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คุุณค่่าที่่�เรายึึดถืือ
สาลี่่� คััลเล่่อร์์ มุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาธุุรกิิจให้้เติิบโตควบคู่่�ไปกัับ
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การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบ และคำำ�นึึงต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม เรายึึดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจริิยธรรมธุุรกิิจ
เรามั่่� น ใจว่่ า คณะกรรมการ ผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งานทุุ ก คน คืื อ
ครอบครััวที่่�สำำ�คััญ”
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ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบัับนี้้�ได้้รวบรวมข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานตลอดปีี 2564 (รอบการ
รายงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564) เพื่่�อสื่่�อสารข้้อมููลการ
ดำำ�เนิินงานให้้กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับทราบข้้อมููลการดำำ�เนิินงานของ บริิษััท
สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) (COLOR) โดยใช้้กรอบการรายงานสากลด้้านความ
ยั่่�งยืืนฉบัับมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI Standards) ระดัับพื้้�น
ฐาน (Core) กำำ�หนดความสำำ�คััญตามหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและ
ครอบคลุุม ทั้้�ง 3 มิิติิ เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม ควบคู่่�กัับการคััดเลืือก
ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนตามหลัักการกำำ�หนดเนื้้�อหา (Materiality Assessmment) รวมถึึงการแสดงความมุ่่ง� มั่่�นในการดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้้าน
ขอบเขตการรายงานพิิจารณาจากความเกี่่ย� วข้้องของธุุรกิิจ ความพร้้อมของข้้อมููล
และผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทภายใต้้ธุุรกิิจหลััก ในรายงานฉบัับ
นี้้�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงขอบเขตของการรายงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เมื่่�อเทีียบกัับ
รายงานความยั่่�งยืืนฉบัับก่่อนหน้้านี้้�แต่่อย่่างใด

การให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อรายงาน
รายงานฉบัับนี้้�ได้้มีีการทบทวนเนื้้�อหาสำำ�คััญโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท
เพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�นว่่าข้้อมููลที่่�รายงานนั้้�นครบถ้้วน ถููกต้้อง และครอบคุุลมการ
ตอบสนองต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

แผนกนวััตกรรมและความยั่่�งยืืน ฝ่่ายนวััตกรรมและความยั่่�งยืืน
บริิษััท สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กััด (มหาชน) 858 หมู่่� 2 ซอย 1C/1
นิิคมอุุตสาหกรรมบางปูู ตำำ�บลบางปููใหม่่ อำำ�เภอเมืืองสมุุทรปราการ
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10280 โทร. 02-3232601-8
หรืือ ดาวน์์โหลดรายงานฉบัับนี้้�ได้้ที่่� www.saleecolour.com
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สารจากประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษัทั สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) (COLOR)
ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนโดยมุ่่�งมั่่�นเป็็นธุุรกิิจที่่�ไม่่
หยุุดการพััฒนาและไม่่สร้้างผลกระทบต่่อสัังคม
และชุุมชนรอบข้้าง พร้้อมช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน
บริิษัทั ได้้ดำ�ำ เนิินงานตามกรอบกลยุุทธ์์ขององค์์กร
“ความสำำ�เร็็จของคุุณ คืือความท้้าทายของเรา”
เป็็นเป้้าหมายหลัักอย่่างยั่่�งยืืนส่่งเสริิมให้้องค์์กร
ภายในเข้้มแข็็งเพื่่�อให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างมั่่�นคง และ
สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างสมดุุลกััน
สอดคล้้องตามเป้้าหมายของการพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน (SDGs) ขององค์์กรสหประชาชาติิ
ในสถานการณ์์สัังคมปััจจุุบัันที่่�ต้้องเผชิิญกัับ
การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 ที่่มีีค
� วาม
รุุนแรงมากขึ้้�นและส่่งผลกระทบต่่อทุุกภาคส่่วน
การล็็อกดาวน์์ประเทศเพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของ
โรคส่่งผลให้้พนัักงานบางส่่วนต้้องปฏิิบััติิงานที่่�

นายรััช ทองวานิิช
ประธานกรรมการบริิหาร

บ้้าน เพื่่�อช่่วยลดจำำ�นวนการเดิินทางและลดความ
แออััดในสถานที่่ทำ� �ำ งาน การรัับมืือกัับสถานการณ์์
การเตรีียมแผนฉุุกเฉิิน จััดกลุ่่�มผู้้�รับั ผิิดชอบอย่่าง
ชััดเจนหากเกิิดเหตุุการณ์์ไม่่แน่่นอน เตรีียมการใน
ด้้านของเทคโนโลยีีไว้้รองรัับการทำำ�งานอย่่างเต็็ม
ที่่ใ� ห้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิภิ าพในการติิดต่่อสื่่อ� สาร
เหมืือนอยู่่ใ� กล้้กันั ทุกุ ที่่� เตรีียมความพร้้อมในด้้าน
ของกำำ�ลัังคนที่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจ และสร้้าง
ความเชื่่อ� มั่่น� ว่่าเราจะสามารถผ่่านวิิกฤตนี้้�ไปได้้นับั
ว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่ท้� า้ ทายอย่่างมาก
ในนามประธานกรรมการบริิหารและกรรมการ
ผู้้�จัดั การ ผมขอขอบคุุณในความไว้้วางใจของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกท่่าน และขอขอบคุุณพนัักงานทุุก
ท่่านที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร
บริิ ษัั ท จะยึึ ด มั่่� น ในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ ตามหลัั ก
ธรรมาภิิบาล มีีความรัับผิิดชอบและสร้้างคุุณค่่า
ต่่อสัังคมอย่่างยั่่ง� ยืืนต่่อไป

นายพีีรพัันธ์์ จิิวะพรทิิพย์์
กรรมการผู้้�จััดการ
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ความเป็็นสาลี่่� คััลเล่่อร์์
ในปลายปีีที่ผ่่� า่ นมาบริิษัทั ได้้มีีการทบทวนวััฒนธรรมองค์์กรให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน เพื่่�อสร้้าง
ความเข้้มแข็็งของการทำำ�งานเป็็นทีีมและสร้้างประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานทัันต่่อความเปลี่่�ยนแปลง
ของปััจจััยต่า่ งๆ ที่่มีี� ผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษัทั รัับมืือจััดการกัับปััญหาต่่างๆ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่เ� ป้้าหมาย
และความสำำ�เร็็จเดีียวกัันจากแรงขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันสร้้างความเป็็นสาลี่่� คััลเล่่อร์์ พััฒนาองค์์กรและ
แสวงหาโอกาสอยู่่�เสมอ เพื่่�อเป็็นองค์์กรที่่�ไม่่หยุุดการพััฒนาก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน

วิิสััยทััศน์์ (Vision)

ความสำำ�เร็็จของคุุณ คืือ ความท้้าทายของเรา
พัันธกิิจ (Mission)
1. ต้้องดีีกว่่าเก่่า ต้้องดีีกว่่าเมื่่�อวาน
2. มองปััญหาอย่่างรอบด้้านเผชิิญหน้้า และแก้้ไข
3. Learn – Unlearn - Relearn
4. เติิมเต็็มสิ่่�งที่่�ขาด
5. สร้้างโลกให้้น่่าอยู่่�

กลยุุทธ์์ (strategy)
1. กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น 20% จากปีี 2563
2. รู้้�สาเหตุุของปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนการอย่่างตรงจุุด
3. สร้้างขั้้�นตอนการเรีียนรู้้�การทำำ�งาน “แบบเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน”
4. สร้้างแนวทางการกระจายข้้อมููลให้้เข้้าใจได้้ง่่ายอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
5. สร้้างโครงการ CSR นำำ�ทรััพยากรจากภายในเพื่่�อสร้้างประโยชน์์
แก่่สัังคม
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วััฒนธรรมองค์์กร

TEAMWORK

RESPONSIBILITY

INTEGRITY

การทำำ�งานแบบร่่วมแรงร่่วมใจ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายเดีียวกััน ทุุกคนรู้้�
บทบาท รู้้�หน้้าที่่� มีีความรัับผิิดชอบร่่วมกัันสอดประสานกัันอย่่างดีี แม้้มีี
อุุปสรรคก็็พร้้อมใจกัันร่่วมแก้้ไขหากจำำ�เป็็นก็็สามารถทำำ�งานแทนกัันได้้
เพราะต่่างมองเห็็นประโยชน์์ส่ว่ นรวมการทำำ�งานจึึงเป็็นระบบทีีมและร่่วม
มืือกัันจนไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุกุ มิิติทั้้ิ ง� เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�ง
แวดล้้อมทำำ�งานด้้วยความใส่่ใจและส่่งมอบงานตรงเวลา
ในการทำำ�งานควรเชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจและให้้เกีียรติิซึ่่�งกัันและกััน ยึึดถืือใน
คุุณธรรม จริิงใจต่่อกัันตรงไปตรงมาเว้้นการโกหก การคดโกง หรืือการลััก
ขโมยทุุกคนต้้องมีีความซื่่�อสััตย์์ต่่อตนเองต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา ผู้้�ใต้้บัังคัับ
บััญชา และเพื่่�อนร่่วมงานการตััดสิินใจใดๆ ก็็ตามควรอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ผลประโยชน์์ส่่วนรวมและองค์์กร
เรีียนรู้้� และพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ให้้เกิิดประโยชน์์
และสร้้างคุุณค่่า

INNOVATION

PERFORMANCE

SPEED

สร้้างงาน สร้้างคนที่่�มีีคุุณภาพ ส่่งมอบงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และตรง
ตามเป้้าหมายที่่�สามารถตอบสนองความคาดหวัังต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ไม่่
หยุุดคิิด และพััฒนางานให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทำำ�งานเชิิงรุุก ชอบคิิด วางแผน และพร้้อมแก้้ปััญหาเสมอ ทั้้�งฝ่่ายที่่�ได้้รัับ
มอบหมายและติิดตามงาน หััวหน้้างานจึึงควรเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี มีีการ
กำำ�หนดขอบข่่ายเวลาของงานชััดเจน การติิดตามและตรวจสอบงานอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ภาพรวมทีีมงาน มีีความว่่องไว รอบคอบ ใส่่ใจในงาน ตั้้�งใจให้้
สำำ�เร็็จลุุล่่วง ทำำ�งานอย่่างมีีคุุณภาพเพื่่�อความก้้าวหน้้าในอนาคต

มาดููการเดิินทางของเรา
ตลอดปีี 2564….

ส่่งออก
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ประเทศ

การขายและตลาด
สาลี่่� คััลเล่่อร์์ มีีการจำำ�หน่่ายสิินค้้าในประเทศเป็็นหลััก
คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 90 ของรายได้้ จากการขาย
ของบริิษััทใน ปีี 2564 ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นในการร่่วมพััฒนาตลาด
ภายในประเทศให้้มีีสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ สามารถแข่่งขัันกัับ
ต่่างประเทศ และลดการนำำ�เข้้าของสิินค้้าพลาสติิกคุุณภาพ
สููงเพื่่�อส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจของไทย บริิษััทใช้้ช่่องทางการ
จำำ�หน่่ายโดยตรงให้้แก่่ลููกค้้า ซึ่่�งได้้แก่่ผู้้�ประกอบการแปรรููป
ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกต่่างๆ และปััจจุุบัันบริิษััทยัังขยายการ
ตลาดไปยัังต่่างประเทศ เพื่่�อเพิ่่�มศักั ยภาพในการจััดจำำ�หน่า่ ย
เป็็นการลดความเสี่่ย� ง ภาวะชะลอตััวในประเทศ อุุตสาหกรรม
พลาสติิกและปิิโตรเคมีีมีีการเติิบโตลดลงเล็็กน้้อย
ในปีี 2564 พบว่่ า อุุตสาหกรรมกรรมพลาสติิ ก และ
ปิิโตรเคมีีภายในประเทศมีีภาวการณ์์ผันั ผวน อัันเนื่่�องมาจาก
สภาวะของการระบาดของไวรัั ส โควิิ ด -19 ทำำ� ให้้ ตล าด
พลาสติิกในบางกลุ่่�มอุุตสาหกรรมมีีภาวะชะลอตััวและใน
บางกลุ่่�มมีีการเติิบโตเพิ่่�มสููงขึ้้�น ภาวการณ์์ประกาศหยุุด
กิิ จ กรรม (Shut Down) ของบางประเทศส่่ ง ผลบวกต่่ อ
กิิจกรรมการส่่งออกวััตถุุดิิบที่่�ชดเชยกัับปริิมาณที่่�ขาดแคลน
ไป ทำำ�ให้้ในภาพรวมของปีีที่่�ผ่่านมาอุุตสาหกรรมพลาสติิก
และปิิโตรเคมีี มีีการเติิบโตลดลงเล็็กน้้อย

เวีียดนาม จีีน มาเลเชีีย พม่่า
อิินเดีีย ออสเตรเลีีย อิินโดนีีเชีีย
บัังคลาเทศ UK อเมริิกา
แอฟริิกาใต้้

เป้้าหมาย การสำำ�รวจความ

พึึ ง พอใจของลููกค้้ า ในการ
ประสานงานของทุุ ก หน่่ ว ย
งาน เกณฑ์์การประเมิินอยู่่�ที่่�

≥ 85%
ผล การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�

ดีีกัั บ ลููกค้้ า โดยการสำำ�ร วจ
ความพึึงพอใจในปีี 2564
อยู่่�ที่่� 93.44%
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โดยมีีสำำ�นัักงานและ
ฐานการผลิิตตั้้�งอยู่่�ที่่�
ยอดขายในประเทศ
(คิิดเป็็นร้้อยละ) 93.58%

ประเทศไทย

สััดส่่วนของการตลาดปััจจุุบััน
บรรจุุภััณฑ์์
51%

อิิเล็็กทรอนิิกส์์
6.12%

อื่่�นๆ
20.12%

ยอดขายต่่างประเทศ
(คิิดเป็็นร้้อยละ) 6.42%

ยานยนต์์
9.66%
การเกษตร
13.10%

CHINA

UK

VIETNAM
MYANMAR

INDIA

U.S.A

BANGLADESH
MALAYSIA
INDONESIA
AUSTRALIA

SOUTH
AFRICA

สััดส่่วนการขายมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทสีีดำำ�
ในปีี 2564 อยู่่�ที่่� 13.37% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 อยู่่�ที่่� 22%

13.37%

สััดส่่วนการขายมาสเตอร์์แบทช์์ประเภทสีีขาว
ในปีี 2564 อยู่่�ที่่� 7.37% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 อยู่่�ที่่� 9.87%

7.37%

10

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  จริิยธรรมธุุรกิิจ
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บริิษัทตร
ั ะหนัักถึึงการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� มีีระบบบริิหารจััดการที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ โปร่่งใส ตรวจ
สอบได้้ และเพื่่�อเป็็นการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นและความมั่่�นใจต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้
เสีีย ผู้้�เกี่่ย� วข้้องทุกุ ฝ่่าย บริิษัทั เชื่่อ� ว่่าการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� เป็็นเครื่่�องมืือการเพิ่่�มมููลค่า่ และส่่งเสริิม
การเติิบโตของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานทุุกคน ได้้ยึึดถืือแนวปฏิิบััติิ
ตามคู่่�มืือนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ คู่่�มืือจรรยาบรรณธุุรกิิจ และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานให้้
พนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบและปฏิิบััติิตาม

การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการในรอบปีี 2564
การทบทวนนโยบาย

การนำำ�มาปฏิิบััติิ

มีีการทบทวนนโยบายและนำำ�เสนอต่่อคณะ
กรรมการ ดัังนี้้�

• ทบทวนนโยบายการรัับ-ให้้ของขวััญหรืือ
ประโยชน์์อื่่�นใด

• นำำ�นโยบายการรัับ-ให้้สื่่อ� สารไปยัังพนัักงาน
และกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรัับทราบและปฏิิบััติิ
ตาม โดยออกเป็็นจดหมายขอความร่่วมมืืองด
เว้้นการให้้-รัับของขวััญหรืือประโยชน์์อื่่�นใด

• ทบทวนนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกััน

• ทบทวนคำำ�จำำ�กััดความของรายละเอีียดของ
สิินค้้า และปรัับลดอััตราส่่วนเพิ่่�มจากต้้นทุุน
ของต้้นทุุนของสิินค้้าเฉพาะเจาะจง

• ทบทวนจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษัทั ให้้มีีความ
ครอบคลุุมกัับการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบััน

• มีีการกำำ�หนดให้้มีีการติิดตามทบทวนผลการ
ดำำ�เนิินงานและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน ให้้
มีีความสอดคล้้องกัับสถานะการณ์์ปััจจุุบััน

• ทบทวนแบบประเมิินคณะกรรมการและผู้้�
บริิหารระดัับสููง

• ทบทวนบทบาทและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการทำำ�
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
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การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง การประเมิินผลสามารถ
สะท้้อนถึึงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนำำ�ผลการประเมิินที่่�
ได้้นำำ�มาวิิเคราะห์์การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ข� องคณะกรรมการ ข้้อเสนอแนะมาปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิิน
งานคณะกรรมการต่่อไป แบ่่งการประเมิินออกเป็็น 4 หััวข้้อ ดัังนี้้�
1) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
2) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุุดย่่อย (รายบุุคคล)
3) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อย (รายคณะ)
4) การประเมิินผู้้�บริิหารระดัับสููง

เกณฑ์์ ในการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง
มากกว่่า

85%
ดีีเยี่่�ยม

มากกว่่า

มากกว่่า

75%
ดีีมาก

65%
ดีี

มากกว่่า

50%
พอใช้้

ต่ำำ��กว่่า

50%
ควรปรัับปรุุง

ผลการประเมิินคณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
การประเมิินตนเอง
ของคณะกรรมการ
(รายคณะ)
คะแนนเฉลี่่�ย
ร้้อยละ

96

อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีเยี่่�ยม

การประเมิินตนเอง
ของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย (รายคณะ)
คะแนนเฉลี่่�ย
ร้้อยละ

