงอันติร์าย่ต่ิางๆ แลี่ะการ์สวมุ่ใส่อ่ปกร์ณ์คัวามุ่ปลี่อดภัย่ในข้ณะการ์
ทุำางานอย่่างสมุ่ำ�าเสมุ่อติ่อเนื�อง

• โคัร์งการ์คัณะผ่้บร์ิห้าร์เดินติร์วจคัวามุ่ปลี่อดภัย่แลี่ะ 5ส
บร์ษิัทัุไดด้ำาเนนิกจิกร์ร์มุ่ให้ค้ัณะผ่บ้ร์หิ้าร์ติั�งแติร่์ะดบัปร์ะธุานกร์ร์มุ่การ์
บร์ิห้าร์ กร์ร์มุ่การ์ผ่้จัดการ์ ร์องกร์ร์มุ่การ์ผ่้จัดการ์แลี่ะผ่้จัดการ์เข้้าร่์วมุ่
การ์เดินติร์วจพืั�นทุ่�โดย่ร์อบข้องสำานักงาน คัลัี่งสินคั้าแลี่ะโร์งงาน เพืั�อ
ติร์วจสอบคัวามุ่ปลี่อดภัย่ข้องทุ่กพืั�นทุ่�การ์ทุำางานเป็นปร์ะจำาทุ่กเดือน 
เพัื�อช่วย่คั้นห้าอันติร์าย่แลี่ะปัญห้าติ่างๆ ทุั�วไปทุ่�เป็นติ้นเห้ติ่ในการ์เกิด
อ่บัติิเห้ติ่ลี่ดคัวามุ่ส่ญเปล่ี่าในการ์ทุำางาน เพิั�มุ่ปร์ะสิทุธิุภาพัคั่ณภาพั
ข้องงานแลี่ะเพิั�มุ่ผลี่ผลิี่ติอย่่างยั่�งย่นื ร์วมุ่ถึึงการ์ปรั์บปร์ง่สภาพัแวดลี่อ้มุ่
โดย่ร์อบข้องทุ่กพัื�นทุ่�ให้้มุ่่คัวามุ่เห้มุ่าะสมุ่ นำามุ่าปร์ับปร์่งแก้ไข้ ป้องกัน 
ไมุ่่ให้้เกิดอ่บัติิเห้ติ่อันติร์าย่ในพัื�นทุ่�ทุำางาน

• โคัร์งการ์ให้้คัวามุ่ร์่้ด้านส่ข้ภาพั
บร์ษิัทัุไดใ้ห้้คัวามุ่สำาคััญในดา้นข้องส่ข้ภาพัร์า่งการ์ข้องพันกังานในการ์
ด่แลี่ตินเองแลี่ะการ์อย่่่ร์่วมุ่กันในสังคัมุ่ จัดให้้มุ่่โคัร์งการ์ให้้คัวามุ่ร์่้เร์ื�อง
การ์จัดการ์โร์คัติิดต่ิอ แลี่ะโร์คัต่ิางๆ ทุ่�อาจส่งผลี่เร์ื�อรั์งในด้านข้อง
ส่ข้ภาพัแก่พันักงานแลี่ะอาจลี่่กลี่ามุ่กลี่าย่เป็นโร์คัร์้าย่แร์ง ได้แก่ ไวร์ัส
ติับอักเสบบ่ วัณโร์คัปอด เบาห้วาน แลี่ะคัวามุ่ดันโลี่ห้ิติส่ง เป็นการ์ให้้
คัวามุ่ร์่้ข้้อมุ่่ลี่ทุ่�ถ่ึกต้ิองในการ์ด่แลี่แลี่ะปฏิิบัติิติ่อตินเอง เพืั�อนร์่วมุ่งาน 
แลี่ะคันในคัร์อบคัร์ัว
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จากการ์ดำาเนนิงานคัวามุ่ปลี่อดภัย่อาชว่อนามัุ่ย่ แลี่ะสภาพัแวดล้ี่อมุ่ในปี 2564 ทุ่�ผา่นมุ่าจำานวน
คัร์ั�งข้องอ่บัติิเห้ติ่ทุ่�เกิดจากกร์ะบวนการ์ผลี่ิติภาย่ในเกิดข้ึ�นทุั�งห้มุ่ด 6 คัร์ั�ง ทุำาให้้ LTIFR TRIR แลี่ะ 
OIFR ซึ�งเป็นติัวช่�วัดผลี่การ์ดำาเนินงานด้านคัวามุ่ปลี่อดภัย่ข้องพันักงานแลี่ะผ่้ร์ับเห้มุ่า มุ่่ดังน่�

ผู้ลการดำาเนินงาน

คุ่าคุวามร�อน	แสงสว่าง	เส่ยึง

ปี	2563	=	0
ปี	2564	=	0

OIFRTRIRLTIFR

พันักงาน พันักงานผู้้�รับัเหมา ผู้้�รับัเหมา

10.723

2.465

3.217

1.479

2563 25632564 2564

ผู้ลที่่�ได� ผู้ลที่่�ได�ผู้ลที่่�ได�

จุด จุดจุด

คุวามร�อน เส่ยึงแสงสว่าง

10 10270
	ผู้่านเกณฑ์์ 	ผู้่านเกณฑ์์	ผู้่านเกณฑ์์
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ทัุ�งน่� มุ่่การ์จัดทุำาโคัร์งการ์อน่รั์กษ์ัพัลัี่งงาน มุ่่นโย่บาย่แลี่ะได้รั์บการ์สนับสน่นจากผ้่บริ์ห้าร์ส่งเสริ์มุ่ให้้
เกิดเป็นโคัร์งการ์อน่รั์กษ์ัพัลัี่งงานอย่่างจริ์งจังแลี่ะยั่�งยื่น มุ่่การ์กำาห้นดกิจกร์ร์มุ่ให้้พันักงานมุ่่ส่วนร่์วมุ่ใน
การ์ดำาเนินงาน ในปี 2564 มุ่่่งเน้นในด้านข้องการ์ใช้พัลัี่งงานไฟฟ้า ได้แก่ การ์เปล่ี่�ย่นโคัมุ่ไฟ LED แลี่ะ 
เปิดใช้งานร์ะบบโซลี่าร์์เซลี่ล์ี่

โคุรงการอนุรักษ์
พัลังงานที่ั�งหมด		

เงินลงทีุ่น		 ลดการใชี้�
พัลังงาน

ประหยึัด
คุ่าใชี้�จ่ายึ

2	โครงการ
-	ระบบผู้ลิต่ไฟฟ้าดู้วย
เซลล์แสี่งอาที่ิต่ย์

-	เปล่�ยนโคมไฟ	LED	
100	W	

27,050,200	บาที่ 1,401,559.79	
kWh/ปี	

4,666,160.50	
บาที่/ปี	
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พนักงานสี่วมใสี่่อุปกรณ์์
ความปลอดูภััย