93

อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีเยี่่�ยม

ประเมิินตนเองของคณะ
กรรมการและกรรมการ
ชุุดย่่อย (รายบุุคคล)
คะแนนเฉลี่่�ย
ร้้อยละ
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อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีเยี่่�ยม

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังเข้้าการตรวจประเมิินโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแล
กิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies CGR 2021) โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย (IOD) ผลการประเมิินจััดอยู่่�ในระดัับ “ดีีมาก” หรืือ 4 ตราสััญลัักษณ์์ และ
ได้้รับั รางวััลการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุม 100 คะแนนเต็็ม หรืือ 5 เหรีียญ
โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย (Thai Investors Association) จากการจััด
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ผลการประเมิินจากทุุกโครงการล้้วนแสดงให้้เห็็น
ว่่าบริิษััทมีีการพััฒนาการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง

ประเมิิ น ผู้้� บริิ ห าร
ระดัับสููง
คะแนนเฉลี่่�ย
ร้้อยละ

94

อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีเยี่่�ยม

กระบวนการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของคณะ
กรรมการ
อ่่ า นเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ จ าก
รายงานความยั่่� ง ยืื น
ประจำำ�ปีี 2563 หน้้าที่่� 13
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การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิ ษัั ท มุ่่� ง มั่่� น ในการมีีส่่ ว นร่่ ว มป้้ อ งกัั น การ
ทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันในทุกุ รููปแบบ ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่ก� ารเสริิม
สร้้ า งความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ และความโปร่่ ง ใสให้้ แ ก่่
องค์์กร และเป็็นการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงใน
ด้้ า นของการทุุ จ ริิ ตค อร์์ รัั ป ชัั น การช่่ ว ยเหลืื อ
ทางการเมืื อ ง การบริิ จ าคเพื่่� อ การกุุศล เงิิ น
สนัับสนุุน ค่่าของขวััญ และค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นๆเป็็นต้้น
บริิษัทยึ
ั ดึ มั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและ
มีีจริิยธรรม สื่่�อสารไปยัังพนัักงานทุุกคนในองค์์กร
ให้้รัับทราบ และมีีแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน

นโยบายการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชััน อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้จาก
www.saleecolour.com

นโยบายการรัั บ -ให้้ ข องขวัั ญ หรืื อ
ประโยชน์์อื่่�นใด (No Gift Policy)
อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้จาก
www.saleecolour.com

จริิยธรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น จะต้้องยึึดมั่่�นต่่อจริิยธรรมในด้้านธุุรกิิจ บริิษััทได้้มีีการดำำ�เนิิน
งานโดยยึึดหลัักการปฏิิบัติั ติ ามจริิยธรรมธุุรกิิจข้้อพึึงปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน นโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน
ทุกุ ประเภท เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ที่ิ ดีี่� ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในองค์์กร โดย
ดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานแห่่งธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและ
ภายนอกองค์์กร

มาตรการการร้้องทุุกข์์ และการเยีียวยา
ในการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนนั้้�นได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�พิิจารณารัับเรื่่�องแจ้้ง
เบาะแสข้้อร้้องเรีียน การกระทำำ�ที่อ่� าจทำำ�ให้้เกิิดความสงสััยได้้ว่า่ เป็็นการทุจุ ริิตคอร์์รัปั ชัันที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับ
บริิษััทโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมผ่่านช่่องทางการรัับข้้อร้้องเรีียนที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยผู้้�ร้้องเรีียนจะต้้อง
ระบุุรายละเอีียดของเรื่่�องที่่�จะแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน พร้้อมชื่่�อที่่�อยู่่�และหมายเลขโทรศััพท์์ที่่�
สามารถติิดต่่อได้้
การคุ้้�มครองสิิทธิขิ องผู้้�ร้อ้ งเรีียนและผู้้�ให้้ข้อ้ มููลที่่ก� ระทำำ�โดยเจตนาสุุจริิต บริิษัทั จะปกปิิดชื่่อ�
ที่่อ� ยู่่�หรือื ข้้อมููลใดๆ ที่่ส� ามารถระบุุตััวผู้้�ร้้องเรีียนหรืือผู้้�ให้้ข้อ้ มููลได้้ และเก็็บรัักษาข้้อมููลของผู้้�ร้้องเรีียน
และผู้้�ให้้ข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับโดยจำำ�กััดเฉพาะผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการตรวจสอบ
เรื่่�องร้้องเรีียนเท่่านั้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
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ช่่องทางรัับข้้อร้้องเรีียน
จดหมาย

ทางจดหมาย โดยการจ่่าหน้้าซองถึึงคณะกรรมการตรวจสอบ
หรืือ เลขานุุการบริิษััท ส่่งมาที่่� บมจ.สาลี่่� คััลเล่่อร์์ 858 ม.2
ซ.1C/1 นิิ คมอุุต สาหกรรมบางปูู ต.บางปููใหม่่ อ.เมืื อ ง
สมุุทรปราการ จ.สมุุทรปราการ 10280

อีีเมล

- ประธานกรรมการตรวจสอบ rapee60@gmail.com
- กรรมการผู้้�จััดการ peerapun@saleecolour.com
- เลขานุุการบริิษัทั mattana@saleecolour.com

เว็็บไซต์์
ทางเว็็บไซต์์บริิษัทั www.saleecolour.com หน้้านัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ ในหััวข้้อ “การแจ้้งเบาะแสการทุุจริิต“

ตู้้�รัับความคิิดเห็็น
ทางตู้้�รัับความคิิดเห็็น ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ และบริิเวณ
สำำ�นักั งานของ บริิษัทั สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กัดั (มหาชน)

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนในปีี 2564
จำำ�นวนเหตุุการณ์์
ที่่�เกิิดจากการทุุจริิต

การแจ้้งข้้อมููลความขััดแย้้ง
ทางช่่องทางการร้้องเรีียน

เรื่่�อง

เรื่่�อง

0

0
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษัทมีี
ั การบริิหารความเสี่่ย� งภายใน ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการจััดการความเสี่่ย� ง เพื่่�อลด
โอกาสที่่จ� ะเกิิดความเสีียหายต่่อองค์์กร ด้้วยการกำำ�หนดนโยบาย การปฏิิบัติั งิ าน ประเมิินระดัับความ
เสีียหายและขนาดของความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตให้้อยู่่�ในระดัับที่่�องค์์กรประเมิิน ควบคุุม
และตรวจสอบได้้อย่่างมีีระบบช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและช่่วยส่่ง
เสริิมให้้องค์์กรมีีความพร้้อมในการปรัับตััวได้้อย่่างรวดเร็็วรองรัับในสถานการณ์์ต่่างๆ ภายใต้้กรอบ
การบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่่�เป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยการดำำ�เนิินงานมีีการทบทวนความเสี่่�ยงหลัักทั้้�งหมด 7 เรื่่�องสอดคล้้องประเด็็น
ภายในและภายนอก นอกจากนั้้�นมีีการทบทวนความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�ในด้้านของ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�ง
แวดล้้อม (ESG) เพื่่�อให้้ครอบคลุุมในการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและกำำ�กับั ดููแลกิิจการมีีบทบาทในการให้้คณะ
กรรมการบริิหารได้้เฝ้้าระวัังสถานการณ์์น้ำำ��ท่ว่ มฉัับพลััน เนื่่�องจากพื้้�นที่่ตั้้� ง� ของโรงงานอยู่่ใ� นจุุดเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดน้ำำ��ท่่วม ทางคณะผู้้�บริิหารได้้เร่่งเฝ้้าระวัังติิดต่่อสื่่�อสารกัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�เป็็นตััวแทนในการแจ้้ง
สื่่�อสารระดัับน้ำำ�� และการระบายน้ำำ��ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมตลอดเวลาในการบริิหารจััดการภายใน
มีีแผนฉุุกเฉิินรองรัับภาวะน้ำำ��ท่่วม หรืือ การบริิหารจััดการแบบ BCM มีีการซัักซ้้อมแผน เตรีียมการ
ประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้การจััดการภายในรวดเร็็วและกลัับมาเป็็นปกติิ

ความเสี่่�ยงหลัักขององค์์กรมีี 7 เรื่่�อง ดัังต่่อไปนี้้�
1

2

3

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์  
(Strategic Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านกฎหมาย 
(Compliance Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
(Financial Risk)

4

5

ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
(Information
Technology Risk)

ความเสี่่�ยงด้้าน
การดำำ�เนิินงาน
(Operational Risk)

6

7

ความเสี่่�ยงด้้านองค์์กร ความเสี่่�ยงจากภายนอก
(Organizational Risk)
(External Risk)
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ประเด็็นความเสี่่ย� งหลัักโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์  
(Strategic Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
(Financial Risk)

ความเสี่่�ยงด้้าน
การดำำ�เนิินงาน
(Operational Risk)

ความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น และภาวะ
เศรษฐกิิจเนื่่�องจากธุุรกิิจถดถอย ไม่่สามารถแข่่งขัันได้้
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. ศึึกษาข้้อมููลการตลาด เทคโนโลยีี และนวััตกรรม เพื่่�อให้้ทัันต่่อ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
2. จััดทำำ�โครงการ OKR เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิิน เนื่่�องจาก
เศรษฐกิิจชะลอตััวสิินค้้าขายไม่่ได้้ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
ลดลง หรืือไม่่มีีการควบคุุมต้้นทุุนที่่�ดีี
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. ศึึกษาและดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนดของสถาบัันการเงิินอย่่าง
เคร่่งครััด
2. ประชุุมติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและรายงานให้้คณะกรรมการ
บริิษััทรัับทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3. จััดหาแหล่่งสิินเชื่่�อสำำ�รองเพิ่่�มเติิม
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับต้้นทุุนการผลิิตที่่�ไม่่สามารถควบคุุมต้้นทุุน
ให้้เป็็นไปตามประมาณการได้้เนื่่�องจากราคาวััตถุุดิิบปรัับเปลี่่�ยนขึ้้�นลงตามสถานการณ์์ตลาดและไม่่สามารถปฎิิบััติิงานได้้ตามกลยุุทธ์์
และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. ใช้้กลยุุทธ์์สั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบล่่วงหน้้า และซื้้�อในปริิมาณมากตามแผน
ประมาณการการผลิิตที่่�ได้้รัับ เพื่่�อให้้มีีอำำ�นาจในการต่่อรองราคา
2. แผนกออกแบบร่่วมกัับแผนกจััดซื้้�อ หาวััตถุุดิิบทดแทนราคาถููก แต่่
ได้้คุุณภาพตามความต้้องการเดิิมของลููกค้้า
3. จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานในแต่่ละกระบวนการ และติิดตามความ
คืืบหน้้า เพื่่�อลดต้้นทุนุ ลดข้้อผิิดพลาด และเพิ่่�มผลผลิิต เช่่น การเปลี่่ย� น
วัันทำำ�งาน
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ความเสี่่�ยงจากภายนอก
(External Risk)

• ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััวจากอุุปสงค์์ของ
สิินค้้าภายในประเทศมีีแนวโน้้มลดลงส่่งผลต่่อความต้้องการสิินค้้า
ของบริิษััท และความต้้องการของตลาดส่่งออกลดลง เนื่่�องมาจาก
สงครามการค้้าของจีีนและสหรััฐอเมริิกาส่่งผลให้้ยอดการผลิิตของ
ลููกค้้าลดลงกระทบกัับความต้้องการใช้้สิินค้้าของทางบริิษััท
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. ดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนประมาณการธุุรกิิจ
2. ปรัับสภาพการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามสภาวการณ์์ปััจจุุบััน
3. จััดทีีมทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มสิินค้้าหลััก เพื่่�อสร้้างลัักษณะการทำำ�งานกัับ
ลููกค้้าที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อร่่วมพััฒนาสิินค้้าและขยายสิินค้้าด้้วยกััน
• ความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสภาวะการแข่่งขัันที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เทคโนโลยีีและ
องค์์ ค วามรู้้�ของสิิ น ค้้ า สามารถหาได้้ ง่่ า ยขึ้้� น ทำำ� ให้้ ก ารเข้้ า มาใน
อุุตสาหกรรมมีีเพิ่่�มขึ้้�น และมีีการขยายตััวของคู่่�แข่่งในอุุตสาหกรรม
อย่่างหลากหลาย ทั้้�งคู่่แ� ข่่งทางตรงและทางอ้้อม หรืือการนำำ�เข้้าสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููปโดยตรงเพื่่�อทดแทนการผลิิตภายในประเทศ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. พัั ฒ นาการควบคุุมคุุณภาพสิิ น ค้้ า ให้้ มีีค วามสม่ำำ�� เสมอและ
ครอบคลุุมการนำำ�ไปใช้้ให้้มากที่่�สุุด
2. ทดสอบคุุณภาพของสิินค้้า ให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะที่่�นำำ�เสนอกัับ
ตลาด (โดยหน่่วยงานตรวจสอบคุุณภาพ)
3. การพัั ฒ นาคุุณภาพสิิ น ค้้ า ด้้ ว ยสููตรการผลิิ ต และการปรัั บ
กระบวนการผลิิต (โดยหน่่วยงานผลิิต)
4. บริิหารด้้านราคาและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
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ประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม
(ESG Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม (ESG Risk)

ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย สุุขภาพการแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID-19
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. ติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิิด
2. ปรัับกิิจกรรมต่่างๆ ให้้เหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด เช่่น
เว้้นระยะห่่างทางสัังคม วางเจลล้้างมืือทุุกจุุดที่่�มีีการสััมผััส
3. จััดอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ COVID ให้้กัับ
พนัักงานทุุกคน
4. เตรีียมแผนฉุุกเฉิิน กรณีีมีีพนัักงานติิดเชื้้�อ รวมถึึงมาตรการต่่างๆ
ความเสี่่ย� งด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและสิ่่�งแวดล้้อมที่่ส่� ง่
ผลกระทบต่่อธุุรกิิจในด้้านของการขนส่่ง หรืือต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการ
ชดเชยความเสีียหาย
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
1. วิิเคราะห์์แนวโน้้มสถานการณ์์
2. หัันมาใช้้พลัังงานทดแทนในกระบวนการผลิิตให้้มากขึ้้�น
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ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
บริิษััทได้้บริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่าให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงพััฒนากระบวนการ
ทางธุุรกิิจ การนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้งานควบคู่่�กััน ตั้้�งแต่่กระบวนการจััดหาไปถึึงการแปรรููป
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และส่่งต่่อคุุณค่่าไปยัังผู้้�ใช้้งาน บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และส่่งเสริิมศักั ยภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับคู่่�ค้า้ ในทุุกกระบวนการของการดำำ�เนิินงานด้้วยการ
เชื่่�อมโยงประเด็็นความยั่่�งยืืน การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในการบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน

Supplier

Salee Colour
Industrial

ดำำ�เนิินการจััดหาวััตถุุดิบิ
จากแหล่่งผู้้�ขาย (source)
ต่่างๆ เช่่น resin pigment
additive คัั ด เลืื อ ก
Supplier ที่่�โปร่่งใสเป็็น
ธรรมต่่อคู่่�ค้า้ ทุกุ ราย

วิิจัยสููตร
ั ใหม่่ๆ และเข้้าสู่่�
กระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้
ได้้ซึ่่ง� วััตถุุดิบิ ตามที่่ลูู� กค้้า
ต้้องการ ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�
ทัันสมััย เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้
กัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ส่่ ง เสริิ ม
การประหยัั ด พลัั ง งาน
และการใช้้พลัังงานทาง
เลืือก

Convertor

Consumer

แปรรููปจากเม็็ดพลาสติิก ยึึดความปลอดภััยของ
ไปสู่่ผ� ลิิตภัณ
ั ฑ์์พลาสติิก ผู้้� ใ ช้้ ง า น ผ ลิิ ตภัั ณ ฑ์์
ด้้วยคุุณภาพมีีมาตรฐาน พลาสติิกเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญ
ภายในเวลาที่่�กำ�ห
ำ นด
เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจ
แก่่กลุ่่�มผู้้�แปรรููป
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การดำำ�เนิินงาน
ในการบริิหารงานด้้านห่่วงโซ่่อุุปทานตั้้�งแต่่กระบวนการจััดหาจนถึึงการส่่งมอบคุุณค่่าเป็็นประเด็็น
ที่่�บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการให้้เกิิดเป็็นห่่วงโซ่่คุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่
กระบวนการสรรหาและคััดเลืือกคู่่�ค้้าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันภายใต้้แผนการประเมิินความเสี่่�ยง
สร้้างโอกาสร่่วมกััน และติิดตามตรวจประเมิินอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การคััดเลืือกคู่่�ค้้า คััดเลืือกคู่่�ค้้าผ่่านเกณฑ์์การตรวจประเมิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ และศัักยภาพในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ตรวจประเมิินอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
การประเมิินความเสี่่�ยง การวิิเคราะห์์ประเด็็นความเสี่่�ยงควบคู่่�กัับสัังคม สิ่่�งแวดล้้อมและการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (ESG Risk Management) ให้้ครบทุุกมิิติิเพื่่�อนำำ�ผลมาจััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจและนำำ�
มาพััฒนาคู่่�ค้้าต่่อไป
การดำำ�เนิินงานห่่วงโซ่่คุุณค่่า ช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 จากสถานการณ์์การระบาดของโรคไวรััส
โควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อุุปทานทั่่�วโลกทำำ�ให้้เกิิดการหยุุดชะงัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจและแผน
งานที่่�วางไว้้ล่่วงหน้้า เช่่น การปรัับตััวของราคาวััตถุุดิิบ การหยุุดชะงัักของระบบโลจิิสติิกส์์ทั่่�วโลก
และปััญหาการขาดแคลนแรงงานในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้การ
ดำำ�เนิินงานเข้้าพบปะ เยี่่�ยมชม ลููกค้้า คู่่�ค้้า เข้้าถึึงได้้ยากขึ้้�นเนื่่�องจากปััจจััยต่่างๆ ทำำ�ให้้รููปแบบของ
การพบกัันผ่่านทางออนไลน์์มากขึ้้�นในการประเมิินคู่่�ค้้าด้้วยเช่่นกััน