ต่รวจสี่อบห้องเก็บ
ถัังจ่ายก๊าซ

ติลี่อดการ์ดำาเนินงานในปี 2564 การ์ทุำากิจกร์ร์มุ่ติ่างๆ 
ภาย่ในบร์ษิัทัุข้องคัณะกร์ร์มุ่การ์ภาย่ในจากติวัแทุนลี่ก่จา้ง
 ห้ลี่ากห้ลี่าย่ห้น่วย่งานดำาเนินงานห้ลี่ากห้ลี่าย่ห้น้าทุ่�ร์่วมุ่
กันให้้พันักงานมุ่่ร์ะดับคัวามุ่เป็นอย่่่ทุ่�ด่ มุ่่คัวามุ่ผาส่กทัุ�ง
กาย่แลี่ะใจมุ่่ส่ข้ภาพัอนามัุ่ย่ทุ่�ด่ มุ่่คัวามุ่ปลี่อดภัย่ในการ์
ทุำางาน มุ่่คัวามุ่มุ่ั�นคังในการ์ดำาเนินช่วิติไมุ่่เฉพัาะแติ่ติัว
ลี่่กจ้างเทุ่านั�นแต่ิร์วมุ่ถึึงคัร์อบคัรั์วข้องลี่่กจ้างด้วย่การ์
ดำาเนินการ์เพัื�อให้้มุ่่การ์จัดคัณะกร์ร์มุ่การ์ข้ึ�น ในปี 2564 มุ่่
บางกิจกร์ร์มุ่ทุ่�งดดำาเนินการ์เพืั�อให้้สอดรั์บกับมุ่าติร์การ์
การ์เฝ่า้ร์ะวงัปอ้งกนัโร์คัติิดติอ่โคัวดิ-19 มุ่กิ่จกร์ร์มุ่ทุ่�ดำาเนนิ
ในร์่ปแบบอื�นๆ ติามุ่คัวามุ่จำาเป็น ดังน่�

คัณะกร์ร์มุ่การ์คัวามุ่ปลี่อดภยั่ในการ์ทุำางาน (คัปอ.) มุ่่
คัณะกร์ร์มุ่การ์ทุั�งห้มุ่ด 7 ทุ่าน ดำาเนินห้น้าทุ่�ในการ์เป็น
ติัวแทุนนาย่จ้างแลี่ะลี่่กจ้าง โดย่มุ่่ เลี่ข้าน่การ์เป็น 
จป.วิชาช่พัติามุ่กฎิห้มุ่าย่กำาห้นด มุ่่ห้น้าทุ่�พัิจาร์ณาแผน
งานด้านคัวามุ่ปลี่อดภัย่ในการ์ทุำางานแลี่ะนอกงาน 
ป้องกัน ลี่ดอ่บัติิเห้ติ่ การ์เจ็บป่วย่จากการ์ทุำางาน ร์าย่งาน
ห้ร์อืเสนอแนะแนวทุางในการ์ปร์บัปร์ง่แกไ้ข้ให้ถ่้ึกติอ้งติามุ่
กฎิห้มุ่าย่คัวามุ่ปลี่อดภัย่ในการ์ทุำางานข้องนาย่จ้าง แลี่ะ
ลี่่กจ้าง ผ่้ร์ับเห้มุ่า 

ผู้ลการดำาเนินงาน

• ติร์วจสอบมุ่าติร์ฐานข้องถึังดับเพัลี่ิง แลี่ะติิดติั�งถึัง 
ดับเพัลี่ิงเพัิ�มุ่ติามุ่จ่ดติ่างๆ ทุ่�เห้มุ่าะสมุ่

• ติร์วจสอบพัื�นทุ่�ทุำางานทุ่�มุ่่คัวามุ่เส่�ย่ง เช่น ติร์วจสอบ
วาล์ี่วข้องทุ่อลี่มุ่ การ์จัดเก็บสาร์เคัมุ่่ การ์จัดเก็บสาร์เคัมุ่่ 
OEM ติร์วจสอบร์ะบบดับเพัลี่ิง (Fire pump)

• ร์่วมุ่ติร์วจสอบโคัร์งสร์้าง Rack ข้องคัลี่ังสินคั้า
• ทุดสอบสาย่ฉ่ดนำ�าดับเพัลี่ิง ทุดสอบการ์ทุนแร์งดัน
• ทุดสอบสัญญาณเส่ย่งจากเห้ติ่เพัลี่ิงไห้มุ่้
• จัดห้าอ่ปกร์ณ์คัวามุ่ปลี่อดภัย่ให้้กับพันักงานสวมุ่ใส่

ข้ณะทุำางาน
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มุ่่คัณะกร์ร์มุ่การ์ทุั�งห้มุ่ด 10 ทุ่าน ทุำาห้น้าทุ่�พััฒนาการ์จัดสวัสดิการ์ในร์่ปแบบข้องกิจกร์ร์มุ่ การ์
พััฒนางาน การ์จัดกิจกร์ร์มุ่สังสร์ร์คั์ให้้กับพันักงาน การ์ออมุ่เงิน การ์ช่วย่เห้ลี่ือคั่าคัร์องช่พั

• จัดสวัสดิการ์ร์ถึร์ับ-ส่งให้้กับพันักงาน ร์อบเช้า-เย่็น
• จัดกิจกร์ร์มุ่สังสร์ร์คั์งานเลี่่�ย่งปีให้มุ่่ ห้ร์ือเทุศกาลี่
• จดักิจกร์ร์มุ่ Happy meal เติิมุ่บญ่สร้์างพัลัี่งคัวามุ่ด ่จดัอาห้าร์เช้าให้กั้บพันักงาน แลี่ะมุ่กิ่จกร์ร์มุ่

ใส่บาติร์ช่วงเช้า
•จัดกิจกร์ร์มุ่ Happy Hair Cut บร์ิการ์ติัดผมุ่ให้้กับพันักงานในร์าคัาย่่อมุ่เย่า

มุ่่คัณะกร์ร์มุ่การ์ทุั�งห้มุ่ด 10 ทุ่าน ทุำาห้น้าทุ่�เป็นติัวแทุนสมุ่าชิกในการ์ดำาเนินงานข้องสห้กร์ณ์ ใน
ชว่งภาวะวกิฤติข้องโคัวดิ-19 สห้กร์ณอ์อมุ่ทุร์พััย่ ์สาลี่่� คัลัี่เลี่อ่ร์์ไดด้ำาเนนิการ์เพืั�อชว่ย่เห้ลี่อืสมุ่าชกิให้้
มุ่่สภาพัคัลี่่องในการ์ดำาเนินช่วิติ โดย่มุ่่มุ่าติร์การ์ติ่างๆ ดังน่�

• ทุบทุวนห้ลี่ักเกณฑ์์การ์ก่้เงินสามุ่ัญแลี่ะเงินก่้ฉ่กเฉิน
• การ์ลี่ดอัติร์าดอกเบ่�ย่เงินก่้สามุ่ัญแลี่ะฉ่กเฉินจากเดิมุ่ 5% เป็น 4.5% ติ่อปี
• ทุบทุวนห้ลัี่กเกณฑ์์การ์ร์่ไฟแนนซ์วงเงินก้่สามัุ่ญจากเดิมุ่สมุ่าชิกต้ิองชำาร์ะห้น่�เงินก้่สามัุ่ญแล้ี่ว

ไมุ่่น้อย่กว่า 20% เป็น 10% แลี่ะจ่าย่เงินก่้ทุ่กวันทุ่� 15 ข้องเดือน
• สนับสน่นลี่ำาไย่สดนอกฤด่จากสห้กร์ณ์จังห้วัดเช่ย่งให้มุ่่
กิจกร์ร์มุ่ติ่างๆ ติลี่อดปี 2564 จะเกิดข้ึ�นไมุ่่ได้ห้ากไมุ่่ได้ร์ับคัวามุ่ร์่วมุ่มุ่ือร์่วมุ่ใจในการ์ทุำางานข้อง

คัณะกร์ร์มุ่การ์จากติัวแทุนลี่่กจ้างจากทุ่กๆ ฝ่่าย่ร์่วมุ่มุ่ือกัน ทุั�งน่�ในปี 2564 ทุางคัณะกร์ร์มุ่การ์เลี่ือก
ติั�งคัณะกร์ร์มุ่การ์ได้จัดให้้มุ่่การ์เลี่ือกติั�งจากติัวแทุนแติ่ลี่ะแผนกในการ์เข้้ามุ่าทุำาห้น้าทุ่� โดย่ผลี่การ์
เลี่ือกติั�งเป็นไปด้วย่ด่ ได้ร์ับคัวามุ่ร่์วมุ่มืุ่อจากพันักงานทุ่กคันในการ์เข้้ามุ่าร่์วมุ่เลืี่อกคัณะกร์ร์มุ่การ์
ในปี 2565

คุณะกรรมการ	5ส	

คุณะกรรมการสหกรณ์ออมที่รัพัยึ์สาล่�	คุัลเล่อร์	

เลือกต่ั�งคณ์ะกรรมการ มอบเงินรางวัล	5สี่ Big	cleaning	day
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บร์ษิัทัุเห็้นถึึงคัวามุ่สำาคััญในการ์บริ์ห้าร์จัดการ์ด้านสิทุธุมิุ่นษ่ัย่ชน แลี่ะ
ร์ักษัามุ่าติร์ฐานการ์ปฏิิบัติิติามุ่นโย่บาย่สิทุธุิมุ่น่ษัย่ชนข้องบร์ิษััทุ เพืั�อ
ป้องกันการ์ลี่ะเมุ่ิดสิทุธุิมุ่น่ษัย่ชนข้องพันักงาน คั่่คั้าทุางธุ่ร์กิจ ผ่้รั์บเห้มุ่า 
ลี่ก่คัา้ แลี่ะชมุ่่ชนทุอ้งถิึ�นติลี่อดห้ว่งโซอ่ป่ทุาน แลี่ะเปน็การ์ติอบสนองคัวามุ่
คัาดห้วังข้องผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ แลี่ะเป้าห้มุ่าย่การ์พััฒนาทุ่�ยั่�งยื่นข้อง
สห้ปร์ะชาชาติิ (SDGs) ในการ์แสดงคัวามุ่ร์ับผิดชอบแลี่ะสร์้างคัวามุ่เชื�อ
มุ่ั�นในการ์เปน็บร์ษิัทัุทุ่�ดำาเนนิธุร่์กจิดว้ย่คัวามุ่เคัาร์พัติอ่สทิุธุมิุ่นษ่ัย่ชน โดย่
 การ์ดำาเนินงานในปี 2564 ทุ่�ผา่นมุ่านั�น บริ์ษัทัุทุบทุวนการ์ดำาเนินกจิกร์ร์มุ่
ทุ่�เก่�ย่วข้้องกับสทิุธิุมุ่น่ษัย่ชน เพืั�อให้้มุ่ค่ัวามุ่สอดคัล้ี่องต่ิอการ์ดำาเนนิธุร่์กจิ
ดังน่�

แร์งงานบังคัับแลี่ะการ์

เกณฑ์์แร์งงาน

การ์บริ์ห้าร์คัวามุ่มัุ่�นคัง

คัวามุ่ปลี่อดภัย่

การ์สร้์างการ์มุ่่ส่วน

ร่์วมุ่ข้องค่่ัค้ัา

ส่ข้ภาพัแลี่ะคัวามุ่ปลี่อดภัย่

ข้องล่ี่กค้ัาแลี่ะผ้่บริ์โภคั

สิที่ธิมนุษยึชี้นและการดำาเนินงาน

โดย่กร์ะบวนการ์ดำาเนิน
งานในด้านธุ่ร์กิจแลี่ะสิทุธุิ
มุ่น่ษัย่ชนสามุ่าร์ถึอ่านเพัิ�มุ่

เติิมุ่ได้ในห้นังสือ  
SALEE COLOUR 
SUSTAINABILITY 

REPORT 2019 (ห้น้า 35)

สิที่ธิแรงงาน

คุวามมั�นคุงปลอดภัยึ

สิที่ธิชีุ้มชี้น

สิ�งแวดล�อม

สายึโซ่่อุปที่าน

สิที่ธิล้กคุ�าและผู้้�บัริโภคุ

มุ่าติร์ฐานการ์คัร์องช่พั

แลี่ะค่ัณภาพัช่วิติ

การ์บริ์ห้าร์จัดการ์นำ�า

การ์จัดการ์ข้องเส่ย่

แลี่ะวัติถึ่อันติร์าย่

การ์บ ริ์ห้าร์ จัดการ์

พัลัี่งงาน

การ์รั์กษัาคัวามุ่ลัี่บแลี่ะ

คัวามุ่เป็นส่วนตัิวข้องล่ี่กค้ัา

แลี่ะผ้่บริ์โภคั

การ์ฝ่ึกอบร์มุ่การ์ร์ักษัา

คัวามุ่ปลี่อดภัย่

แร์งงานเด็ก

การ์เลืี่อกปฏิิบัติิในการ์ทุำางาน การ์โย่กย้่าย่ถิึ�นฐาน

ส่ข้ภาพัแลี่ะคัวามุ่

ปลี่อดภัย่ในช่มุ่ชน
จร์ร์ย่าบร์ร์ณข้องค่่ัค้ัา
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บร์ิษััทุได้มุ่่การ์ปร์ะเมิุ่นคัวามุ่เส่�ย่งด้านสิทุธิุมุ่น่ษัย่ชนร์ะดับองค์ักร์ คัร์อบคัล่ี่มุ่พืั�นทุ่�การ์ดำาเนิน
ธุ่ร์กิจ ร์วมุ่ทุั�งปร์ะเมิุ่นคั่่คั้าทุางธุ่ร์กิจ เป็นปร์ะจำาทุ่กปี เพืั�อจัดทุำาแนวทุางการ์จัดการ์ในพืั�นทุ่�ปฏิิบัติิ
การ์ทุ่�มุ่่คัวามุ่เส่�ย่งอย่่างมุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพั

ในปี 2564 ได้ปร์ะเมุ่ินคัวามุ่เส่�ย่งด้านสิทุธุิมุ่น่ษัย่ชนภาย่ใน เพัื�อร์ะบ่ ป้องกัน แลี่ะลี่ดผลี่กร์ะทุบ
จากคัวามุ่เส่�ย่งด้านสิทุธุิมุ่น่ษัย่ชนในการ์ดำาเนินงานข้องบริ์ษััทุ ติลี่อดห่้วงโซ่ค่ัณค่ัา โดย่เกณฑ์์การ์
ปร์ะเมุ่ินคัวามุ่เส่�ย่งด้านสิทุธุิมุ่น่ษัย่ชนดำาเนินการ์โดย่พัิจาร์ณาจาก 2 ปัจจัย่ ได้แก่ โอกาสทุ่�จะเกิด
ข้ึ�น แลี่ะผลี่กร์ะทุบ คัร์อบคัลี่มุ่่สิทุธิุมุ่นษ่ัย่ชน ทุั�ง 6 ดา้น ไดแ้ก ่สทิุธิุแร์งงาน สทิุธิุชมุ่่ชน ห้ว่งโซอ่ป่ทุาน
 คัวามุ่มุ่ั�นคังปลี่อดภัย่ สิ�งแวดลี่้อมุ่ แลี่ะสิทุธุิผ่้บร์ิโภคั 

จากผลี่การ์ปร์ะเมุ่นิคัวามุ่เส่�ย่งดา้นสทิุธุมิุ่น่ษัย่ชน บร์ษิัทัุ ไดก้ำาห้นดมุ่าติร์การ์ในการ์คัวบคัมุ่่แลี่ะ
บร์ร์เทุาผลี่กร์ะทุบทุ่�อาจเกิดข้ึ�น แลี่ะปร์ะเมุ่ินคัวามุ่เส่�ย่งทุ่�เห้ลี่ืออย่่่ (Residual Risks) ห้ลี่ังจากจัดทุำา
แนวทุางการ์ป้องกันแลี่ะแก้ไข้ด้านสิทุธุิมุ่น่ษัย่ชนในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจข้องบร์ิษััทุเพืั�อให้้มุ่ั�นใจว่าการ์
บร์ิห้าร์จัดการ์ด้านสิทุธุิมุ่น่ษัย่ชนข้องบร์ิษััทุ มุ่่ปร์ะสิทุธุิภาพัในการ์คัวบคั่มุ่ผลี่กร์ะทุบติลี่อดห่้วงโซ่
คั่ณคั่า

เพืั�อร์องรั์บปร์ะเด็นข้้อร้์องเร์่ย่นด้านสิทุธิุมุ่น่ษัย่ชน บริ์ษััทุได้มุ่่ช่องทุางเพืั�อรั์บแลี่ะบริ์ห้าร์จัดการ์
ร์้องเร์่ย่นสำาห้ร์ับผ่้มุ่่ส่วนได้เส่ย่ทุ่กกล่่ี่มุ่ ทัุ�งช่องทุางภาย่ในสำาห้ร์ับพันักงาน เช่น คัณะกร์ร์มุ่การ์
สวัสดกิาร์ กลี่อ่งร์บัคัวามุ่คัดิเห้น็พันกังาน แลี่ะชอ่งทุางสำาห้ร์บับค่ัคัลี่ภาย่นอก เชน่ เวบ็ไซติข์้องบร์ษิัทัุ
 โทุร์ศัพัทุ์ โทุร์สาร์ แลี่ะ จดห้มุ่าย่ เป็นติ้น โดย่ในปี 2564 ไมุ่่พับข้้อร์้องเร์่ย่นทุ่�เกิดจากการ์ลี่ะเมุ่ิดสิทุธุิ
มุ่น่ษัย่ชนในทุ่กปร์ะเด็น ห้ร์ือการ์ปฏิิบัติิทุ่�ไมุ่่สอดคัลี่้องกับกฎิห้มุ่าย่ด้านสิทุธุิมุ่น่ษัย่ชน

ผู้ลการดำาเนินงาน

ร�อยึละ	
ร�อยึละ	 ร�อยึละ	

ลดคุวามเส่�ยึง

100
66.67 33.33

0 0
ของกลุ่มคุ่้คุ�าท่ี่�พับัคุวามเส่�ยึง กรณ่การละเมิดกรณ่ข�อร�องเรียึน
ด�านการละเมิดสิที่ธิมนุษยึชี้น
ท่ี่� ได�รับัการกำาหนดมาตรการ

ที่่� ได�รับัการยึืนยึัน
ด�านการเลือกปฏิิบััติ

สัดส่วนของผู้้�บัริหาร สัดส่วนของพันักงาน

ท่ี่� ได�รับัการยืึนยัึน
สิที่ธิมนุษยึชี้น

เพัศหญิง	 เพัศหญิง	

สังคุมและชีุ้มชี้น
ในป ี2564 ทุา่มุ่กลี่างการ์แพัร่์ร์ะบาดข้องโคัวิด-19 การ์เข้้าไปมุ่ส่่วนร่์วมุ่ช่วย่เห้ลืี่อสงัคัมุ่แลี่ะชมุ่่ชน

ข้องบริ์ษัทัุจะเป็นการ์เข้า้ไปช่วย่เห้ลืี่อในด้านข้องการ์มุ่อบเงิน อป่กร์ณ์ทุางการ์แพัทุย์่ การ์มุ่อบเคัรื์�อง
บร์ิโภคั ห้ร์ือข้องใช้ทุ่�จำาเป็นให้้กับช่มุ่ชน กล่่ี่มุ่เด็กเล็ี่ก โร์งเร่์ย่น แลี่ะวัดทุ่�อำานวย่พืั�นทุ่�กักตัิว ในช่วง
สถึานการ์ณท์ุ่�เกิดวิกฤติข้ึ�น เพืั�อเป็นการ์ส่งมุ่อบกำาลี่งัใจการ์ชว่ย่เห้ลี่อืให้ผ้า่นพัน้ภาวะวกิฤติดังกล่ี่าว
ไปได้ด้วย่ด่จากคัวามุ่ย่ั�งย่ืนข้ององคั์กร์ นำาไปส่่คัวามุ่ย่ั�งย่ืนข้องสังคัมุ่ร์อบข้้าง
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ผู้ลการดำาเนินงาน