ผลการดำำ�เนิินงาน

100%
ใช้้แบบประเมิินตนเอง
สำำ�หรัับคู่่�ค้้า

100%
ประเมิินคู่่�ค้้ารายใหม่่
โดยให้้ครอบคลุุมทั้้�ง
เศรษฐกิิจ สัังคม
 สิ่่�งแวดล้้อม

(Supplier self-assessment)

ในปีี 2564
มีีจำำ�นวน

66

ราย

โดยมีี
ทั้้�งสิ้้�น

20

ราย

กำำ�หนดแผนการเข้้า

ตรวจประเมิินคู่่�ค้้า

2
ในปีี 2564
ใช้้แผนการ
Self-audit 4
( Onsite
Audit ) ปีีละ

ราย
ราย
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การกำำ�หนดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทได้้กำำ�หนดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผล
กระทบทางตรงและทางอ้้อม พร้้อมรัับฟัังความคิิดเห็็น ความต้้องการ และความคาดหวัังที่่มีีต่
� อ่ บริิษัทั
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาและปรัับปรุุงแผนการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงการวางกลยุุทธ์์
ในการพััฒนาองค์์กร ในการกำำ�หนดกระบวนการ
รายงานโดยจำำ�แนกวิิเคราะห์์ความคาดหวัังของ
หลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า
อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้จาก รายงาน
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย กำำ�ห นดวิิ ธีี การสื่่� อ สาร
ความยั่่�งยืืน 2562 (หน้้า 35)
วิิเคราะห์์ขั้้�นตอนในการสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความ
เข้้าใจ กำำ�หนดการมีีส่่วนร่่วม จััดช่่องทางรัับข้้อ
เสนอแนะ และช่่องทางแจ้้งข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีี
การกำำ�หนดกระบวนการการรายงาน
ของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ส่่วนได้้เสีีย มีีการพััฒนารายงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้จาก รายงาน
และนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาบููรณาการ ใช้้ในการ
ความยั่่�งยืืน 2563 หน้้าที่่� 22
บริิหารงานธุุรกิิจของบริิษััท
กำำ�หนดเป็็นหััวข้้อมีี 5 เรื่่อ� ง ดัังนี้้� 1) ผู้้�มีีส่่วนร่่วมทางธุุรกิิจ 2) พนัักงาน 3) ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน 4)
ชุุมชน สัังคม ภาครััฐและสื่่อ� มวลชน 5) เจ้้าหนี้้�สถาบัันทางการเงิิน และจััดให้้มีีกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทั้้�งหมด
8 กลุ่่�ม โดยมีีการกำำ�หนดความคาดหวััง การตอบสนองและการมีีส่่วนร่่วม มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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การวิิเคราะห์์กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของสาลี่่� คััลเล่่อร์์
1. ผู้้�มีีส่่วนร่่วมทางธุุรกิิจ
ลููกค้้า

คู่่�ค้้า

ความคาดหวัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับสิินค้้าและ
บริิการที่่มีีคุุ
� ณภาพและการตอบสนองที่่หล
� าก
หลายการรัับประกัันสิินค้้าและบริิการที่่ตร
� งต่่อ
เวลาและสม่ำำ��เสมอ และการรัักษาความลัับ
ของลููกค้้า
การดำำ�เนิินงาน การจััดการบริิการด้้านเทคนิิค
ให้้ความรู้้�ร่่วมกัับลููกค้้า รวมถึึงการจััดงาน
แสดงสิินค้้า และการบริิการช่่องทางข้้อร้้อง
เรีียน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
• สำำ�รวจความพึึงพอใจประจำำ�ปีี 2564 ผลอยู่่�
ที่่� ร้้อยละ 93.4 โดยมีีการประเมิินปีีละ 1 ครั้้�ง
• การเข้้ า พบปะลููกค้้ า ประจำำ� สม่ำำ�� เสมอ
ถ่่ายทอดความรู้้�ทางด้้านเทคนิิคกับั ลููกค้้าและ
เข้้าไปสนัับสนุุนการบริิการต่่างๆ ให้้กัับลููกค้้า

ความคาดหวัั ง ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย การเพิ่่� ม
ศัักยภาพและการพััฒนากระบวนการผลิิตร่ว่ ม
กััน รวมถึึงการมีีจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และ
การแข่่งขัันราคาอย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส มีี
นโยบายการเติิบโตและก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ เ ชิิ ง ธุุรกิิ จ ระยะยาว และไม่่
ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
การดำำ�เนิินงาน ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างในสายโซ่่อุุปทาน มีีนโยบายการต่่อ
ต้้านธุุรกิิจคอร์์รััปชัันและส่่งเสริิมการปฏิิบััติิ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของคู่่�ค้้า ด้้วย
การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ๆ ตามความ
ต้้องการที่่�เปลี่่�ยนไป
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
• พััฒนาร่่วมกัับคู่่�ค้้าด้้วยการแนะนำำ�ให้้ความ
รู้้�ความเข้้าใจในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
• การติิดตามข่่าวสารและกิิจกรรมทางการ
ตลาด
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2. พนัักงาน   

ความคาดหวัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย มีีผลตอบแทนและ
สวััสดิิการที่่มั่่� น� คงครอบคลุุมถึึงครอบครััว ให้้ความ
มั่่�นคงในหน้้าที่่ก� ารงาน ได้้รับั การพััฒนาศัักยภาพ
และความก้้าวหน้้าในหน้้าที่่� มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
และความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน ได้้รัับการ
ปฏิิบัติั ที่ิ เ่� ท่่าเทีียมและเป็็นธรรม พนัักงานสามารถ
เสนอแนะความคิิดเห็็นในองค์์กร
การดำำ�เนิินงาน
• ประชุุมผู้้�บริิหารพบพนัักงาน
• สำำ�รวจความสนใจหลัักสููตรการพััฒนาตนเอง
• พััฒนาความรู้้�และศัักยภาพตามกฎหมายกำำ�หนด
• สำำ�ร วจความเป็็ น อยู่่� แ ละความต้้ อ งการของ
พนัั ก งานในการทำำ� งาน ชีีวิิ ต และครอบครัั ว
ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
• จััดกล่่องรัับฟัังความคิิดเห็็นของพนัักงาน และ
รัักษาความลัับของพนัักงานในการร้้องเรีียน

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
• กิิจกรรม Talk to Talk ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
• ประชุุมผู้้�บริิหารพบพนัักงานปีีละ 2 ครั้้�ง
• จััดกิิจกรรมสัันทนาการภายในองค์์กร เช่่น เปิิด
เพลงในเวลาทำำ�งาน เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ผ่่อน
คลาย จััดกีีฬาสีี จััดกิิจกรรมตามประเพณีี
•ปรัั บ ปรุุงภููมิิ ทัั ศ น์์ ข ององค์์ ก รให้้ มีีค วาม
ปลอดภััยกัับตััวพนัักงานและผู้้�มาเยืือน
• เปิิดช่่องทางรัับฟัังความคิิดเห็็นของพนัักงาน
ในองค์์กร ทั้้�งจากการประชุุม และจััดทำำ�กล่่องรัับ
ฟัังความคิิดเห็็น นำำ�มาหารืือร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
ปรัับปรุุง และแก้้ไขจุุดบกพร่่อง
• สำำ�รวจความสนใจหลัักสููตรการฝึึกอบรมทุุกปีี

3. ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน

ความคาดหวัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย มีีผลตอบแทนจากการ
ลงทุนุ ที่่เ� ป็็นรููปธรรม เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง มีีความ
โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ บริิษัทั สามารถสร้้าง
ศัักยภาพในการเติิบโตของธุุรกิิจที่่ยั่่� ง� ยืืน มีีการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีการบริิหารความเสี่่�ยง สามารถ
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและข้้อตกลงของสััญญา การ
จ่่ายเงิินปัันผลในระดัับที่่น่� า่ พอใจ เพิ่่�มช่อ่ งทางการ
สื่่�อสารให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ติิดตามและทราบข้้อมููลของ
บริิษัทม
ั ากขึ้้น�
การดำำ�เนิินงาน จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี การ
จ่่ายเงิินปัันผลให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม มีีการ
รายงานประจำำ�ปีี การแถลงผลการดำำ�เนิินงานราย
ไตรมาส การปรัับปรุุงเว็็บไซต์์ของนัักลงทุนุ สััมพัันธ์์
ให้้มีีความทัันสมััย ใช้้งานง่่าย มีีข้้อมููลครบถ้้วน

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
• ส่่งเสริิมช่อ่ งทางการสื่่�อสาร เว็็บไซต์์ IR Press
Release www.saleecolour.com ปรัับปรุุงข้้อมููล
ต่่อเนื่่อ� ง
• จััดกิิจกรรมผู้้�ถืือหุ้้�นเยี่่�ยมชมกิิจการของบริิษััท
ปีีละ 1 ครั้้�ง
• รายงานข้้อมููลของบริิษัทผ่
ั า่ น Opportunity Day
ในแต่่ละไตรมาส ปีีละ 2 ครั้้�ง
• มีีช่่องทางในการสื่่�อสาร เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื
หุ้้�น หรืือนัักลงทุุนแจ้้งความประสงค์์และข้้อร้้อง
เรีียน
• การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
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4. ชุุมชน สัังคม ภาครััฐ และสื่่�อมวลชน
ชุุมชน สัังคม

ความคาดหวัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ไม่่สร้้างผลกระทบกัับชุุมชนและ
สัั ง คมโดยรอบ รวมถึึ ง ให้้ ก าร
พััฒนาช่่วยเหลืือสนัับสนุุน ในการ
ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ของชุุมชน มีี
การจ้้างงานคนในพื้้�นที่่แ� ละสร้้าง
ประโยชน์์แก่่ชุุมชน
การดำำ� เนิิ น งาน มีีส่่ ว นร่่ ว มกัั บ
ชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วย
การจััดกิิจกรรมด้้านสัังคม สิ่่�ง
แวดล้้ อ มร่่ ว มกัั บ ชุุมชน และ
ให้้การสนัับสนุุนช่่วยเหลืือในด้้าน
ต่่างๆ รัับฟัังความคิิดเห็็นจาก
สัังคมและชุุมชน
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
• มีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนรัับฟัังความ
คิิดเห็็นถึึงผลกระทบและโอกาส
• การเข้้าไปมอบเครื่่�องวััดความ
ดััน เจลแอลกอฮอล์์
• ปรัับพื้้�นที่่ส� วนสุุขภาพชุุมชน
• มอบสิ่่ง� ของให้้กับั เด็็กในชุุมชน
และมููลนิิธิิ

หน่่วยงานภาครััฐ

ความคาดหวัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ปฏิิบััติิตามระเบีียบ กฎหมาย
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รวมถึึ ง ไม่่ ส ร้้ า ง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน
และสัังคม พััฒนาความสามารถ
ขององค์์ ก รโดยการมีีส่่ ว นร่่ ว ม
ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และ
การสร้้างนวััตกรรมที่่�เข้้ามาช่่วย
ในการผลิิต ให้้ความร่่วมมืือและ
ให้้การสนัับสนุุนด้้านต่่างๆ
การดำำ�เนิินงาน มีีการรายงาน
ข้้ อ มููลตามที่่� ก ฎหมายกำำ�ห นด
รวมถึึ ง การนำำ�ส่่ ง ภาษีีตาม
กฎหมาย การควบคุุมคุุณภาพ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มตามมาตรฐาน
กำำ�หนด
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
• ตอบรัั บ การสนัั บ สนุุนจาก
โครงการต่่างๆ ของภาครััฐที่่เ� ป็็น
ประโยชน์์ ต่่ อ ส่่ ว นรวมในด้้ า น
ต่่างๆ
• ได้้รับั การรัับรอง Green System
Level 3 เพื่่�อเป็็นการยืืนยัันใน
เรื่่อ� งของความรัับผิิดชอบที่่มีีข
� อง
องค์์กร
• ได้้รัับการรัับรอง CSR-DIW
เป็็ น การยืื น ยัั น ว่่ า บริิ ษัั ท ฯ มีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

สื่่�อมวลชน

ความคาดหวัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย	
การให้้ ค วามถููกต้้ อ ง รวดเร็็ ว
ความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ ของข้้ อ มููล
ข่่ า วสารความคืื บ หน้้ า ของ
กิิจการ
การดำำ� เนิิ น งาน แจ้้ ง ข้้ อ มููล
ข่่ า วสารความคืื บ หน้้ า ของ
กิิจการ รวมถึึงการตอบสนอง
ความต้้ อ งการของสื่่� อ ที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
• การพบปะเยี่่�ยม เยืื อ นสื่่�อ
มวลชนในโอกาสต่่างๆ
• จััด Opportunity Day ปีีละ 2
ครั้้�ง
• การให้้ สัั ม ภาษณ์์ เ กี่่� ย วกัั บ
ธุุรกิิจ
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5. เจ้้าหนี้้� สถาบัันทางการเงิิน

ความคาดหวัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม / ความถี่่�
และข้้ อ ตกลงตามสัั ญ ญาโดยเคร่่ ง ครัั ด มีีการ • การประชุุมพบปะหารืือ
รายงานฐานะทางการเงิินของบริิษััท แก่่เจ้้าหนี้้� • การเข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการความคืืบหน้้า
ด้้วยความถููกต้้อง และตรงเวลา
การดำำ�เนิินงาน รายงานฐานะทางการเงิิ น ของ
บริิษััท แก่่เจ้้าหนี้้�ด้้วยความถููกต้้อง และตรงเวลา
อย่่างสม่ำำ��เสมอ และแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

ประเด็็นสำำ�คััญขององค์์กร
การกำำ�หนดประเด็็นความสำำ�คััญขององค์์กร (Materiality) ได้้กำำ�หนด
จากการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่คุุณค่่าและการมีีส่่วนร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทั้้�งนอกและในบริิษััท โดยกระบวนการสำำ�รวจความสนใจและความคาด
หวัังจากกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียนำำ�มาประกอบกัับการกำำ�หนดทิิศทางในการ
จััดการขององค์์กร การจััดทำำ�ได้้มีีการทบทวนประเด็็นสำำ�คััญขององค์์กร
ร่่วมกัันจากหลายหน่่วยงาน และรวมถึึงกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทั้้�งภายในและ
ภายนอกจากข้้ อ เสนอแนะต่่ า งๆ เพื่่� อ นำำ�ม าพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุงให้้
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร

การประเมิินสาระสำำ�คััญ
ขององค์์กร
อ่่ า นเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ จ าก
รายงานความยั่่� ง ยืื น
2563 หน้้าที่่� 26
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ประเด็็นสาระสำำ�คััญ (Materiality Matrix)
การจััดการของเสีียในกระบวนการผลิิต
สภาพแวดล้้อมและความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานด้้วยความ
เป็็นธรรม

นวััตกรรมและการบริิการ
การดำำ�เนิินงานและการเติิบโตทางธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
การบริิหารจััดการพลัังงาน
การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��

การมีีส่่วนร่่วมสัังคมชุุมชน
การพััฒนาบุุคลากร
การบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์
การบริิหารห่่วงโซ่่คุุณค่่า

มิิติิเศรษฐกิิจ

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

มิิติิสัังคม

• การบริิหารจััดการลููกค้้า
สััมพัันธ์์
• การดำำ� เนิิ น งานและการ
เติิบโตทางธุุรกิิจ
• การบริิหารห่่วงโซ่่คุุณค่่า
• นวััตกรรมและการบริิการ

• การจัั ด การของเสีียใน
กระบวนการผลิิต
• การบริิหารทรััพยากรน้ำำ��
• การบริิ ห ารจัั ด การก๊๊ า ซ
เรืือนกระจก
• การบริิหารจััดการพลัังงาน

• สภาพแวดล้้อมและความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน
• การมีีส่่วนร่่วมสัังคมชุุมชน
• การพััฒนาบุุคลากร
• การปฏิิบััติิต่่อแรงงานด้้วย
ความเป็็นธรรม
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หััวข้้อ

ประเด็็นสาระสำำ�คััญ
(Disclosure 102-44)
การบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์

ความสำำ�คััญของประเด็็นนี้้�
สร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มกัั บ ลููกค้้ า และตอบสนองความ
ต้้องการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และรวดเร็็ว

การดำำ�เนิินงานและการเติิบโต

เป็็นองค์์กรที่่�มีีการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ สัังคม และ

ทางธุุรกิิจ

สิ่่�งแวดล้้อม

มิิติิเศรษฐกิิจ

สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและพััฒนางานร่่วมกััน การจััดซื้้�อที่่�
การบริิหารห่่วงโซ่่คุุณค่่า

เป็็นธรรม และการประเมิินคู่่�ค้้าด้้าน ESG ตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทาน

นวััตกรรมและการบริิการ
การจััดการของเสีีย
ในกระบวนการผลิิต

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารทรััพยากรน้ำำ��
การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
การบริิหารจััดการพลัังงาน
สภาพแวดล้้อมและความปลอดภััย
ในการทำำ�งาน
การมีีส่่วนร่่วมสัังคมชุุมชน

มิิติิสัังคม

การพััฒนาบุุคลากร
การปฏิิบััติิต่่อแรงงาน
ด้้วยความเป็็นธรรม

เพิ่่�มศัักยภาพด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�ช่่วยสร้้าง
คุุณค่่าองค์์กร ช่่วยลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย
บริิหารจััดการคุุณภาพน้ำำ�� กาก ของเสีีย และอากาศให้้
สอดคล้้ อ งตามกฎหมายและควบคุุมให้้ ดีี กว่่ า ค่่ า
มาตรฐานกำำ�หนด
บริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งด้้ า นน้ำำ�� ใช้้ และปรัั บ ปรุุง
พััฒนาการใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ยกระดัับการบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน การเพิ่่�มสัดั ส่่วน
การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สร้้างสภาพแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยที่่�
ดีีในสถานประกอบการให้้ เ อื้้� อ ต่่ อ การทำำ� งานของ
พนัักงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สร้้างงานที่่�มีีคุุณค่่าและการจ้้างงานแรงงานท้้องถิ่่�น
สร้้างส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและสนัับสนุุนซึ่่�งกััน
ส่่งเสริิมการพััฒนาทุุนมนุุษย์์ให้้เติิบโตในสายอาชีีพ และ
มีีความเชี่่�ยวชาญในงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนด กฎหมายและ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีตามหลัักสากล
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ประเด็็นสาระสำำ�คััญ
ตามแนวทางของ GRI

ขอบเขตผลกระทบ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก
ภายในองค์์กร
องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หน้้า
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การสนัับสนุุนการพััฒนาเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนา บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ โดยได้้ประเมิินความเชื่่�อมโยงระหว่่างกลยุุทธ์์ขององค์์กรกัับ
เป้้าหมาย การพััฒนาความยั่่�งยืืนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยในปีี 2564 บริิษััทดำำ�เนิินงานมิิติิเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน และเป้้าหมายต่่อเนื่่�องจากปีีที่ผ่่� า่ นมา

• จััดหลัักสููตรการฝึึกอบรมแบบ
“เพื่่� อ นช่่ ว ยเพื่่� อ น” ภายใน
องค์์กร
• แนะนำำ�เทคนิิค ความรู้้�ให้้กับั
คู่่�ค้า้
• มอบคอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์
เทคโนโลยีีให้้กับั เด็็กนัักเรีียนใช้้
ในการเรีียนออนไลน์์

• พนัักงานทุุกคนได้้เข้้าถึึง
วััคซีีน (2 เข็็มและ Booster)
• มาตรการที่่�ช่่วยสนัับสนุุน
พนัักงานในช่่วงสถานการณ์์
COVID-19
• มอบเจลแอลกอฮอล์์ เครื่่�อง
วััดความดัันแก่่ชุุมชน

• มีีการคำำ�นึึงในการดำำ�เนิิน
งานด้้านสิิทธิมนุุษย
ิ
ชน
• มีีคณะกรรมการที่่�เ ป็็ น ผู้้�
หญิิงในการดำำ�เนิินงาน

• มีีการบริิหารจััดการน้ำำ�� ใช้้ และน้ำำ�ทิ้้
� ง� อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
• มีีการนำำ�พลังั งานทดแทนมาใช้้ เพื่่�อช่่วยลดปััญหาการขาดแคลนพลัังงาน และลดมลพิิษต่อ่ สิ่่ง�
แวดล้้อม
• มีีการบริิหารจััดการของเสีียในกระบวนการผลิิตอย่่างยั่่ง� ยืืน เช่่นการส่่งกำำ�จัดั อย่่างถููกต้้อง รวม
ถึึงการนำำ�ของเสีียที่่ไ� ด้้จากกระบวนการผลิิตมาต่่อยอดเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่ส�่ ร้้างคุุณค่่าให้้กับั สัังคม
• มีีการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก หัันมาใช้้พลังั งานทดแทน และปรัับเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์ต่า่ งๆให้้
มีีประสิิทธิภิ าพการใช้้พลังั งานที่่สูู� งขึ้้น� จััดกิิจกรรมการสร้้างจิิตสำ�นึ
ำ กึ การอนุุรัักษ์์พลังั งานให้้กับั
พนัักงานในองค์์กร
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• เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนที่่�
อยู่่� ใ นบริิ เ วณใกล้้ เ คีียงกัั บ
โรงงาน สำำ�รวจผลกระทบและ
โอกาสที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับชุุมชน เข้้าไป
ปรัับปรุุง และตอบสนองความ
ต้้องการของชุุมชน

• มีีการจ้้างงานถููกต้้องตาม
กฎหมาย ปกป้้องสิิทธิแิ รงงาน
ไม่่มีีแรงงานบัังคัับและการ
ค้้ า มนุุษย์์ รวมถึึ ง การใช้้
แรงงานเด็็ก พนัักงานทุุกคน
ได้้รับั การพััฒนาทัักษะความ
รู้้� ส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมใน
การทำำ�งานที่่ป� ลอดภััย มีีการ
จ่่ายค่่าจ้้างตรงเวลา

• มีีการจ้้างงานกลุ่่�มเปราะบาง
ที่่�ต้้อ งการทำำ� งานให้้ มีี งานทำำ�
และมีีรายได้้ เพื่่�อสร้้างโอกาสใน
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและ
ครอบครััว

• มีีจริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึง
ปฏิิ บัั ติิ ใ นการทำำ� งานเป็็ น
แ น ว ท า ง ป ฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ กัั บ
พนัักงานทุกุ คน
• บริิษัทคำ
ั �นึ
ำ งึ ถึึงเรื่่อ� งของสิิทธิิ
มนุุษยชนในการแสวงหา
ประโยชน์์ที่ไ�่ ม่่ถููกต้้อง แรงงาน
บัังคัับ หรืือแรงงานเด็็ก

• มีีการพััฒนานวััตกรรมใน
การทำำ�งาน โดยนำำ�เทคโนโลยีี
เข้้ามาใช้้ในการทำำ�งานมาก
ขึ้้น�
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นวััตกรรมและการพััฒนาองค์์กร
การบริิหารจััดการนวััตกรรมและการพััฒนาเป็็นหนึ่่�งในพัันธกิิจที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้เป็็น
องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� เริ่่ม� จากสนัับสนุุนบรรยากาศการทำำ�งานให้้เกิิดการแสดงออกทางความคิิด โดย
สนัับสนุุนพนัักงานในองค์์กรให้้เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนา กำำ�หนดพัันธกิิจที่่�มีีความสอดคล้้อง
สร้้างแผนงานนวััตกรรมในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร เปิิดโอกาสให้้พนัักงานทุุกคนได้้แสดงความคิิดเห็็น
และพััฒนาร่่วมกััน รวมถึึงสร้้างระบบจััดการความรู้้�การพััฒนาเทคโนโลยีีการปรัับปรุุงสิ่่�งเดิิมที่่�มีีอยู่่�
สร้้างสรรค์์พััฒนาหรืือสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญในกระบวนการทำำ�งาน การผลิิต และการส่่ง
มอบ ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น กิิจกรรม OKR กิิจกรรม KAIZEN ทำำ�ให้้เกิิดการแสดงความคิิดเห็็น เกิิด
การแลกเปลี่่�ยนความรู้้� โดยนำำ�วิิธีีการใหม่่ หรืือทัักษะใหม่่ไปเรีียนรู้้�และขยายผลเพิ่่�มศัักยภาพของ
องค์์กร

การดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรม
นวัั ต กรรมด้้านการ
พัั ฒ นากระบวนการ
การผลิิตหรืือบริิการ

9

โครงการ

นวัั ต กรรมด้้านการ
พัั ฒ น า ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ใหม่่

1

โครงการ

โครงการพััฒนาระบบติิดตาม
การจััดส่่งสิินค้้าระหว่่างทางถึึงลููกค้้า
เพื่่�อเป็็นการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทในการจััดการ การ
จััดเก็็บข้้อมููล ให้้มีีประสิิทธิภิ าพมากยิ่่�งขึ้้น� และเพื่่�อประหยััดระยะ
เวลาในการบัันทึึกข้้อมููลของคนขัับรถ และระยะเวลาในการบริิหาร
จััดการงาน โดยพนัักงานฝ่่ายคลัังสิินค้้า (WH) สามารถมอบหมาย
ใบงานให้้กับั พนัักงานคนขัับรถ และ ผู้้�ใช้้งานทั่่�วไปสามารถติิดต่่อ
ผลการจัั ด ส่่ ง สิิ น ค้้ า จากบริิ ษัั ท ถึึ ง ลููกค้้ า ได้้ ผ่่ า นทางระบบ
Transportation system

นวัั ต กรรมด้้านการ
สร้้างความผููกพัันกัับ
ลููกค้้า

1

โครงการ
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โครงการแปรรููปกากอุุตสาหกรรม
จากของเสีียที่่�ทำำ�การส่่งกำำ�จััด นำำ�มาสร้้างประโยชน์์แก่่สัังคม
ชุุมชน และเพิ่่�มมููลค่่าจากกากแคลเซีียมสู่่�อิิฐบล็็อกปููทางเดิินให้้
เกิิดประโยชน์์และใช้้งานได้้จริิง ซึ่่�งในแต่่ละปีีการส่่งกำำ�จััดกาก
แคลเซีียมอยู่่�ที่่� 36.89 ตััน/ปีี คิิดเป็็นมููลค่่า 186,663.40 บาท หลััง
จากการดำำ�เนิินโครงการสามารถลดการส่่งกำำ�จัดั ได้้อยู่่�ที่่� 29.63 ตััน
/ปีี คิิดเป็็นมููลค่่า 149,927 บาท ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้ทำำ�การส่่งมอบ
อิิฐบล็็อกปููทางเดิินให้้กับั ชุุมชน จำำ�นวน 1 ชุุมชน และมีีแผนพััฒนา
ในปีีต่อ่ ไปคืือเพิ่่�มจำำ�นวนการทำำ�ให้้มากขึ้้น� เพื่่�อส่่งมอบให้้กับั ชุุมชน
ที่่�ต้้องการใช้้งาน หรืือปรัับปรุุงพื้้�นที่่� มีีการต่่อยอดไปสู่่�การนำำ�วััสดุุ
เหลืือใช้้ (แผ่่นฟิิล์์ม กากแคลเซีียม และเม็็ดสีีพลาสติิกที่่�หมดอายุุ
การใช้้งาน) สร้้างคุุณค่่าเป็็นจานรองแก้้ว (แผนงานปีี 2565)
ประโยชน์์ของโครงการพััฒนา
1. ลดค่่าการส่่งกำำ�จััดของเสีียในอุุตสาหกรรม
2. ส่่งต่่อคุุณค่่าให้้พนัักงาน ชุุมชน ด้้วยบล็็อกทางเดิิน
3. พนัักงานมีีส่่วนร่่วมพััฒนาองค์์กร
4. การใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด

สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ ใหม่่
• ทุ่่�นลอยน้ำำ��โซลาร์์ (Floating Solar) ที่่�ถููก
ออกแบบให้้เหมาะแก่่การใช้้งานติิดตั้้�งโซลาร์์
ในน้ำำ�� มีีความทนทาน ดีีไซน์์เหมาะสม ติิดตั้้�ง
ง่่าย เป็็นอีีกหนึ่่�งพลัังงานทางเลืือก
• ฟิิล์ม์ โตดีี ฟิิล์มคลุุม
์
โรงเรืือนเกษตร ลัักษณะ
พิิเศษ มีีสารป้้องกััน UV ฟิิล์์มสามารถคััด
เลืือกช่่วงแสงที่่�พืืชต้้องการ รวมถึึงช่่วยลด
อุุณหภููมิิโรงเรืือนลง
• ถุุงผลดีี ถุุงปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อให้้พืืชเจริิญ
เติิบโตดีี ได้้ดีีขึ้้�น ช่่วยเพิ่่�มผลผลิิตและความ
แข็็งแรง
• ถุุงห่่อผลไม้้ ช่่วยเพิ่่�มเนื้้�อผลไม้้ และลด
ปริิมาณการใช้้สารเคมีีลง ซึ่่�งนำำ�ไปใช้้ได้้ดีีใน
พืืชเศรษฐกิิจของไทย เช่่น ทุุเรีียน เป็็นต้้น

นวััตกรรมช่่วยลดค่่า
ใช้้จ่่ า ย  1 โครงการ
คิิดเป็็นมููลค่่า

100,855 บาท
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สรุุปความสำำ�คััญการพััฒนาองค์์กรในปีี 2564

รายได้้

1,188.92
ล้้านบาท

กำำ�ไรสุุทธิิ

57.51

ค่่าใช้้จ่่าย

ในการพััฒนาความรู้้�

48,757.01
• จำำ�นวนอบรมเฉลี่่�ย
บาท

ไม่่น้้อยกว่่า 10 ชั่่�วโมง/ปีี

ค่่าใช้้จ่่าย

ในการดููแลพนัักงาน
ช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19

1,483,343.62
บาท

ล้้านบาท

มาตรการการส่่งเสริิมพนัักงาน
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID-19

ตรวจวััดอุุณหภููมิิ
เพื่่�อคััดกรองพนัักงาน
และผู้้�มาติิดต่่อ

รายงานอาการของตััวเองและ
คนในครอบครััว ทุุกวัันให้้
ฝ่่ายบุุคคลรัับทราบ

งดการเข้้าพื้้�นที่่� ใช้้โทรศััพท์์ ใน
การติิดต่่อและจััดให้้มีีจุุดรัับส่่ง
เอกสารของแต่่ละหน่่วยงาน

สวมใส่่หน้้ากากอนามััยตลอดเวลา
(ยกเว้้นเวลารัับประทานอาหาร)

รัับประทานอาหารในพื้้�นที่่�ที่่�
กำำ�หนด ห้้ามพููดคุุยระหว่่าง
การรัับประทาน

รัักษาระยะห่่างทางสัังคม
(Social Distancing)

มีีจุุดแอลกอฮอล์์ล้้างมืือทุุก
จุุดที่่�มีีการสััมผััส

ปฏิิบััติิงานปกติิแบบเหลื่่�อมเวลา
การทำำ�งาน เพื่่�อลดการแออััดใน
ช่่วงเวลาพััก/การเข้้า-ออกงาน

ปฏิิบััติิงานจากที่่�บ้้าน
(Work from home)

จััดการประชุุมผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Video Conference)
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สิ่่�งแวดล้้อม
เมื่่�อพููดถึึงเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อมไม่่ว่่าจะเป็็นน้ำำ�� อากาศ และสิ่่�งแวดล้้อมเมืืองและชุุมชน ขยะ สาร
อัันตราย บริิษัทั ได้้มองเห็็นความสำำ�คััญของคุุณภาพของสิ่่�งแวดล้้อมที่่มีีค
� วามสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งสำำ�หรับั
เราทุกุ คน รวมถึึงผลกระทบต่่างๆ ในด้้านของสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น สถานการณ์์การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศทำำ�ให้้เกิิดภััยพิิบััติิจากภููมิิอากาศที่่�รุุนแรงขึ้้�น ได้้แก่่ ภััยแล้้ง น้ำำ��
ท่่วม พายุุ ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศ ต่่อเนื่่�องกัับวิิถีีชีีวิติ และการพััฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคม
บริิษัทมีี
ั การดำำ�เนิินงาน ภายใต้้ “นโยบายโมเดลสีีเขีียว” ซึ่่ง� เป็็นแนวทางปฎิิบัติั ใิ นการบริิหารจััดการ
เพื่่�อความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยเริ่่�มวางแผนต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ ปีี 2561 กำำ�หนดกรอบไว้้ 6 ด้้าน ซึ่่�ง
นำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายหลัักเดีียวกัันคืือ ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และมีีเป้้าหมายย่่อย 3 มิิติิดัังนี้้�

GOAL CARBON  REDUCTION

CO 2
2561

Switch to Renewable Energy :
Solar Energy
Reduce the use of energy consumtion:
LED,Air condition
Increase Green area :
Forest Restoration project

2564

Reduce waste :
Calcium Project
3R responsibility :
Circular way
Be a green partner :
The Bubbles

CSV ( Creating Shared Value )
ความรัับผิิดชอบต่่อ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างยั่่�งยืืน

34

สร้้างสมดุุลและความรัับผิิดชอบ ทั้้�ง 3 มิิติิ อย่่างยั่่�งยืืน
แบ่่งย่่อยเป็็น 3 เป้้าหมาย
เป้้าหมายที่่� 1: การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมองค์์กรที่่�ดีี ได้้แก่่ ลดการใช้้พลัังงานในภาพรวมขององค์์กร
การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
เป้้าหมายที่่� 2: สร้้างค่่านิิยมเป็็นมิิตรต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ การนำำ�ของเสีียสร้้างมููลค่่าสู่่�สังั คม เป้้า
หมายการจััดการขยะ หลัักการ3R
เป้้าหมายที่่� 3: นวััตกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ได้้แก่่ ลดการใช้้พลัังงานในภาพรวมขององค์์กร โดย
นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทในการดำำ�เนิินการ รวมถึึงการสร้้างธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
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การบริิหารจััดการน้ำำ��
น้ำำ��เป็็นปััจจััยในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จึึงต้้องมีีการบริิหารจััดการทั้้�ง
ปริิมาณและคุุณภาพอย่่างเป็็นรููปธรรมทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะ
ยาว ซึ่่�งผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนต้้องร่่วมมืือกัันปรัับปรุุงกระบวนการ
จััดการน้ำำ��ให้้มีีความเหมาะสม ด้้วยนโยบายการบริิหารจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อมภายในองค์์กรมีีการกำำ�หนดจััดสรรการใช้้น้ำำ�� และมีีเป้้า
หมายให้้ พนัั ก งานทุุ ก คนมีีส่่ ว นร่่ ว มในการใช้้ น้ำ��ำ อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ผ่่านการสื่่�อสารทั้้�งองค์์กรในการอนุุรัักษ์์การใช้้
ทรััพยากรน้ำำ�� การเตรีียมแผนฉุุกเฉิินรองรัับการเกิิดปััญหาจากภััยพิิบััติิต่่างๆ เช่่น น้ำำ��ท่่วม และความ
แห้้งแล้้ง มีีการรัักษาคุุณภาพของน้ำำ��อุุปโภคและบริิโภค ควบคุุมการปล่่อยน้ำำ��เสีียหรืือของเสีียตาม
กฎหมายกำำ�หนด

เป้้าหมาย
บริิหารการ

จััดการน้ำำ��
ภายในปีี 2566

การใช้้น้ำำ��ประปา
ลดลง
ร้้อยละ

15

เมื่่�อเทีียบจากปีี 2561

ผลการดำำ�เนิินงาน
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปาต่่อยอดการผลิิต
ในปีี 2564 ลดลง 10.34%

ซึ่่� ง เกิิ ด จากการดำำ� เนิิ น การก่่ อ สร้้ า งภายในเมื่่� อ เทีียบกัับ
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปาของปีี 2563
การใช้้น้ำำ��ประปาต่่อยอดการผลิิต (ลบ.ม./ตััน)