• สนับสน่นเคัร์ื�องผลิี่ติเคัร์ื�องออกซิเจน High flow พัร์้อมุ่ร์ะบบมุ่อนิเติอร์์ทุางไกลี่ให้้กับทุางโร์ง
พัย่าบาลี่สมุ่่ทุร์ปร์าการ์ จำานวน 2 เคัร์ื�อง
• มุ่อบข้้าวสาร์ให้้กับศ่นย่์กักติัวผ่้ป่วย่โคัวิด-19
• สนับสน่นนำ�าดื�มุ่ให้้กับคั่่คั้า เพัื�อมุ่อบให้้กับบ่คัลี่ากร์ทุางการ์แพัทุย่์ทุ่�ศ่นย่์ฉ่ดวัคัซ่น
• มุ่อบสิ�งข้องช่วย่เห้ลี่ือกิ�งแก้วไฟไห้มุ่้ จากเห้ติ่การ์ณ์ร์ะเบิดโร์งงานกิ�งแก้ว
• โคัร์งการ์สาลี่่� เติมิุ่ฝ่นัปนัร์กัปีทุ่� 5 มุ่อบสิ�งข้องให้ก้บัเด็กเลี่ก็เนื�องจากสถึานการ์ณโ์คัวดิ-19 มุ่จ่ำานวน
ผ่้สนับสน่นโคัร์งการ์ลี่ดลี่ง มุ่อบให้้กับมุ่่ลี่นิธุิฟอร์์เด็ก (For Dek)
• โคัร์งการ์นำาผืนป่าคัืนถึิ�น (Forest restoration project) ปีทุ่� 2 มุ่อบกลี่้าไมุ่้แข้็งแร์งให้้กับพันักงาน
แลี่ะช่มุ่ชน จำานวน 250 ติ้น โดย่ในปี 2564 ได้มุ่อบให้้กับสถึาบันการ์แพัทุย่์จักร์่นฤบดินทุร์์ คัณะ
แพัทุย่ศาสติร์์โร์งพัย่าบาลี่ร์ามุ่าธุิบด่
• โคัร์งการ์ปลี่่ก ปรั์บ ป้อง ช่วย่ปรั์บทุัศน่ย่ภาพัโดย่ร์อบข้องโร์งงานส่วนห้นึ�งข้องโคัร์งการ์เพืั�อช่วย่
ปอ้งกนัสาร์เคัมุ่ ่แลี่ะปญัห้ากลี่ิ�น ร์ว่มุ่สร์า้งร์ะบบนเิวศทุ่�สมุ่ดล่ี่แลี่ะยั่�งย่นื มุ่พื่ั�นทุ่�ให้ก้บัพันกังานไดพั้ัก
ผ่อนในเวลี่าว่าง ในปี 2564 ติ่อย่อดไปส่่การ์วัดคัาร์์บอนฟ่ติพัร์ิ�นทุ์ติ้นไมุ่้ทุ่�เป็นไมุ่้ให้ญ่ในบร์ิษััทุ เพัื�อ
ให้้ทุร์าบถึึงการ์ปลี่ดปลี่่อย่แลี่ะปร์ิมุ่าณการ์กักเก็บคัาร์์บอนทุ่�ได้ เป็นคัวามุ่ใส่ใจข้องบร์ิษััทุทุ่�มุ่่ติ่อสิ�ง
แวดลี่้อมุ่ แลี่ะเป็นส่วนห้นึ�งทุ่�ช่วย่ลี่ดโลี่กร์้อน 
• มุ่อบเคัร์ื�องคัอมุ่พิัวเติอร์ใ์ห้กั้บโร์งเร์ย่่น 5 แห่้ง ได้แก ่1.โร์งเร์ย่่นเอ่�ย่มุ่สร่์ย์่่ 2.โร์งเร์ย่่นบ้านคัลี่องห้ลี่วง
 จังห้วัดสมุ่่ทุร์ปร์าการ์ 3. โร์งเร์่ย่นบ้านไผ่โทุน จังห้วัดแพัร์่ 4. โร์งเร์่ย่นวัดห้้วย่ย่าง 5. โร์งเร์่ย่นบ้าน
ติลี่าดเนินห้ิน จังห้วัดชลี่บ่ร์่
• โคัร์งการ์แปร์ร์ป่กากแคัลี่เซย่่มุ่ (Recyclable Waste) เพืั�อเปน็การ์ใชทุ้ร์พััย่ากร์ให้เ้กดิปร์ะสทิุธุภิาพั
ส่งส่ด จากกากแคัลี่เซ่ย่มุ่ในกร์ะบวนการ์ผลี่ิติทุ่�บร์ิษััทุส่งกำาจัด เกิดเป็นบลี่็อกทุางเดินทุ่�แปร์ร์่ปจาก
ข้องเสย่่ในกร์ะบวนการ์ผลี่ติิเปน็การ์สง่มุ่อบค่ัณคัา่ให้้กับชมุ่่ชนในการ์ปรั์บปร่์งสวนส่ข้ภาพัชมุ่่ชนผา่น
การ์มุ่่ส่วนร์่วมุ่กัน
• โคัร์งการ์สาลี่่�เชิญชวนสร์้างสวนส่ข้ภาพัช่มุ่ชนบางนำ�าจืด ปรั์บปร์่งสวนส่ข้ภาพัช่มุ่ชนให้้มุ่่คัวามุ่
ปลี่อดภัย่ แลี่ะสามุ่าร์ถึใช้ปร์ะโย่ชน์จากพืั�นทุ่�ได้อย่่างเติ็มุ่ทุ่� เช่น การ์ติิดติั�งเสาไฟเพิั�มุ่แสงสว่างใน
พัื�นทุ่� ป่พัื�นด้วย่อิฐบลี่็อกทุ่�ทุางบร์ิษััทุทุำาข้ึ�นจากข้องเส่ย่จากกร์ะบวนการ์ผลี่ิติ ร์าวกันติกในพัื�นทุ่�อย่่่
ร์ิมุ่นำ�า แลี่ะปร์ับปร์่งเคัร์ื�องออกกำาลี่ังกาย่
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รางวัลของการพััฒนา

SET	AWARD	2021

รางวัลหุ�นยึั�งยึืน	(THSI)	

จากการ์ดำาเนินงานติลี่อดปี 2564 ทุ่�ผ่านมุ่านับเป็นปีทุ่�มุ่่คัวามุ่
ทุ้าทุาย่สำาห้รั์บองค์ักร์ ในการ์ดำาเนินธุ่ร์กิจทุ่�ยั่�งยื่น ผ่านวิกฤติทุ่�มุ่่
ผลี่กร์ะทุบต่ิอทัุ�วโลี่ก ในการ์พััฒนาองค์ักร์ บ่คัลี่ากร์ เคัรื์�องมืุ่อการ์
ดำาเนินธุ่ร์กิจทุ่�ได้มุ่่การ์เปล่ี่�ย่นแปลี่งไปจากเดิมุ่ บริ์ษััทุมุ่่คัวามุ่ภ่มิุ่ใจ
อย่่างยิ่�งในการ์พััฒนาองค์ักร์ให้้ก้าวห้น้าคัวบค่่ัไปส่่คัวามุ่ยั่�งยื่น 

บริ์ษััทุได้รั์บการ์คััดเลืี่อกให้้อย่่่ในร์าย่ชื�อห้่้น
ยั่�งยื่นข้องติลี่าดห้ลัี่กทุรั์พัย์่เป็นปีทุ่� 3

สาข้า Rising Star Sustainability Awards 
จากติลี่าดห้ลัี่กทุรั์พัย์่แห่้งปร์ะเทุศไทุย่

CSR-DIW	 Award	 from	
Ministry	of	Industry	

จากกร์มุ่โร์งงานอ่ติสาห้กร์ร์มุ่ ร่์วมุ่กับ
สถึาบันรั์บร์องมุ่าติร์ฐานไอเอสโอ ในการ์ส่ง
เสริ์มุ่การ์ดำาเนินงานด้านคัวามุ่รั์บผิดชอบต่ิอ
สังคัมุ่แก่ผ้่ปร์ะกอบการ์อ่ติสาห้กร์ร์มุ่ แลี่ะ
การ์พััฒนาอย่่างยั่�งยื่น ร่์วมุ่กับช่มุ่ชนแลี่ะได้
รั์บการ์ย่อมุ่รั์บจากช่มุ่ชนร์อบข้้าง
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โคุรงการลดก๊าซ่เร่อนกระจกภาคุสมัคุรใจตาม
มาตรฐานของประเที่ศไที่ยึ	T-VER	
ปร์ะเภทุพััฒนาพัลัี่งงานทุดแทุน ได้รั์บการ์ขึ้�นทุะเบ่ย่นจาก อบก.  
(องค์ัการ์บริ์ห้าร์ก๊าซเรื์อนกร์ะจก) ในชื�อโคัร์งการ์ โซลี่าร์์เซลี่ล์ี่ข้นาด
 999.58 กิโลี่วัติต์ิพ่ัคั ข้อง บริ์ษััทุ สาล่ี่� คััลี่เล่ี่อร์์ จำากัด (มุ่ห้าชน) โดย่
มุ่่ปริ์มุ่าณก๊าซเ รื์อนกร์ะจกทุ่�คัาดว่าจะลี่ดได้ 430 ตัิน
คัาร์์บอนไดออกไซด์เทุ่ย่บเทุ่าต่ิอปี

Corporate	Governance	Report	of	Thai	
Listed	Companies	(CGR)	2021
ได้รั์บคัะแนนปร์ะเมิุ่นอย่่่ทุ่� 89 คัะแนน จากผลี่การ์ปร์ะเมิุ่นผลี่การ์
สำาร์วจการ์กำากับด่แลี่กิจการ์บริ์ษััทุจดทุะเบ่ย่น ในทุ่�ร์ะดับ “ด่มุ่าก” 
โดย่สมุ่าคัมุ่ส่งเสริ์มุ่สถึาบันกร์ร์มุ่การ์บริ์ษััทุไทุย่ (IOD)

การเปิดเผู้ยึข�อม้ลคุวามยัึ�งยืึน	(Sustainability	
Disclosure	Community:	SDC)
ได้รั์บปร์ะกาศเก่ย่ร์ติิค่ัณ : Sustainability Disclosure Recognition 
ในการ์เปิดเผย่ข้้อมุ่่ลี่คัวามุ่ยั่�งยื่น โดย่สถึาบันไทุย่พััฒน์

รางวลัอุตสาหกรรมสเ่ขยีึวระดับั	3

บริ์ษััทุได้รั์บการ์รั์บร์องการ์เป็นอ่ติสาห้กร์ร์มุ่ส่เข่้ย่วร์ะดับ 3 ร์ะบบส่
เข่้ย่ว (Green System) จากกร์ะทุร์วงอ่ติสาห้กร์ร์มุ่

โคุรงการประเมินคุุณภาพัการจัดประชีุ้มผู้้�
ถืือหุ�น	(AGM)
ได้คัะแนนปร์ะเมิุ่น 100 คัะแนน จากผลี่การ์ปร์ะเมิุ่นค่ัณภาพัการ์
จัดปร์ะช่มุ่ผ้่ถืึอห้่้นปร์ะจำาปี 2564 (AGM Checklist) 5 เห้ร่์ย่ญ โดย่
สมุ่าคัมุ่ส่งเสริ์มุ่ผ้่ลี่งทุ่นไทุย่
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ประมวลภาพักิจกรรมปี	2564

โคุรงการแปรร้ปกากอุตสาหกรรม
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ม่ส่วนร่วม	ปรับัปรุงพ้ั�นท่ี่�ให�กับัชุี้มชี้น
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มอบัสิ�งของ	ชี้่วยึเหลือให�กับัชีุ้มชี้น
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สนับัสนุนอุปกรณ์การเรียึนให�กับัโรงเรียึน

ปล้กต�นไม�กับัโคุรงการนำาผู้ืนป่าคุืนถืิ�น
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สานสัมพัันธ์กับัเพั้�อนบั�าน
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ห่วงใยึ	แบั่งปัน	ในวิกฤตโคุวิด-19
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สรุปผู้ลการดำาเนินงานด�านเศรษฐกิจ	(Disclosure 201-1)

สรุปผู้ลการดำาเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม

การใชี้�นำ�า (Disclosure 303)

ของเส่ยึ (Disclosure 306)

รายึได�ของกิจการ	(ล�านบัาที่)

การใชี้�นำ�า	(ล้กบัาศก์เมตร)

ของเส่ยึ	(กิโลกรัม)

2562

2562

2562

2563

2563

2563

2564

2564

2564

ร์าย่ได้จากการ์ข้าย่แลี่ะบริ์การ์

ร์าย่ได้ร์วมุ่

กำาไร์ส่ทุธิุ

การ์จ่าย่เงินปันผลี่สำาห้รั์บผลี่การ์ดำาเนินการ์ปร์ะจำาปี

นำ�าทิุ�งทัุ�งห้มุ่ด (Disclosure 306-1)