1.16
2564

1.28
2563

กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิม
- จััดอบรมความรู้้�ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของตนเองให้้มีีความตระหนััก
ในเรื่่อ� งของการใช้้น้ำ�ผ่
�ำ า่ นโครงการอนุุรัักษ์์พลังั งาน เช่่น การปิิดน้ำำ�ร
� ะหว่่างไม่่ใช้้งาน การนำำ�น้ำ�ม
�ำ าใช้้ซ้ำ��ำ
- มีีการควบคุุมคุุณภาพของน้ำำ��ดื่่�ม เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีีแก่่พนัักงานในองค์์กร
- ในกระบวนการผลิิตมีีการใช้้น้ำำ��แบบหมุุนเวีียน ตลอดการผลิิต
- นำำ�น้ำำ��จากบ่่อพัักน้ำำ��ฝนในบริิเวณพื้้�นที่่�สีีเขีียวมาใช้้รดน้ำำ��ต้้นไม้้ โดยปริิมาณที่่�ใช้้ 540 หน่่วย
- นำำ�น้ำำ��จากบ่่อพัักน้ำำ��ฝนในบริิเวณพื้้�นที่่�สีีเขีียวมาใช้้ล้้างพื้้�น โดยปริิมาณที่่�ใช้้ 420 หน่่วย
- กำำ�หนดแผนงานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อเนื่่�อง (BCM) กรณีีมีีเหตุุภาวะฉุุกเฉิินน้ำำ��ท่่วม ภายในและ
โดยรอบพื้้�นที่่�บริิษััท
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การบริิหารจััดการพลัังงาน
บริิษััทได้้มีีการบริิหารจััดการพลัังงานภายในให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดและยั่่ง� ยืืน สอดรัับนโยบายที่่ป� ระกาศเจตนารมณ์์ และมีีระบบ
การจััดการภายในที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ กำำ�หนดมาตรการในการจััดการ
พลัังงานที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ สร้้างความตระหนัักรู้้�คุุณค่่าในสิ่่ง� ที่่ใ� ช้้ และ
ช่่วยส่่งเสริิมในเรื่่อ� งของการลดค่่าใช้้จ่า่ ยภายในองค์์กร ลดความสููญ
เปล่่าด้้านพลัังงาน เพื่่�อช่่วยให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่ว� างไว้้
บริิษััทได้้ติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์ขนาด 999.58 กิิโลวััตต์์พีีค ซึ่่�งติิดตั้้�งแล้้วเสร็็จภายในปลายปีีที่่�ผ่่าน
มา สามารถผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้ 1,331,287.79 (หน่่วย) โดยคิิดเป็็นเงิิน 4,419,505.78 บาท

เป้้าหมาย

ดััชนีีการ

ใช้้พลัังงาน

Energy intensity
index; Eii)
น้้อย
กว่่า

90

ผลการดำำ�เนิินงาน
ปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้าของปีี 2564 อยู่่�ที่่�
315.57 กิิโลวััตต์์/ตััน ลดลง 5.14% เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี 2563
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า (กิิโลวััตต์์/ตััน)

331.78
315.57
2564

2563

กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิม
- โครงการเปลี่่�ยนหลอดไฟ LED 18 W แทนของเดิิมหลอดฟลููออเรสเซ็็นต์์ T5 28W จำำ�นวน 1,747
หลอด ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องจนเสร็็จสิ้้�นปีี 2565
- โครงการเปลี่่�ยน โคม LED 100 W แทนของเดิิม 250W จำำ�นวน 122 โคมเกิิดผลประหยััด 70,272
kWh/ปีี คิิดเป็็นเงิิน 246,654.72 บาท/ปีี
- การใช้้ระบบ SENSOR เปิิดปิิดอุุปกรณ์์
- ส่่งเสริิมมาตรการการเปิิด - ปิิดเครื่่�องปรัับอากาศก่่อนเวลาพััก และหลัังเลิิกงาน
- รายงานผลการอนุุรัักษ์์พลังั งาน ต่่อกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและการอนุุรัักษ์์พลังั งานเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี
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การบริิหารจััดการของเสีีย
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการของเสีีย
ภายในอย่่างยั่่�งยืืน และการใช้้ทรััพยากรให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ด้้วยหลัักการ 3R (การลด การใช้้ซ้ำำ�� การรีีไซเคิิล) ได้้มีีการกำำ�หนด
วิิธีีการและเป้้าหมายที่่ชั� ดั เจนในการบริิหารจััดการของเสีียภายใน
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ มีีการทบทวนนโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
และสื่่�อสารทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกและการมีีส่่วนร่่วมใน
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของพนัักงานให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น

1

เป้้าหมาย
เพิ่่�มมููลค่่าจากการขาย

วััสดุุที่่� ไม่่เป็็นอัันตราย
และไม่่ใช้้แล้้ว

ร้้อยละ 10

2 ลดปริิมาณของเสีีย
ที่่�ส่่งกำำ�จััด ร้้อยละ 10
เมื่่�อเทีียบจากปีี 2563

ผลการดำำ�เนิินงาน
1. ปริิมาณของเสีียที่่� ไม่่เป็็นอัันตรายในปีี   2. ปริิมาณของเสีียที่่เ� ป็็นอัันตราย ในปีี 2564
2564 ลดลง 13.94% เมื่่�อเทีียบจากปีี ลดลง 18.20% ในเมื่่�อเทีียบจาก ปีี 2563
2563
ของเสีียที่่� ไม่่เป็็นอัันตราย (กิิโลกรััม/ตััน)

7.44
6.53
2564

2563

ของเสีียที่่�เป็็นอัันตราย (กิิโลกรััม/ตััน)

7.9
5.82
2564

2563
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กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิม
- มีีนโยบายในการคััดแยกขยะและจััดทำำ�ถัังขยะแยกสีี แยกประเภทการทิ้้�งที่่�จะช่่วยให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของพนัักงานในการทิ้้�งขยะให้้ถููกต้้อง ซึ่่�งจััดเป็็นองค์์ความรู้้� และการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับ เช่่น โครงการเดิินตรวจ 5 ส. ก่่อนและหลัังเลิิกงาน และ5 นาทีี
5 ส. สร้้างสุุข หลัังเลิิกงานทุุกวัันศุุกร์์ก่่อนเลิิกงาน
- จััดโครงการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรต่่อเนื่่�องทุุกปีี เพื่่�อเป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึก ความตระหนัักในด้้านของ
การใช้้ทรัพย
ั ากร รวมถึึงการสร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ดีี� และช่่วยในเรื่่อ� งของการลดต้้นทุนุ
ค่่าใช้้จ่า่ ยในด้้านการกำำ�จัดั ของเสีีย และมีีการกำำ�หนดเป้้าหมายและการวััดผลอย่่างชััดเจน ทุุกความ
ร่่วมมืือของพนัักงานในการคััดแยกขยะ จะเป็็นรายได้้ในการขายและคืืนกลัับไปยัังพนัักงานทุุกคน
- โครงการคััดแยกขยะปนเปื้้อ� น (ถุุงสีี) ทำำ�ต่อ่ เนื่่อ� ง ซึ่่ง� เป็็นการบริิหารจััดการทรััพยากรที่่ส� ร้้างมููลค่่าให้้
กัับบริิษัทั และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดสำำ�หรับั ผู้้�รับั ซื้้อ� เพื่่�อนำำ�ไปผลิิตเป็็นพลาสติิกมืือสองการบริิหารจััดการ
ในปีี 2564 สามารถคััดแยกขยะปนเปื้้อ� นจำำ�นวน 4,800 กิิโลกรััมโดยคิิดเป็็นมููลค่่า 14,400 บาท
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การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
ภาวะโลกร้้อนและปััญหาการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิิอากาศจากปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่เ� พิ่่�ม
ขึ้้น� ทำำ�ให้้โลกมีีอุุณหภููมิิสููงและส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศของสิ่่ง� มีีชีีวิิตบนโลกเกิิดปััญหาต่่างๆ เช่่น
ระดัับน้ำำ�ท
� ะเลของโลกสููงขึ้้น� การเปลี่่ย� นแปลงปริิมาณของน้ำำ�ฝ
� นที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดน้ำำ�ท่
� ว่ ม และภััยแล้้งรวมถึึง
การเปลี่่ย� นแปลงของลมฟ้้าอากาศแบบฉัับพลััน ส่่งผลกระทบถึึงผลผลิิตทางการเกษตรซึ่่�งเป็็นห่่วงโซ่่
อาหารของมนุุษย์์ จากปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการด้้าน
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินงานของบริิษัทตล
ั อดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
ของโลก
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กรเป็็นการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อ
แสดงข้้อมููลปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ป� ล่่อยจากการดำำ�เนิินงานขององค์์กรตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจไปสู่่ก� าร
กำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� โดยมีี
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

เป้้าหมาย

ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก จากปีีฐาน 2563 ร้้อยละ 5 ภายในปีี 2567
การตรวจสอบและการรัับรอง

8,000.00

tonCO  e/yr
2
5,888.32

48.31

0.00

4,000.00

2.2

ข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขององค์์กร (ขอบเขต 2) ได้้รับั การ
ตรวจสอบโดยผู้้�ทวนสอบและได้้รับั
การขึ้้�นทะเบีียนและออกใบรัับรอง
จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซ
เรืือนกระจก (อบก.)

Scope 1

Scope 2

Scope 3

ในการคำำ�นวณข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร ทางบริิษัทั ได้้ใช้้ระเบีียบวิิธีีการอ้้างอิิงของ อบก.
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ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้รับั การเข้้าร่่วมโครงการสนัับสนุุนการพััฒนาโครงการและการตรวจสอบความ
ใช้้ได้้ (Validation) โครงการ T-VER ปีีงบประมาณ 2564 ของ อบก. ในชื่่อ� โครงการ “โครงการโซลาร์์
เซลล์์ ขนาด 999.58 กิิโลวััตต์พีีค
์ ของ บริิษัทั สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จํํากััด (มหาชน) สมุุทรปราการ” โดยมีีปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ค� าดว่่าจะลดได้้ 430 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี ระยะเวลาคิิดเครดิิตของ
โครงการ 1 ม.ค. 2565 ถึึง 31 ธ.ค. 2571

กิิจกรรมและโครงการที่่�ส่่งเสริิมในปีี 2564
- จััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นขององค์์กร เก็็บรวมรวมข้้อมููลการใช้้งาน
ทุุกกิิจกรรมเพื่่�อขอการรัับรองในอนาคต
- จััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นของผลิิตภััณฑ์์ และได้้รัับการรัับรอง
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นจำำ�นวน 2 ผลิิตภััณฑ์์
- จััดทำำ�และดำำ�เนิินงานตามแผนอนุุรัักษ์์พลังั งานและสิ่่�งแวดล้้อม
- สมััครเข้้าร่่วมโครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จาก อบก. เพื่่�อเป็็นการ
สนัับสนุุนการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกระดัับประเทศ และ
ได้้รัับการทวนสอบความถููกต้้องจากอบก.
- ส่่งเสริิมมาตรการการประหยััดพลัังงานเปิิด-ปิิดอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าที่่�
ไม่่ได้้ใช้้งาน ได้้แก่่ ปิิดหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ทุกุ ครั้้�งหลัังการใช้้งาน
ปิิดเครื่่�องปรัับอากาศก่่อนเวลาพััก 15 นาทีี และถอดปลั๊๊�กเครื่่�อง
ใช้้ไฟฟ้้า
- ส่่งเสริิมการใช้้พลังั งานสะอาดในกระบวนการ การติิดตั้้ง� ระบบ
ผลิิต
- ติิดตั้้�งสวิิตช์์ควบคุุมการเปิิด-ปิิดอััตโนมััติิ บริิเวณทางเดิินใน
สำำ�นัักงาน รวมถึึงห้้องน้ำำ��
- วิิ เ คราะห์์ แ ละปรัั บ ปรุุงการบริิ ห ารเที่่� ย ววิ่่� ง รถขนส่่ ง ให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพ
- ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบปรัับอากาศ เพื่่�อลดการรั่่�วไหลของ
สารทำำ�ความเย็็นด้้วยการตรวจเช็็คเครื่่�องปรัับอากาศทุุกเดืือน
- ปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพหลอดไฟส่่องสว่่างเป็็นหลอดไฟ LED และ
โคม LED ในพื้้�นที่่�โรงงานทั้้�งหมด และสำำ�นัักงาน
- ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพเครื่่�องจัักรในกระบวนการผลิิต
- ปรัับปรุุงระบบการทำำ�งานให้้เป็็นรููปแบบออนไลน์์มากขึ้้�น เพื่่�อ
ลดการใช้้กระดาษในสำำ�นัักงาน
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โครงการปลููก ปรัับ ป้้อง (Forest restoration project)
ในการเริ่่มต้
� น้ ของโครงการปลููก ปรัับ ป้้อง นั้้น� เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มพื้้น� ที่่สีี� เขีียวภายในบริิษัทั ให้้มีีความ
ร่่มรื่่น� มากขึ้้น� และลดปััญหาของมลพิิษทางกลิ่่น� และปรัับปรุุงคุุณภาพของอากาศ โดยใช้้พืชื ขจััดมลพิิษ
ทางอากาศ และลดโลกร้้อน ช่่วยในการดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ลดฝุ่่น� และได้้มีีการเพาะเมล็็ด
กล้้าไม้้เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อส่่งต่่อให้้กับั พนัักงาน และชุุมชนไปปลููก เพื่่�อเป็็นการขยายพื้้�นที่่สีี� เขีียวออกไป โดย
โครงการนี้้�ได้้ทำ�ต่
ำ อ่ เนื่่อ� งเป็็นปีีที่�่ 2

เราส่่งมอบกล้้าไม้้แล้้ว/ต้้น

ต้้นไม้้ที่่�ปลููกเพิ่่�ม /ต้้น

200

250

50
2564

ต้้นกระทิิง

9

ต้้นพุุทธรัักษา

59

2563

ต้้นอโศกอิินเดีีย

จากการสำำ�รวจต้้นไม้้

บมจ. สาลี่่� คััลเล่่อร์์
 มีีพื้้�นที่่�สีีเขีียวอยู่่�ที่่�

3

ภายในบริิษััทเรามีีต้้นไม้้
ทั้้�งหมด

257

ไร่่

ต้้น

ปริิมาณการกัักเก็็บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์

527.42
คาร์์บอนไดออกไซด์์

เทีียบเท่่าต่่อปีี

ส่่งมอบต้้นกล้้าไปยััง

สถาบัันการแพทย์์จัักรีีนฤบดิินทร์์
คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี 

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ตััน

จากโครงการ
นำำ�ผืื น ป่่ า คืื น ถิ่่� น
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ได้้รัับการรัับรอง ISO14001
และทวนสอบประจำำ�ทุุกปีี

ข้้อร้้องเรีียนมลพิิษทางอากาศ(เป้้าหมาย = 0)
ปีี 2563 = 0
ปีี 2564 = 0

คุุณภาพอากาศที่่� ได้้รัับการตรวจ
วััดอยู่่�ในค่่ามาตรฐาน 100%

การหกรั่่�วไหลของสารเคมีี
0

ผลการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมปีี 2564

1. การตรวจวััดคุุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ
ปริิมาณฝุ่่�นรวม
(Total Dust)

ปริิมาณฝุ่่�นขนาดเล็็ก
(Respirable Dust)

ปริิมาณโทลููอีีน
(Toluene)

ปริิมาณสไตรีีน
(Styrene)

ปริิมาณไซลีีน
(Xylene)

0.48 – 0.79

0.29 – 1.49

< 0.066

< 0.059

< 0.058

mg/m3

mg/m3

ppm

ppm

ppm

2. การตรวจวััดคุุณภาพอากาศจากปล่่องระบายอากาศ
ปริิมาณฝุ่่�น
(TSP)

0.45 – 4.24
mg/m3
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สัังคม
ในสถานการณ์์ ข องโลกที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป
ความท้้าทายเป็็นบททดสอบความสามารถใน
การปรัับตััวของสัังคม การรัับมืือและการจััดการ
กัับปััญหาต่่างๆ ด้้วยการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและความปลอดภััยต่่อสุุขภาพ
พนัักงาน บริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายในการบริิหาร
จััดการสร้้างสมรรถนะขององค์์กรให้้มีีลัักษณะ
เฉพาะที่่จ� ะนำำ�องค์์กรไปสู่่�ความได้้เปรีียบทางการ
แข่่งขััน โดยการพััฒนาความสามารถหลัักของ
บุุคลากรในการทำำ�ให้้เห็็นคุุณค่่าและนำำ�ความรู้้�
มาประยุุกต์์ ใ ช้้ ใ นงาน อัั น นำำ� ไปสู่่� ก ารเพิ่่� ม
ประสิิทธิภิ าพการทำำ�งานและสร้้างผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่

อย่่างต่่อเนื่่�อง ก่่อให้้เกิิดความสามารถในการ
แข่่ ง ขัั น ด้้ า นการสร้้ า งความแตกต่่ า งและ
นวััตกรรมใหม่่
ประเด็็นความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม ประกอบ
ด้้วย การส่่งเสริิมด้้านสุุขภาพร่่างกายและจิิตใจ
การจ้้างงาน การจ่่ายค่่าตอบแทน การพััฒนา
ศัักยภาพพนัักงานในองค์์กร การสร้้างแรงจููงใจ
และรัักษาผู้้�มีีความสามารถ สภาพแวดล้้อมและ
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน การมีีส่่วนร่่วมและ
พััฒนาชุุมชน การปฏิิบัติั แิ ละเคารพสิิทธิขิ องทุุกคน
เป็็นต้้น
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พนัักงาน
ในภาวะที่่ต้� อ้ งเผชิิญกัับโรคระบาดและความกดดัันกัับสถานการณ์์ที่ไ่� ม่่แน่่นอน สุุขภาพและความ
เป็็นอยู่่�ของพนัักงานได้้ถููกจััดให้้เป็็นความสำำ�คััญอัันดัับต้้นๆ ในการรัับผิิดชอบดููแลมากขึ้้�นกว่่าแต่่
ก่่อน เพราะสิ่่�งเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการทำำ�งานของ
พนัักงาน การเพิ่่�มความเข้้มข้้นของนโยบายป้้องกัันโรคระบาด กฎเกณฑ์์ต่่างๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น
กำำ�หนดให้้พนักั งานทุกุ คนต้้องมีีการรายงานตััวในทุกุ วัันเพื่่�อให้้ทราบถึึงที่่ม� าที่่ไ� ป ในขณะเดีียวกัันได้้
จััดให้้การทำำ�งานมีีความยืืดหยุ่่�นและสอดรัับกัับมาตรการของทางรััฐบาลให้้แต่่ละหน่่วยงานมีีการ
พิิจารณาการทำำ�งานที่่�บ้้าน (Work From Home) โดยสลัับปรัับเปลี่่�ยนกัันตามหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
แต่่ละหน่่วยงาน ด้้วยความร่่วมมืือและความเข้้มแข็็งให้้พนัักงานและธุุรกิิจรอดพ้้นจากสถานการณ์์
ที่่�วิิกฤตไปได้้