• ค่ัาคัวามุ่สกปร์กข้องนำ�าทุ่�เกิดจาการ์ใช้ออกซิเจนทัุ�งห้มุ่ด เพืั�อ

ออกซิไดซ์สาร์อินทุร่์ย์่ในนำ�า (COD) มิุ่ลี่ลิี่กรั์มุ่/ลิี่ติร์

• ค่ัาคัวามุ่สกปร์กข้องนำ�าทุ่�เกิดจากการ์ใช้ออกซิเจนทุ่�ลี่ะลี่าย่

นำ�าโดย่จ่ลิี่นทุร่์ย์่ในการ์ย่่อย่สลี่าย่สาร์อินทุร่์ย์่ในนำ�า (BOD) 

มิุ่ลี่ลิี่กรั์มุ่/ลิี่ติร์

ข้องเส่ย่ทุ่�เกิดจากการ์ดำาเนินงานปร์ะจำาวัน

ปริ์มุ่าณข้องเส่ย่ปนเป้�อนทุ่�ส่งกำาจัด

ปริ์มุ่าณข้องเส่ย่ทุ่�ไมุ่่เป็นอันติร์าย่ (ร่์ไซเคิัลี่)

ปริิมาณน้ำำ�าท่ี่�ใช้้ท้ี่�งหมด

1,180.27

1,188.92

57.51

29.00

43,521

34,817

134.69

74.39

486,857

219,250

267,607

32,030

25,624

87.83

48.67

385,547

198,580

186,967

33,002

26,404

158

72.58

402,311

184,370

217,941

989.24

995.12

55.62

29.00

1,049.54

1,058.56

27.94

23.56
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การหกรั�วไหลของสารเคุม่	(Disclosure 306-3)

พัลังงาน	(Disclosure 302-1)

การบัริหารจัดการด�านสิ�งแวดล�อม	(Disclosure 307-1,419-1)

การหกรั�วไหลของสารเคุม่	(จำานวนคุรั�ง)

กระแสไฟฟ้า	(กิโลวัตต์	-	ชี้ั�วโมง)

การบัริหารจัดการด�านสิ�งแวดล�อม	

2562

2562

2562

2563

2563

2563

2564

2564

2564

จำานวนการ์ห้กรั์�วไห้ลี่ข้องนำ�ามัุ่นแลี่ะสาร์เคัมุ่่

ปริ์มุ่าณการ์รั์�วไห้ลี่ข้องนำ�ามัุ่นแลี่ะสาร์เคัมุ่่

กร์ะแสไฟฟ้าทุ่�ใช้งาน

การ์ลี่ะเมิุ่ดร์ะเบ่ย่บด้านสิ�งแวดล้ี่อมุ่ (จำานวนกร์ณ่)

จำานวนข้้อร้์องเร่์ย่น (จำานวนกร์ณ่)

จำานวนค่ัาปรั์บ (บาทุ)

0

0

0

0

0

11,886,000

0

0

0

0

0

8,343,000

0

0

0

0

0

8,689,000
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สรุปผู้ลการดำาเนินการด�านสังคุม

การจ�างงาน	(คุน)	

พันักงาน	(Disclosure	102-8	,401-1) 256225632564

• ชาย่

• ห้ญิง

• อาย่่น้อย่กว่า 30 ปี

• อาย่่มุ่ากกว่า 31 – 50 ปี

• อาย่่มุ่ากกว่า 50 ปี

• อาย่่น้อย่กว่า 30 ปี

• อาย่่มุ่ากกว่า 31 – 50 ปี

• อาย่่มุ่ากกว่า 50 ปี

ผู้้้บริิหาริ

• อาย่่มุ่ากกว่า 31 – 50 ปี

• อาย่่มุ่ากกว่า 50 ปี

แบ่งแยกตามเพศ (คน้ำ)

แบ่งแยกตามริะด้บและอายุ (คน้ำ)

พน้้ำกงาน้ำ (คน้ำ)

พน้้ำกงาน้ำต่างช้าติ (คน้ำ)

283

208

75

18

12

6

248

85

149

14

17

2

14

1

17

2

14

1

270

105

150

15

291

112

160

19

19

2

16

1

12

7

5

21

13

8

270

199

71

291

190
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อัตราการเข�า	–	ออกของพันักงาน

พันักงานใหม่	(Disclosure	401-1) 256225632564

• ชาย่

• ห้ญิง

แบ่งแยกตามเพศ (คน้ำ)

57

13

13

3

150

27
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อัตราการลาออกของพันักงาน	(Disclosure	401-1) 256225632564

• ชาย่

• ห้ญิง

แบ่งแยกตามเพศ (คน้ำ)

50

9

27

4

126

20

การพััฒนาพันักงาน	(Disclosure	401-1)

คุวามปลอดภัยึและอาชี้่วอนามัยึ

2562

2562

2563

2563

2564

2564

ชั�วโมุ่งอบร์มุ่เฉล่ี่�ย่ (ผ้่บริ์ห้าร์แลี่ะพันักงาน) (ชั�วโมุ่ง)

ค่ัาใช้จ่าย่ในการ์อบร์มุ่ (บาทุ)

ช้้�วโมงการิที่ำางาน้ำริวม (ช้้�วโมง)

- พันักงานทัุ�งห้มุ่ด

จำำาน้ำวน้ำอุบ้ติเหตุถึึงขึึ้�น้ำหยุดงาน้ำ (LWC)

•  พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

จำำาน้ำวน้ำผู้้้บาดเจ็ำบจำากการิที่ำางาน้ำท้ี่�งหมด (TRIC)

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

อ้ตริาการิบาดเจ็ำบจำากการิที่ำางาน้ำริวม (TRIR)

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

15.66

48,757.01

811,363.20

2

0

6

0

1.479

0

186,522.24

2

0

3

0

3.217

0

189,082.24

1

0

3

0

3.173

0

44.58

162,405.59

20.2

541,435

การพััฒนาพันักงาน	(Disclosure 404-1)

คุวามปลอดภัยึและอาชี้่วอนามัยึ (Disclosure 403-2)
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คุวามปลอดภัยึและอาชี้่วอนามัยึ 256225632564

อ้ตริาความถ่ึ�ขึ้องการิบาดเจ็ำบ (IFR) 

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

อ้ตริาการิบาดเจ็ำบท้ี่�งหมด (TIFR)

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

อ้ตริาการิหยุดงาน้ำจำากการิเกิดอุบ้ติเหตุ (LTIFR)

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

อ้ตริาความรุิน้ำแริงขึ้องการิบาดเจ็ำบ (ISR)

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด

• ผ้่รั์บเห้มุ่า

อ้ตริาการิเจ็ำบป่วยจำากการิที่ำางาน้ำ (OIFR)