การส่่งเสริิมด้้านสุุขภาพร่่างกาย และจิิตใจ
การมีีร่่างกายที่่ส� มบููรณ์์และแข็็งแรง ย่่อมส่่งผลต่่อจิิตใจที่่ส� ดใส
สุุขภาพกายและใจสััมพัันธ์์กัันอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ บริิษััทเห็็น
ความสำำ�คััญในการสนัับสนุุนการทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ ในด้้านของการ
เสริิมสร้้างด้้านสุุขภาพร่่างกายอย่่างเหมาะสม ทั้้�งในช่่วงก่่อน และ
หลัังสถานการณ์์โควิิด-19 ได้้คลี่่�คลายไป มีีการจััดกิิจกรรมด้้าน
สุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทุุกปีี ได้้แก่่ กีีฬาสีีภายใน การวิ่่�งระดม
ทุนุ ร่่วมกัับบริิษัทอื่่
ั น� ๆ ในตลาดหลัักทรััพย์์ การแข่่งขัันกีีฬาร่่วมกัับ
การนิิคม แม้้ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่ไ� ม่่สามารถทำำ�กิจิ กรรม
ได้้อย่่างคล่่องตััว การดููแลจิิตใจให้้กับั พนัักงานก็็ถือื เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คััญ
ที่่�บริิษััทได้้มองเห็็น เช่่นการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องของการ
ป้้องกัันตััวเองจากโควิิด-19 การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ เจลล้้างมืือ หรืือ
หน้้ากากอนามััยให้้กัับพนัักงาน

การจ้้างงาน
จากผลกระทบการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ที่่�ผ่่านมาส่่งผล
ให้้การจ้้างงานของบริิษัทล
ั ดลงตามกำำ�ลังั การผลิิตภายใน (ในช่่วง
เดืือน เมษายน) แต่่บริิษัทั ไม่่มีีการเลิิกจ้้างพนัักงานจากผลกระทบ
ที่่�เกิิดขึ้้�น ในการสรรหาพนัักงานใหม่่ บริิษััทพิิจารณากระบวนการ
คััดเลืือกความเหมาะสมทั้้�งในด้้านความรู้้� ความสามารถ และ
ทััศนคติิ ทั้้�งนี้้�บริิษััทยึึดมั่่�นในหลัักของความเสมอภาค และความ
เท่่าเทีียม ไม่่เลืือกปฏิิบััติิแต่่อย่่างใดตามหลัักธรรมาภิิบาล

45

การจ่่ายค่่าจ้้าง
ในช่่ ว งสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 บริิ ษัั ทยัั ง คงดำำ� เนิิ น งานตาม
นโยบายบริิษััท มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้กัับพนัักงานในรููปแบบ
ของเงิินเดืือนอย่่างเป็็นธรรมและสอดคล้้องกัับอััตราที่่�สามารถ
เทีียบเคีียงกัับค่่าจ้้างในอุุตสาหกรรมและตามผลงานที่่�ปฏิิบััติิได้้
จริิงตาม KPI (Key Performance Indicator) คะแนนพฤติิกรรม
การทำำ�งานที่่พึ� งึ ประสงค์์ (ประเมิินจากผู้้�บัังคัับบััญชาโดยตรง) เพื่่�อ
ให้้พนัักงานได้้รัับความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ การปรัับปรุุง
พััฒนาตนเอง โดยเป็็นธรรมไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ มีีสวััสดิิการอื่่�นๆ อย่่าง
เหมาะสม และมีีการทบทวนอััตราผลตอบแทนประจำำ�ปีีตามผล
การปฏิิบััติิงาน

การพััฒนาศัักยภาพพนัักงานในองค์์กร
บริิษััทเล็็งเห็็นความสำำ�คััญในด้้านการพััฒนาความรู้้�ความ
สามารถ และทัักษะที่่�สำำ�คััญให้้กัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
บรรลุุไปสู่่�เป้้าหมายที่่�วางไว้้ร่่วมกััน ดัังนั้้�นการพััฒนาทัักษะและ
การมอบโอกาสและความก้้าวหน้้าในอนาคตให้้กัับพนัักงานเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างสััมพัันธ์์ ความผููกพััน และความพึึงพอใจของ
พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องในระยะที่่�ผ่่านมา
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เป้้าหมาย
การพััฒนาบุุคลากร
ส่่งเสริิมการฝึึกอบรม
พนัักงาน
ทุุ ก ระดัั บ
ไม่่น้้อยกว่่า

10

ผลการดำำ�เนิินการ
จำำ�นวนอบรมเฉลี่่�ย

15.66
ชั่่�วโมง/คน/ปีี

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

การพััฒนาศัักยภาพพนัักงานในองค์์กร
ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม โดยการสร้้างการรัับรู้้�งานของพนัักงานว่่ามีีความสััมพัันธ์์อย่่างไรกัับพัันธกิิจและ
วััตถุุประสงค์์ขององค์์กร ควบคู่่�กับั สร้้างโอกาสในการเรีียนรู้้�ของพนัักงานผ่่านโครงการต่่างๆ และเปิิด
โอกาสให้้แสดงความสามารถตามบทบาทหน้้าที่่� เพื่่�อพััฒนาทัักษะการใช้้ชีีวิติ และทัักษะในการทำำ�งาน

การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร

ส่่งเสริิมให้้พนักั งานเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร ให้้เกิิดความตระหนัักในการสร้้าง
คุุณค่่า ควบคู่่�กันั ไปกัับความรัับผิิดชอบต่่อคู่่�ค้า้ สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมผ่่านกิิจกรรมที่่มุ่� ง�่ เน้้นเป้้าหมายที่่�
สำำ�คััญร่่วมกััน โดยการเปลี่่ย� นเป้้าหมายองค์์กรเป็็นการลงมืือทำำ�ให้้ชัดั เจน สามารถวััดผลได้้ และบรรลุุ
เป้้าหมายขององค์์กรร่่วมกัันผ่่านความรัับผิิดชอบต่่องานขององค์์กรร่่วมกัันผ่่านความรัับผิิดชอบต่่องาน
ของทีีมอย่่างสม่ำำ�� เสมอ

การพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููง

การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน ผ่่านการเรีียนรู้้�แบบบููรณาการ และมุ่่ง� เน้้นการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กร
ค่่านิิยม เพื่่�อสนัับสนุุนวิิสัยทั
ั ศั น์์และการเติิบโตของธุุรกิิจ โดยดำำ�เนิินการโครงการ Skill Matrix ,Kaizen
และ OKRs

การจััดการองค์์ความรู้้�ขององค์์กร

จััดกิิจกรรมและโครงการต่่างๆ ในการสนัับสนุุนกระบวนการบริิหารองค์์ความรู้้�ในการดำำ�เนิินงาน มีีการ
พััฒนาระบบการบริิหารองค์์ความรู้้�ที่่เ� ป็็นมาตรฐาน เชิิญวิิทยากรทั้้�งภายในและภายนอกมาให้้ความรู้้�
กัับพนัักงาน รวมถึึงการจััดให้้พนักั งานแลกเปลี่่ย� นความรู้้�ประสบการณ์์ที่ไ�่ ด้้จากการทำำ�งาน และนำำ�ความ
รู้้�ที่ไ�่ ด้้จัดั เก็็บสู่่ฐ� านข้้อมููล Online โดยพนัักงานสามารถเข้้าถึึงได้้ (Knowledge Base)

47

จำำ�นวนพนัักงาน ทั้้�งหมด 283 คน
ผู้้�ชาย

26.50%
73.50%

208
คน

ผู้้�หญิิง

208
คน

อายุุน้้อย

กว่่า 30 ปีี

คิิดเป็็น

87 คน

30.74%

อายุุ

175 คน

อายุุมาก

21

31-50 ปีี

กว่่า 50 ปีี

คิิดเป็็น

61.84%

คิิดเป็็น
คน

7.42%

พนัักงานที่่�เป็็นต่่างชาติิ ทั้้�งหมด 17 คน
ผู้้�ชาย

29.41%
70.59%

12
คน

ผู้้�หญิิง

5

คน

อายุุน้้อย

กว่่า 30 ปีี

อายุุ

31-50 ปีี

อายุุมาก

กว่่า 50 ปีี

คิิดเป็็น

2 คน 11.76%
คิิดเป็็น
14 คน
82.35%
คิิดเป็็น
1 คน 5.89%

จำำ�นวนผู้้�บริิหาร ทั้้�งหมด 18 คน
ผู้้�ชาย

33.33%
66.67%

12

อายุุ

12 คน

ผู้้�หญิิง

อายุุมาก

6

คน

6

31-50 ปีี

กว่่า 50 ปีี

คน

อััตราการเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง
ของพนัักงานในปีี 2564
ทั้้�งหมด

5

คน

จำำ�นวนอบรมเฉลี่่�ย 
ของพนัักงานในปีี 2564
อยู่่�ที่่�

15.66
ชั่่�วโมง/คน/ปีี

คิิดเป็็น

66.67%

คิิดเป็็น
คน

33.33%

พนัักงานที่่� ได้้รัับการ ประเมิิน

ผลการปฏิิบััติิงาน

เป้้าหมาย
ร้้อยละ

100
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ความปลอดภััยอาชีีวอนามััยในการทำำ�งาน
สิ่่ง� สำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทคื
ั อื ความปลอดภััยอาชีีวอนามััยของผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีีย และการมีีสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ถูู� กสุุขลัักษณะ เพื่่�อให้้ปราศจากการบาดเจ็็บ การเจ็็บป่่วย
และอุุบััติเิ หตุุ ในการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและต่่อเนื่่อ� ง
โดยมีีนโยบายความปลอดภััยที่เ�่ ป็็นเจตนารมณ์์หลักั ที่่มีีต่
� อ่ ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านและกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

ความปลอดภััยด้้านกระบวนการผลิิต
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องของการบริิหารการจััดการให้้เกิิด
ความปลอดภััย การป้้องกัันอุุบััติิการณ์์และการบาดเจ็็บที่่�เกี่่�ยว
เนื่่�องกัับกระบวนการผลิิต รวมทั้้�งขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินงานและ
การปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ มีีค วามปลอดภัั ยตล อดเวลา การจัั ด การความ
ปลอดภััยกระบวนการผลิิต (PSM) นั้้�นใช้้มาตรการการจััดการเริ่่�ม
จาก การชี้้�บ่่ง การประเมิิน การควบคุุมอัันตรายจากกระบวนการ
ผลิิต และการป้้องกัันอัันตราย เพื่่�อลดความเสี่่�ยงนั้้�นๆ นอกจากนี้้�
ยัังมีีการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจกัับพนัักงานในด้้านของการจััดการ
สารปนเปื้้�อนในผลิิตภััณฑ์์ มีีผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรงในการทำำ�หน้้าที่่�
ดููแล บริิษััทมีีความตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผู้้�รัับเหมา ชุุมชน
และทรััพย์์สิิน เพื่่�อป้้องกััน หรืือลดความรุุนแรง ความสููญเสีียต่่อ
ชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ ที่่อ� าจเกิิดจากอุุบััติกิ ารณ์์ที่ไ่� ม่่อาจคาดการณ์์ได้้

ความปลอดภััยด้้านของบุุคคล
บริิษััทได้้กำำ�หนดเป้้าหมายในการบริิหารความปลอดภััยด้้าน
ของบุุคคลอย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนมีีส่่วน
ร่่วมในกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยตามกรอบการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กร และเป็็นการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานตามกฎระเบีียบด้้าน
ความปลอดภััยและจิิตสำำ�นึึก โดยในการบริิหารความปลอดภััย
ด้้านของบุุคคลมีีการตั้้�งเป้้าและวััดผลที่่ชั� ดั เจนในเรื่่อ� งของอุุบััติเิ หตุุ
เป็็นศููนย์์ และมีีการเก็็บข้้อมููลอััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุ เพื่่�อกำำ�หนด
มาตรการการป้้องกัันและลดความเสี่่�ยง
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มาตรการการบริิหารภาวะวิิกฤตจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดโควิิด-19
การแพร่่ระบาดโควิิด-19 ของประเทศไทยในระลอกที่่� 3 สร้้าง
ผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจ ทั้้�งมาตรการการล็็อกดาวน์์ประเทศ
และมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่�เกิิดขึ้้�น ส่่วนผลกระทบที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับตััวบริิษััทเองมีีเรื่่�องของคำำ�สั่่�งการผลิิตที่่�ลดลง การปิิด
โรงงานเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาด (3 วััน) ตามแนวทางปฏิิบััติิ
ด้้านสาธารณสุุข มีีการฉีีดพ่่น ทำำ�ความสะอาดและกลัับมาดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้ปกติิ ในส่่วนของการพบผู้้�ติิดเชื้้�อบริิษััทได้้มีีมาตรการ
ป้้องกััน ดัังนี้้�

มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
บริิษััทมีีการติิดตามจากการประกาศการเฝ้้าระวัังจากทาง
รััฐบาลอย่่างใกล้้ชิิด และได้้จััดการรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
โดยทางทีีมผู้้�บริิหารสููงสุุดและผู้้�จััดการมีีการประชุุมหารืือกัันใน
เรื่่�องของเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวและได้้รายงานการดำำ�เนิินงานไปยััง
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้รับั ทราบถึึงการจััดการภายใน ได้้ออกเป็็น
แนวทางปฏิิบัติั ิ และมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดโควิิด-19 ใน
บริิษััทดัังนี้้�
1. สวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา (มีีการรณรงค์์ให้้สวมใส่่ 2 ชั้้�น
สำำ�หรับั พื้้�นที่่ที่� ต้่� อ้ งสััมผัสั ผู้้�คนที่่ม� าก) และเว้้นระยะห่่างในการพููด
คุุย การประชุุมจััดในรููปแบบออนไลน์์
2. รายงานอาการของตััวเองและคนในครอบครััว ทุุกวััน ก่่อนเวลา
10:00 น. ให้้กัับฝ่่ายบุุคคลรัับทราบ
3. ตรวจวััดอุุณหภููมิิทุุกครั้้�ง ก่่อนเข้้าทำำ�งาน สำำ�หรัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน
และผู้้�มาติิดต่่อ
4. ใช้้เจลล้้างมืือทุุกครั้้�งที่่�มีีการสััมผััส
5. จััดจุุดรัับส่่งเอกสารตามหน่่วยงาน งดการเข้้าพื้้�นที่่�หน่่วยงาน
อื่่�น ใช้้โทรศััพท์์ในการสื่่�อสาร
6. รัับประทานอาหารตามพื้้�นที่่ที่� กำ่� ำ�หนด และแบ่่งรอบการพัักทาน
อาหาร กำำ�หนดให้้นั่่�งรัับประทานอาหาร 2 คน/โต๊๊ะ
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มาตรการป้้องกัันเชิิงรุุก
หนึ่่�งในแผนการป้้องกัันการหยุุดชะงัักความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Plan: BCP)
การจััดให้้มีีการทำำ�แผนฉุุกเฉิินรองรัับหากเกิิดพบผู้้�ติดิ เชื้้อ� ในบริิษัทั เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์
ขึ้้�นจริิง บริิษััทพร้้อมรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทัันทีี และบริิษััทเองมีีความพร้้อมในการดำำ�เนิิน
งานเป็็นทีีม มีีบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการจััดการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการเตรีียม
อุุปกรณ์์ความพร้้อม ได้้แก่่ชุุด PPE น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์รองรัับหากเกิิดเหตุุ
ขึ้้�น รวมทั้้�งการกำำ�หนดให้้มีีวิิธีีการประสานงานและช่่องทางการสื่่�อสารกัับหน่่วยงานกำำ�กัับการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เช่่น โรงพยาบาลใกล้้เคีียง และสาธารณสุุข
จัังหวััด

การจััดการความเสี่่�ยง
และการสื่่�อสาร
กรณีีพบผู้้�ติิดเชื้้�อในบริิษััท

ประสานหน่่วยงานภายในและ
ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสาร

ดำำ�เนิินการแบ่่งกลุ่่�มตาม
มาตรการที่่�บริิษััทวางไว้้

จััดให้้มีีการตรวจเชิิงรุุก

สอบสวนสาเหตุุการ
เกิิดโรค ภายใน 24 ช.ม.