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

จำำาน้ำวน้ำอุบ้ติเหตุถึึงข้ึ้�น้ำเส่ียช่้วิต

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (คัน)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (คัน)

เหตุการิณ์เกือบเกิดอุบ้ติเหตุ

• พันักงานทัุ�งห้มุ่ด (กร์ณ่)

• ผ้่รั์บเห้มุ่า (กร์ณ่)

2.46

0

7.39

0

2.465

0

0.06

0

0

0

0

0

0

0

16.08

0

44.41

0

10.723

0

10.72

0

0

0

0

0

0

0

15.87

0

44.41

0

5.289

0

5.28

0

0

0

0

0

0

0
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ข�อม้ลตามตัวชี้่�วัดมาตรฐาน	GRI

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

4

11 - 12

24

8 - 10

3

7

3, 7

7

34

13

7

8 - 10

14 - 16

GRI	
Standard

Page	number
(or	link)

DISCLOSURE	TITLE

ORGANIZATIONAL	PROFILE

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 initiatives

Statement from senior decision-maker

Key impacts, risk, and opportunities.

Values, principles, standards, and norms of behavior

Mechanisms for advice and concerns about ethics

STRATEGY

ETHICS	AND	INTEGRITY

73



102-19

102-20

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

102-32

102-38

 102-40

102-42

 102-43

 102-44

14

14 - 16

8 - 9

3, 7

www.saleecolour.com

www.saleecolour.com

9

9 - 10

8

Annual Report 2021

8

11 - 12

3

34, 49

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

List of stakeholder groups 

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concerns raised

STAKEHOLDER	ENGAGEMENT
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 102-45

 102-46

 102-47

 102-48

 102-49

 102-50

 102-51

 102-52

 102-53

 102-54

 102-55

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 204:
Procurement

practices 2016

GRI 201: Economic
performance 2016

3, 7

3

3

3

3

52 - 55

7

7

13

7,13

GRI	
Standard

Page	number
(or	link)

DISCLOSURE	TITLE

GRI	201:	ECONOMIC	PERFORMANCE

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

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

201-1 Direct economic value generated and distributed

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

204-1 Proportion of spending on local suppliers

สาระสำาคุัญด�านคุวามยึั�งยึืน

GRI	204:	PROCUREMENT	PRACTICE
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GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 205:
Anti-corruption 2016

GRI 302: Energy
2016

GRI 303: Water 
and effluents

2018

8 - 10

24, 26

24, 25, 49

24, 28 - 29

24, 25, 49

24, 26, 49

24, 26, 49

24, 26, 28

24, 26, 49

10

GRI	205:	ANTI-CORRUPTION

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

302-1 Energy consumption within the organization

302-2 Energy consumption outside of the organization

302-3 Energy intensity

302-4 Reduction of energy consumption

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

303-1 Interactions with water as a shared resource

303-2 Management of water discharge-related impacts

303-3 Water withdrawal

303-4 Water discharge

303-5 Water consumption

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI	302:	ENERGY

GRI	303:	WATER	AND	EFFLUENTS

GRI	305:	EMISSIONS
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GRI 305: 
Emissions

2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 306:
Waste 2020

GRI 307:
 Environmental 

compliance 2016

GRI 308: Supplier 
Environmental 

assessment 2016

28 - 29

28 - 29

28 - 29

28 - 29

28 - 29

24, 25, 49

24, 25, 49

24, 30, 49

12, 17 - 18

12, 17 - 18

24, 30, 49

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

305-4 GHG emissions intensity

305-5 Reduction of GHG emissions

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

306-1 Water discharge by quality and destination

306-2 Waste by type and disposal method

306-3 Significant spills

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

307-1 Non-compliance with environmental laws and 

regulations

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

308-2 Negative Environmental impacts in the supply chain 

and actions taken

GRI	306:	WASTE

GRI	307:	ENVIRONMENTAL	COMPLIANCE

GRI	308:	SUPPLIER	ENVIRONMENTAL	ASSESSMENT
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GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 414: Supplier 
social assessment 

2016

GRI 401:
Employment 2016

GRI 402: Labor/
Management 
relations 2016

17 - 18

31 - 34

32

17 - 18

34, 50

34, 50

34, 50

32, 51

35 - 36

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 

actions taken

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

401-1 New employee hires and employee turnover

401-2 Benefits provided to full-time employees that are 

not provided to temporary or part-time employees

401-3 Parental leave

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

402-1 Minimum notice periods regarding operational 

changes

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI	414:	SUPPLIER	SOCIAL	ASSESSMENT

GRI	401:	EMPLOYMENT

GRI	402:	LABOR/MANAGEMENT	RELATIONS

GRI	403:	OCCUPATIONAL	HEALTH	AND	SAFETY
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GRI 403:
Occupational

health and safety
2018

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

35 - 40, 51

35 - 40, 51

35 - 40, 51

35 - 40, 51

35 - 40, 51

35 - 40, 51

35 - 40, 51

35 - 40, 51

35 - 40, 51

23, 33 - 34, 50

23, 33 - 34, 37, 50

23, 33 - 34, 50

33, 37

39 - 40

403-1 Occupational health and safety management system

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation

403-3 Occupational health services

403-4 Worker participation, consultation, and 

communication on occupational health and safety

403-5 Worker training on occupational health and safety

403-6 Promotion of worker health

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 

safety impacts directly linked by business relationships

403-8 Workers covered by an occupational health and 

safety management system

403-9 Work-related injuries

403-10 Work-related ill health

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI	404:	TRAINING	AND	EDUCATION

GRI	413:	LOCAL	COMMUNITIES

GRI 404: Training 
and education 

2016

404-1 Average hours of training per year per employee

404-2 Programs for upgrading employee skills and 

transition assistance programs

404-3 Percentage of employees receiving regular 

performance and career development reviews
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GRI 413: Local 
communities 2016

GRI 414: Supplier 
social assessment 

2016

GRI 416: Customer 
health and safety 

2016

GRI 417: Marketing 
and labelling 2016

GRI 419: 
Socioeconomic 

compliance 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

GRI 103:
Management

approach 2016

39 - 40

13

13

35, 38

7

10, 42, 49

10, 42, 49

7

35 -38, 51

413-1 Operations with local community engagement, 

impact assessments, and development programs

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 

actions taken

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 

and safety impacts of products and services

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

417-2 Incidents of non-compliance concerning product 

and service information and labelling

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 

social and economic area

GRI	414:	SUPPLIER	SOCIAL	ASSESSMENT

GRI	416:	CUSTOMER	HEALTH	AND	SAFETY

GRI	417:	MARKETING	AND	LABELLING

GRI	419:	SOCIO-ECONOMIC	COMPLIANCE
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