ผลการสอบสวน

ได้้รัับผลตรวจยืืนยัันจาก รพ.
เป็็นโรคติิดต่่อ Covid 19

ประสานงานกัับหน่่วยงาน
ภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องและนััด
บริิษััทบริิการฉีีดพ่่นฆ่่าเชื้้�อ

ผลการสอบสวนพนัักงานที่่�สััมผััสผู้้�ป่่วยแบ่่งตามความเสี่่�ยง 4 ระดัับ
เป็็นผู้้�ติิดเชื้้�อ            กลุ่่�มความเสี่่�ยงสููง            กลุ่่�มความเสี่่�ยงปานกลาง           กลุ่่�มความเสี่่�ยงต่ำำ��

51

ทั้้ง� นี้้� บริิษัทจั
ั ดั ทำำ�ประกัันภััยและมอบผลประโยชน์์ให้้แก่่พนักั งาน เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบด้้านความ
เป็็นอยู่่� และจััดหาวััคซีีนป้้องกัันให้้กับั พนัักงานทุกุ คน รวมถึึงเข็็ม 3 (กระตุ้้�นภููมิิ) มีีการติิดต่่อสื่่อ� สารกัับ
ลููกค้้า และประสานงานเพื่่�อบริิหารแผนการผลิิตตามคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� ของลููกค้้า

ผลการดำำ�เนิินงาน
• โครงการ อบรมให้้ความรู้้�ความปลอดภััยเกี่่ย� วกัับการทำำ�งาน
ของพนัักงาน
ได้้จััดการอบรมให้้ความรู้้�กัับพนัักงานในด้้านของความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้พนักั งานนำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้ไปใช้้
ในสถานการณ์์หากเกิิดเหตุุภาวะฉุุกเฉิินทั้้�งภาคทฤษฏีีและภาค
ปฏิิบััต
- การฝึึกซ้้อมแผนฉุุกเฉิิน (กรณีีสารเคมีีรั่่�วไหล) รวมถึึงการสวมใส่่
อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลที่่�ใช้้ในงานเกี่่�ยวกัับสารเคมีี
- ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับเครื่่�องจัักร ยกรถในการใช้้งานและวิิธีีการ
บำำ�รุุงรัักษา
• โครงการกิิจกรรมการค้้นหาและประเมิินความเสี่่ย� ง (CCCF)
โครงการ CCCF เพื่่�อค้้นหาและประเมิินอัันตราย รวมถึึงการ
ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััย โดยมีี
การครอบคลุุมถึึงปััจจััยทางกายภาพ บุุคลากร และระบบ ซึ่่�งช่่วย
ให้้ระบุุถึึงปััญหาอัันตรายที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� พนัักงานสามารถเสนอแนะ
วิิธีีการในการปรัับปรุุงแก้้ไข พื้้�นที่่� สภาพการทำำ�งาน และวิิธีีการ
ทำำ�งานให้้ปลอดภััย
• โครงการอนุุรัักษ์์การได้้ยิิน (HCP)
บริิษััทมุ่่�ง เน้้นนโยบายป้้องกัันอัันตรายจากเสีียงดััง พร้้อมทั้้�ง
ควบคุุม ลด หรืือขจััดอัันตรายที่่เ� กิิดจากเสีียงดััง ในพื้้�นที่่ก� ารทำำ�งาน
ที่่�มีีความเสี่่�ยง โดยจััดให้้มีีโครงการอนุุรัักษ์์การได้้ยิิน เพื่่�อป้้องกััน
การสููญเสีียการได้้ยิินและลดจำำ�นวนพนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยงใน
เรื่่�องของเสีียงดัังที่่�เกิิดจากจุุดกำำ�เนิิดเสีียงในพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนด (เกิิน
90 dBA) ให้้มีีจำำ�นวนลดลงในทุุกปีี โดยทำำ�การทดสอบสมรรถภาพ
การได้้ยินิ พร้้อมเฝ้้าระวัังและติิดตามพนัักงานที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งอย่่าง
ใกล้้ชิิด
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นอกจากนั้้�นการให้้ความรู้้�ในการใช้้อุุปกรณ์์การป้้องกัันการได้้ยิินใน
แต่่ละพื้้�นที่่� รวมถึึงประเมิินและปรัับปรุุงพื้้�นที่่� สภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน ตรวจประเมิินเสีียงอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง สร้้างความตระหนัักรู้้�
ถึึงอัันตรายต่่างๆ และการสวมใส่่อุุปกรณ์์ความปลอดภััยในขณะการ
ทำำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอต่่อเนื่่�อง
• โครงการคณะผู้้�บริิหารเดิินตรวจความปลอดภััยและ 5ส
บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมให้้คณะผู้้�บริิหารตั้้�งแต่่ระดัับประธานกรรมการ
บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�จััดการเข้้าร่่วม
การเดิินตรวจพื้้�นที่่�โดยรอบของสำำ�นัักงาน คลัังสิินค้้าและโรงงาน เพื่่�อ
ตรวจสอบความปลอดภััยของทุุกพื้้�นที่่�การทำำ�งานเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
เพื่่�อช่่วยค้้นหาอัันตรายและปััญหาต่่างๆ ทั่่�วไปที่่�เป็็นต้้นเหตุุในการเกิิด
อุุบััติิเหตุุลดความสููญเปล่่าในการทำำ�งาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพคุุณภาพ
ของงานและเพิ่่�มผลผลิิตอย่่างยั่่ง� ยืืน รวมถึึงการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อม
โดยรอบของทุุกพื้้�นที่่�ให้้มีีความเหมาะสม นำำ�มาปรัับปรุุงแก้้ไข ป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุอัันตรายในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
• โครงการให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ
บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คััญในด้้านของสุุขภาพร่่างการของพนัักงานในการ
ดููแลตนเองและการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคม จััดให้้มีีโครงการให้้ความรู้้�เรื่่�อง
การจััดการโรคติิดต่่อ และโรคต่่างๆ ที่่�อาจส่่งผลเรื้้�อรัังในด้้านของ
สุุขภาพแก่่พนัักงานและอาจลุุกลามกลายเป็็นโรคร้้ายแรง ได้้แก่่ ไวรััส
ตัับอัักเสบบีี วััณโรคปอด เบาหวาน และความดัันโลหิิตสููง เป็็นการให้้
ความรู้้�ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องในการดููแลและปฏิิบััติิต่่อตนเอง เพื่่�อนร่่วมงาน
และคนในครอบครััว
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ผลการดำำ�เนิินงาน
จากการดำำ�เนิินงานความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมาจำำ�นวน
ครั้้�งของอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิตภายในเกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด 6 ครั้้�ง ทำำ�ให้้ LTIFR TRIR และ
OIFR ซึ่่�งเป็็นตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา มีีดัังนี้้�
LTIFR

TRIR

10.723

OIFR

3.217
1.479

2.465
2563

2564

พนัักงาน

ผู้้�รัับเหมา

2563
พนัักงาน

ปีี 2563 = 0
ปีี 2564 = 0

2564
ผู้้�รัับเหมา

ค่่าความร้้อน แสงสว่่าง เสีียง

ความร้้อน

10

แสงสว่่าง

เสีียง

270 จุุด

10

ผลที่่� ได้้

ผลที่่� ได้้

ผลที่่� ได้้

 ผ่่านเกณฑ์์

 ผ่่านเกณฑ์์

 ผ่่านเกณฑ์์

จุุด

จุุด
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ทั้้ง� นี้้� มีีการจััดทำำ�โครงการอนุุรัักษ์์พลังั งาน มีีนโยบายและได้้รับั การสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหารส่่งเสริิมให้้
เกิิดเป็็นโครงการอนุุรัักษ์์พลังั งานอย่่างจริิงจัังและยั่่ง� ยืืน มีีการกำำ�หนดกิิจกรรมให้้พนักั งานมีีส่่วนร่่วมใน
การดำำ�เนิินงาน ในปีี 2564 มุ่่ง� เน้้นในด้้านของการใช้้พลังั งานไฟฟ้้า ได้้แก่่ การเปลี่่ย� นโคมไฟ LED และ
เปิิดใช้้งานระบบโซลาร์์เซลล์์

โครงการอนุุรัักษ์์
พลัังงานทั้้�งหมด  

เงิินลงทุุน  

ลดการใช้้
พลัังงาน

ประหยััด
ค่่าใช้้จ่่าย

2 โครงการ
- ระบบผลิิตไฟฟ้้าด้้วย
เซลล์์แสงอาทิิตย์์
- เปลี่่�ยนโคมไฟ LED
100 W

27,050,200 บาท

1,401,559.79
kWh/ปีี

4,666,160.50
บาท/ปีี
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ตลอดการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ
ภายในบริิษัทข
ั องคณะกรรมการภายในจากตััวแทนลููกจ้้าง
หลากหลายหน่่วยงานดำำ�เนิินงานหลากหลายหน้้าที่่�ร่่วม
กัันให้้พนัักงานมีีระดัับความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี มีีความผาสุุกทั้้�ง
กายและใจมีีสุุขภาพอนามััยที่่�ดีี มีีความปลอดภััยในการ
ทำำ�งาน มีีความมั่่�นคงในการดำำ�เนิินชีีวิิตไม่่เฉพาะแต่่ตััว
ลููกจ้้างเท่่านั้้�นแต่่รวมถึึงครอบครััวของลููกจ้้างด้้วยการ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการจััดคณะกรรมการขึ้้�น ในปีี 2564 มีี
บางกิิจกรรมที่่�งดดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้สอดรัับกัับมาตรการ
การเฝ้้าระวัังป้้องกัันโรคติิดต่่อโควิิด-19 มีีกิิจกรรมที่่ดำ� ำ�เนิิน
ในรููปแบบอื่่�นๆ ตามความจำำ�เป็็น ดัังนี้้�
คณะกรรมการความปลอดภััยในการทำำ�งาน (คปอ.) มีี
คณะกรรมการทั้้�งหมด 7 ท่่าน ดำำ�เนิินหน้้าที่่�ในการเป็็น
ตัั ว แทนนายจ้้ า งและลููกจ้้ า ง โดยมีีเลขานุุการเป็็ น
จป.วิิชาชีีพตามกฎหมายกำำ�หนด มีีหน้้าที่่�พิิจารณาแผน
งานด้้ า นความปลอดภัั ย ในการทำำ� งานและนอกงาน
ป้้องกััน ลดอุุบััติิเหตุุ การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน รายงาน
หรืือเสนอแนะแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ถููกต้้องตาม
กฎหมายความปลอดภััยในการทำำ�งานของนายจ้้าง และ
ลููกจ้้าง ผู้้�รัับเหมา
• ตรวจสอบมาตรฐานของถัังดัับเพลิิง และติิดตั้้�งถััง
ดัับเพลิิงเพิ่่�มตามจุุดต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
• ตรวจสอบพื้้�นที่่�ทำำ�งานที่่�มีีความเสี่่�ยง เช่่น ตรวจสอบ
วาล์์วของท่่อลม การจััดเก็็บสารเคมีี การจััดเก็็บสารเคมีี
OEM ตรวจสอบระบบดัับเพลิิง (Fire pump)
• ร่่วมตรวจสอบโครงสร้้าง Rack ของคลัังสิินค้้า
• ทดสอบสายฉีีดน้ำำ��ดัับเพลิิง ทดสอบการทนแรงดััน
• ทดสอบสััญญาณเสีียงจากเหตุุเพลิิงไหม้้
• จััดหาอุุปกรณ์์ความปลอดภััยให้้กัับพนัักงานสวมใส่่
ขณะทำำ�งาน

ตรวจสอบห้้องเก็็บ
ถัังจ่่ายก๊๊าซ

พนัักงานสวมใส่่อุุปกรณ์์
ความปลอดภััย

56

คณะกรรมการ 5ส
มีีคณะกรรมการทั้้�งหมด 10 ท่่าน ทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาการจััดสวััสดิิการในรููปแบบของกิิจกรรม การ
พััฒนางาน การจััดกิิจกรรมสัังสรรค์์ให้้กัับพนัักงาน การออมเงิิน การช่่วยเหลืือค่่าครองชีีพ
• จััดสวััสดิิการรถรัับ-ส่่งให้้กัับพนัักงาน รอบเช้้า-เย็็น
• จััดกิิจกรรมสัังสรรค์์งานเลี้้�ยงปีีใหม่่ หรืือเทศกาล
• จััดกิิจกรรม Happy meal เติิมบุุญสร้้างพลัังความดีี จััดอาหารเช้้าให้้กับั พนัักงาน และมีีกิิจกรรม
ใส่่บาตรช่่วงเช้้า
•จััดกิิจกรรม Happy Hair Cut บริิการตััดผมให้้กัับพนัักงานในราคาย่่อมเยา

คณะกรรมการสหกรณ์์ออมทรััพย์์สาลี่่� คััลเล่่อร์์
มีีคณะกรรมการทั้้�งหมด 10 ท่่าน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวแทนสมาชิิกในการดำำ�เนิินงานของสหกรณ์์ ใน
ช่่วงภาวะวิิกฤตของโควิิด-19 สหกรณ์์ออมทรััพย์์ สาลี่่� คััลเล่่อร์์ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อช่่วยเหลืือสมาชิิกให้้
มีีสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินชีีวิิต โดยมีีมาตรการต่่างๆ ดัังนี้้�
• ทบทวนหลัักเกณฑ์์การกู้้�เงิินสามััญและเงิินกู้้�ฉุุกเฉิิน
• การลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�สามััญและฉุุกเฉิินจากเดิิม 5% เป็็น 4.5% ต่่อปีี
• ทบทวนหลัักเกณฑ์์การรีีไฟแนนซ์์วงเงิินกู้้�สามััญจากเดิิมสมาชิิกต้้องชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�สามััญแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 20% เป็็น 10% และจ่่ายเงิินกู้้�ทุุกวัันที่่� 15 ของเดืือน
• สนัับสนุุนลำำ�ไยสดนอกฤดููจากสหกรณ์์จัังหวััดเชีียงใหม่่
กิิจกรรมต่่างๆ ตลอดปีี 2564 จะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้หากไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือร่่วมใจในการทำำ�งานของ
คณะกรรมการจากตััวแทนลููกจ้้างจากทุุกๆ ฝ่่ายร่่วมมืือกััน ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 ทางคณะกรรมการเลืือก
ตั้้�งคณะกรรมการได้้จััดให้้มีีการเลืือกตั้้�งจากตััวแทนแต่่ละแผนกในการเข้้ามาทำำ�หน้้าที่่� โดยผลการ
เลืือกตั้้�งเป็็นไปด้้วยดีี ได้้รัับความร่่วมมืือจากพนัักงานทุุกคนในการเข้้ามาร่่วมเลืือกคณะกรรมการ
ในปีี 2565

เลืือกตั้้�งคณะกรรมการ

มอบเงิินรางวััล 5ส

Big cleaning day
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สิิทธิิมนุุษยชนและการดำำ�เนิินงาน
บริิษัทั เห็็นถึึงความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการด้้านสิิทธิมนุุษย
ิ
ชน และ
รัักษามาตรฐานการปฏิิบััติิตามนโยบายสิิทธิิมนุุษยชนของบริิษััท เพื่่�อ
ป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงาน คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ผู้้�รัับเหมา
ลููกค้้า และชุุมชนท้้องถิ่่�นตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน และเป็็นการตอบสนองความ
คาดหวัั ง ของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย และเป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ของ
สหประชาชาติิ (SDGs) ในการแสดงความรัับผิิดชอบและสร้้างความเชื่่�อ
มั่่�นในการเป็็นบริิษัทที่
ั ดำ่� ำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเคารพต่่อสิิทธิมนุุษย
ิ
ชน โดย
การดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมานั้้�น บริิษัทท
ั บทวนการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสิิทธิมนุุษย
ิ
ชน เพื่่�อให้้มีีความสอดคล้้องต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ดัังนี้้�
สิิทธิิแรงงาน

สิิทธิิชุุมชน

โดยกระบวนการดำำ�เนิิน
งานในด้้านธุุรกิิจและสิิทธิิ
มนุุษยชนสามารถอ่่านเพิ่่�ม
เติิมได้้ในหนัังสืือ
SALEE COLOUR
SUSTAINABILITY
REPORT 2019 (หน้้า 35)

สายโซ่่อุุปทาน

แรงงานบัังคัับและการ
เกณฑ์์แรงงาน

มาตรฐานการครองชีีพ
และคุุณภาพชีีวิิต

การสร้้ า งการมีีส่่ ว น
ร่่วมของคู่่�ค้า้

แรงงานเด็็ก

สุุขภาพและความ
ปลอดภััยในชุุมชน

จรรยาบรรณของคู่่�ค้า้

การเลืือกปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�งาน

การโยกย้้ายถิ่่�นฐาน

ความมั่่�นคงปลอดภััย

สิ่่�งแวดล้้อม

สิิทธิิลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

การบริิ ห ารความมั่่� น คง
ความปลอดภััย

การบริิหารจััดการน้ำำ��

สุุขภาพและความปลอดภััย
ของลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

การฝึึกอบรมการรัักษา
ความปลอดภััย

การจัั ด การของเสีีย
และวััตถุุอัันตราย

การรัั ก ษาความลัั บ และ
ความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า
และผู้้�บริิโภค

การบริิ ห ารจัั ด การ
พลัังงาน
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บริิษััทได้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนระดัับองค์์กร ครอบคลุุมพื้้�นที่่�การดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ รวมทั้้�งประเมิินคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อจััดทำำ�แนวทางการจััดการในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิ
การที่่�มีีความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2564 ได้้ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนภายใน เพื่่�อระบุุ ป้้องกััน และลดผลกระทบ
จากความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า โดยเกณฑ์์การ
ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนดำำ�เนิินการโดยพิิจารณาจาก 2 ปััจจััย ได้้แก่่ โอกาสที่่�จะเกิิด
ขึ้้น� และผลกระทบ ครอบคลุุมสิิทธิมนุุษย
ิ
ชน ทั้้�ง 6 ด้้าน ได้้แก่่ สิิทธิแิ รงงาน สิิทธิชุุม
ิ ชน ห่่วงโซ่่อุุปทาน
ความมั่่�นคงปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม และสิิทธิิผู้้�บริิโภค
จากผลการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิมนุุษย
ิ
ชน บริิษัทั ได้้กำำ�หนดมาตรการในการควบคุุมและ
บรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่� (Residual Risks) หลัังจากจััดทำำ�
แนวทางการป้้องกัันและแก้้ไขด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการ
บริิหารจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของบริิษััท มีีประสิิทธิิภาพในการควบคุุมผลกระทบตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า
เพื่่�อรองรัับประเด็็นข้้อร้้องเรีียนด้้านสิิทธิิมนุุษยชน บริิษััทได้้มีีช่่องทางเพื่่�อรัับและบริิหารจััดการ
ร้้องเรีียนสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งช่่องทางภายในสำำ�หรัับพนัักงาน เช่่น คณะกรรมการ
สวััสดิิการ กล่่องรัับความคิิดเห็็นพนัักงาน และช่่องทางสำำ�หรับั บุุคคลภายนอก เช่่น เว็็บไซต์์ของบริิษัทั
โทรศััพท์์ โทรสาร และ จดหมาย เป็็นต้้น โดยในปีี 2564 ไม่่พบข้้อร้้องเรีียนที่่�เกิิดจากการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนในทุุกประเด็็น หรืือการปฏิิบััติิที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับกฎหมายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

ผลการดำำ�เนิินงาน
ร้้อยละ

100

ของกลุ่่�มคู่่�ค้้าที่่�พบความเสี่่�ยง
ด้้านการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่� ได้้รัับการกำำ�หนดมาตรการ

ลดความเสี่่�ยง

0

กรณีีข้้อร้้องเรีียน

ที่่� ได้้รัับการยืืนยััน
ด้้านการเลืือกปฏิิบััติิ

0

กรณีีการละเมิิด

สิิทธิิมนุุษยชน

ที่่� ได้้รัับการยืืนยััน

สััดส่่วนของผู้้�บริิหาร
เพศหญิิง ร้้อยละ

สััดส่่วนของพนัักงาน
เพศหญิิง ร้้อยละ

66.67 33.33

สัังคมและชุุมชน
ในปีี 2564 ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 การเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมช่่วยเหลืือสัังคมและชุุมชน
ของบริิษัทั จะเป็็นการเข้้าไปช่่วยเหลืือในด้้านของการมอบเงิิน อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ การมอบเครื่่�อง
บริิโภค หรืือของใช้้ที่่�จำำ�เป็็นให้้กัับชุุมชน กลุ่่�มเด็็กเล็็ก โรงเรีียน และวััดที่่�อำำ�นวยพื้้�นที่่�กัักตััว ในช่่วง
สถานการณ์์ที่เ่� กิิดวิิกฤตขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการส่่งมอบกำำ�ลังั ใจการช่่วยเหลืือให้้ผ่า่ นพ้้นภาวะวิิกฤตดัังกล่่าว
ไปได้้ด้้วยดีีจากความยั่่�งยืืนขององค์์กร นำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนของสัังคมรอบข้้าง
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ผลการดำำ�เนิินงาน
• สนัับสนุุนเครื่่�องผลิิตเครื่่�องออกซิิเจน High flow พร้้อมระบบมอนิิเตอร์์ทางไกลให้้กัับทางโรง
พยาบาลสมุุทรปราการ จำำ�นวน 2 เครื่่�อง
• มอบข้้าวสารให้้กัับศููนย์์กัักตััวผู้้�ป่่วยโควิิด-19
• สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มให้้กัับคู่่�ค้้า เพื่่�อมอบให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ศููนย์์ฉีีดวััคซีีน
• มอบสิ่่�งของช่่วยเหลืือกิ่่�งแก้้วไฟไหม้้ จากเหตุุการณ์์ระเบิิดโรงงานกิ่่�งแก้้ว
• โครงการสาลี่่� เติิมฝันั ปัันรัักปีีที่่� 5 มอบสิ่่�งของให้้กับั เด็็กเล็็กเนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 มีีจำำ�นวน
ผู้้�สนัับสนุุนโครงการลดลง มอบให้้กัับมููลนิิธิิฟอร์์เด็็ก (For Dek)
• โครงการนำำ�ผืืนป่่าคืืนถิ่่�น (Forest restoration project) ปีีที่่� 2 มอบกล้้าไม้้แข็็งแรงให้้กัับพนัักงาน
และชุุมชน จำำ�นวน 250 ต้้น โดยในปีี 2564 ได้้มอบให้้กัับสถาบัันการแพทย์์จัักรีีนฤบดิินทร์์ คณะ
แพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
• โครงการปลููก ปรัับ ป้้อง ช่่วยปรัับทััศนีียภาพโดยรอบของโรงงานส่่วนหนึ่่�งของโครงการเพื่่�อช่่วย
ป้้องกัันสารเคมีี และปััญหากลิ่่�น ร่่วมสร้้างระบบนิิเวศที่่ส� มดุุลและยั่่�งยืืน มีีพื้้�นที่่ใ� ห้้กับั พนัักงานได้้พักั
ผ่่อนในเวลาว่่าง ในปีี 2564 ต่่อยอดไปสู่่�การวััดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ต้้นไม้้ที่่�เป็็นไม้้ใหญ่่ในบริิษััท เพื่่�อ
ให้้ทราบถึึงการปลดปล่่อยและปริิมาณการกัักเก็็บคาร์์บอนที่่�ได้้ เป็็นความใส่่ใจของบริิษััทที่่�มีีต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม และเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยลดโลกร้้อน
• มอบเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ให้้กับั โรงเรีียน 5 แห่่ง ได้้แก่่ 1.โรงเรีียนเอี่่ยมสุุรีีย์
�
์ 2.โรงเรีียนบ้้านคลองหลวง
จัังหวััดสมุุทรปราการ 3. โรงเรีียนบ้้านไผ่่โทน จัังหวััดแพร่่ 4. โรงเรีียนวััดห้้วยยาง 5. โรงเรีียนบ้้าน
ตลาดเนิินหิิน จัังหวััดชลบุุรีี
• โครงการแปรรููปกากแคลเซีียม (Recyclable Waste) เพื่่�อเป็็นการใช้้ทรัพย
ั ากรให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพ
สููงสุุด จากกากแคลเซีียมในกระบวนการผลิิตที่่�บริิษััทส่่งกำำ�จััด เกิิดเป็็นบล็็อกทางเดิินที่่�แปรรููปจาก
ของเสีียในกระบวนการผลิิตเป็็นการส่่งมอบคุุณค่่าให้้กับั ชุุมชนในการปรัับปรุุงสวนสุุขภาพชุุมชนผ่่าน
การมีีส่่วนร่่วมกััน
• โครงการสาลี่่�เชิิญชวนสร้้างสวนสุุขภาพชุุมชนบางน้ำำ��จืืด ปรัับปรุุงสวนสุุขภาพชุุมชนให้้มีีความ
ปลอดภััย และสามารถใช้้ประโยชน์์จากพื้้�นที่่�ได้้อย่่างเต็็มที่่� เช่่น การติิดตั้้�งเสาไฟเพิ่่�มแสงสว่่างใน
พื้้�นที่่� ปููพื้้�นด้้วยอิิฐบล็็อกที่่�ทางบริิษััททำำ�ขึ้้�นจากของเสีียจากกระบวนการผลิิต ราวกัันตกในพื้้�นที่่�อยู่่�
ริิมน้ำำ�� และปรัับปรุุงเครื่่�องออกกำำ�ลัังกาย
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รางวััลของการพััฒนา
จากการดำำ�เนิินงานตลอดปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมานัับเป็็นปีีที่มีีค
�่ วาม
ท้้าทายสำำ�หรับั องค์์กร ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่ง� ยืืน ผ่่านวิิกฤตที่่�มีี
ผลกระทบต่่อทั่่ว� โลก ในการพััฒนาองค์์กร บุุคลากร เครื่่�องมืือการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ไ� ด้้มีีการเปลี่่ย� นแปลงไปจากเดิิม บริิษัทมีีค
ั วามภููมิิใจ
อย่่างยิ่่ง� ในการพััฒนาองค์์กรให้้ก้า้ วหน้้าควบคู่่ไ� ปสู่่�ความยั่่�งยืืน

SET AWARD 2021
สาขา Rising Star Sustainability Awards
จากตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย

รางวััลหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI)
บริิษัทั ได้้รับั การคััดเลืือกให้้อยู่่ใ� นรายชื่่�อหุ้้�น
ยั่่ง� ยืืนของตลาดหลัักทรััพย์เ์ ป็็นปีีที่�่ 3

CSR-DIW Award from
Ministry of Industry
จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม ร่่ ว มกัั บ
สถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการส่่ง
เสริิมการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมแก่่ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม และ
การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ร่่วมกัับชุุมชนและได้้
รัับการยอมรัับจากชุุมชนรอบข้้าง
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โครงการลดก๊๊าซเรืือนกระจกภาคสมััครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย T-VER
ประเภทพััฒนาพลัังงานทดแทน ได้้รับั การขึ้้�นทะเบีียนจาก อบก.
(องค์์การบริิหารก๊๊าซเรืือนกระจก) ในชื่่อ� โครงการ โซลาร์์เซลล์์ขนาด
999.58 กิิโลวััตต์พีีค
์ ของ บริิษัทั สาลี่่� คััลเล่่อร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) โดย
มีีปริิ ม าณก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกที่่� ค าดว่่ า จะลดได้้ 430 ตัั น
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี

Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) 2021
ได้้รับั คะแนนประเมิินอยู่่�ที่�่ 89 คะแนน จากผลการประเมิินผลการ
สำำ�รวจการกำำ�กับั ดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียน ในที่่ร� ะดัับ “ดีีมาก”
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD)

การเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่ง� ยืืน (Sustainability
Disclosure Community: SDC)
ได้้รับั ประกาศเกีียรติิคุุณ : Sustainability Disclosure Recognition
ในการเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่�งยืืน โดยสถาบัันไทยพััฒน์์

รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับ 3
บริิษัทั ได้้รับั การรัับรองการเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับ 3 ระบบสีี
เขีียว (Green System) จากกระทรวงอุุตสาหกรรม

โครงการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�น (AGM)
ได้้คะแนนประเมิิน 100 คะแนน จากผลการประเมิินคุุณภาพการ
จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 (AGM Checklist) 5 เหรีียญ โดย
สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุนุ ไทย
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ประมวลภาพกิิจกรรมปีี 2564

โครงการแปรรููป

กากอุุตสาหกรร

ม
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มีีส่่วนร่่วม ปรัับปรุุงพื้้�นที่่� ให้้กัับชุุมชน
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มอบสิ่่�งของ ช่่วยเหลืือให้้กัับชุุมชน
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สนัับสนุุนอุุปกรณ์์การเรีียนให้้กัับโรงเรีียน

ปลููกต้้นไม้้กัับโครงการนำำ�ผืืนป่่าคืืนถิ่่�น

66

สานสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนบ้้าน

67

ห่่วงใย แบ่่งปััน ในวิิกฤตโควิิด-19

68

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ (Disclosure 201-1)
2564

2563

2562

รายได้้จากการขายและบริิการ

1,180.27

989.24

1,049.54

รายได้้รวม

1,188.92

995.12

1,058.56

กำำ�ไรสุุทธิิ

57.51

55.62

27.94

การจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรับั ผลการดำำ�เนิินการประจำำ�ปีี

29.00

29.00

23.56

2564

2563

2562

ปริิมาณน้ำำ�� ที่่ใ� ช้้ทั้ง�้ หมด

43,521

32,030

33,002

น้ำำ�ทิ้้
� ง� ทั้้ง� หมด (Disclosure 306-1)

34,817

25,624

26,404

• ค่่าความสกปรกของน้ำำ�ที่
� เ�่ กิิดจาการใช้้ออกซิิเจนทั้้ง� หมด เพื่่�อ

134.69

87.83

158

74.39

48.67

72.58

2564

2563

2562

ของเสีียที่่เ� กิิดจากการดำำ�เนิินงานประจำำ�วันั

486,857

385,547

402,311

ปริิมาณของเสีียปนเปื้้อ� นที่่ส่� ง่ กำำ�จัดั

219,250

198,580

184,370

ปริิมาณของเสีียที่่ไ� ม่่เป็็นอัันตราย (รีีไซเคิิล)

267,607

186,967

217,941

รายได้้ของกิิจการ (ล้้านบาท)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การใช้้น้ำำ�� (Disclosure 303)
การใช้้น้ำำ�� (ลููกบาศก์์เมตร)

ออกซิิไดซ์์สารอิินทรีีย์์ในน้ำำ�� (COD) มิิลลิกิ รััม/ลิิตร
• ค่่าความสกปรกของน้ำำ�ที่
� เ�่ กิิดจากการใช้้ออกซิิเจนที่่ล� ะลาย
น้ำำ�� โดยจุุลิินทรีีย์์ในการย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์ในน้ำำ�� (BOD)
มิิลลิกิ รััม/ลิิตร

ของเสีีย (Disclosure 306)
ของเสีีย (กิิโลกรััม)
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การหกรั่่�วไหลของสารเคมีี (Disclosure 306-3)
2564

2563

2562

จำำ�นวนการหกรั่่ว� ไหลของน้ำำ�มั
� นั และสารเคมีี

0

0

0

ปริิมาณการรั่่�วไหลของน้ำำ�มั
� นั และสารเคมีี

0

0

0

2564

2563

2562

11,886,000

8,343,000

8,689,000

การหกรั่่ว� ไหลของสารเคมีี (จำำ�นวนครั้้�ง)

พลัังงาน (Disclosure 302-1)
กระแสไฟฟ้้า (กิิโลวััตต์์ - ชั่่�วโมง)
กระแสไฟฟ้้าที่่ใ� ช้้งาน

การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Disclosure 307-1,419-1)
2564

2563

2562

การละเมิิดระเบีียบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม (จำำ�นวนกรณีี)

0

0

0

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียน (จำำ�นวนกรณีี)

0

0

0

จำำ�นวนค่่าปรัับ (บาท)

0

0

0

การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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สรุุปผลการดำำ�เนิินการด้้านสัังคม
การจ้้างงาน (คน)
2564

2563

2562

แบ่่งแยกตามเพศ (คน)

283

270

291

• ชาย

208

199

190

• หญิิง

75

71

61

ผู้้บ� ริิหาร

18

12

21

• อายุุมากกว่่า 31 – 50 ปีี

12

7

13

• อายุุมากกว่่า 50 ปีี

5

8

พนัักงาน (คน)

6
248

270

291

• อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

85

105

112

• อายุุมากกว่่า 31 – 50 ปีี

149

150

160

• อายุุมากกว่่า 50 ปีี

14

15

19

พนัักงานต่่างชาติิ (คน)

17

17

19

• อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี

2

2

2

• อายุุมากกว่่า 31 – 50 ปีี

14

14

16

• อายุุมากกว่่า 50 ปีี

1

1

1

2564

2563

2562

• ชาย

57

13

150

• หญิิง

13

3

27

พนัักงาน (Disclosure 102-8 ,401-1)

แบ่่งแยกตามระดัับและอายุุ (คน)

อััตราการเข้้า – ออกของพนัักงาน
พนัักงานใหม่่ (Disclosure 401-1)
แบ่่งแยกตามเพศ (คน)
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อััตราการลาออกของพนัักงาน (Disclosure 401-1)

2564

2563

2562

• ชาย

50

27

126

• หญิิง

9

4

20

2564

2563

2562

15.66

44.58

20.2

48,757.01

162,405.59

541,435

2563

2562

แบ่่งแยกตามเพศ (คน)

การพััฒนาพนัักงาน (Disclosure 404-1)
การพััฒนาพนัักงาน (Disclosure 401-1)
ชั่่ว� โมงอบรมเฉลี่่ย� (ผู้้�บริิหารและพนัักงาน) (ชั่่ว� โมง)
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการอบรม (บาท)

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย (Disclosure 403-2)
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

2564

ชั่่ว� โมงการทำำ�งานรวม (ชั่่ว� โมง)
- พนัักงานทั้้ง� หมด

811,363.20 186,522.24 189,082.24

จำำ�นวนอุุบััติเิ หตุุถึงึ ขึ้้น� หยุุดงาน (LWC)
• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)

2

2

1

• ผู้้�รับั เหมา (คน)

0

0

0

• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)

6

3

3

• ผู้้�รับั เหมา (คน)

0

0

0

1.479

3.217

3.173

0

0

0

จำำ�นวนผู้้บ� าดเจ็็บจากการทำำ�งานทั้้ง� หมด (TRIC)

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานรวม (TRIR)
• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)
• ผู้้�รับั เหมา (คน)
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2564

2563

2562

2.46

16.08

15.87

0

0

0

7.39

44.41

44.41

0

0

0

2.465

10.723

5.289

0

0

0

0.06

10.72

5.28

0

0

0

• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)

0

0

0

• ผู้้�รับั เหมา (คน)

0

0

0

• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)

0

0

0

• ผู้้�รับั เหมา (คน)

0

0

0

• พนัักงานทั้้ง� หมด (กรณีี)

0

0

0

• ผู้้�รับั เหมา (กรณีี)

0

0

0

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
อััตราความถี่่ข� องการบาดเจ็็บ (IFR)
• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)
• ผู้้�รับั เหมา (คน)
อััตราการบาดเจ็็บทั้้ง� หมด (TIFR)
• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)
• ผู้้�รับั เหมา (คน)
อััตราการหยุุดงานจากการเกิิดอุุบััติเิ หตุุ (LTIFR)
• พนัักงานทั้้ง� หมด (คน)
• ผู้้�รับั เหมา (คน)
อััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บ (ISR)
• พนัักงานทั้้ง� หมด
• ผู้้�รับั เหมา
อััตราการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน (OIFR)

จำำ�นวนอุุบััติเิ หตุุถึงึ ขั้้น� เสีียชีีวิิต

เหตุุการณ์์เกืือบเกิิดอุุบััติเิ หตุุ
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ข้้อมููลตามตััวชี้้�วััดมาตรฐาน GRI
GRI
Standard

DISCLOSURE TITLE

Page number
(or link)

ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1

Name of the organization.

3

102-2

Activities, brands, products, and services.

7

102-3

Location of headquarters.

102-4

Location of operations.

102-6

Markets served.

102-7

Scale of the organization.

102-8

Information on employees and other workers

34

102-9

Supply chain

13

102-10

Significant changes to the organization and its

7

102-11

supply chain

102-12

Precautionary Principle or approach

8 - 10

External initiatives

14 - 16

3, 7
7

STRATEGY
102-14

Statement from senior decision-maker

4

102-15

Key impacts, risk, and opportunities.

11 - 12

ETHICS AND INTEGRITY
102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

24
8 - 10

74
GOVERNANCE
102-19

Delegating authority

8-9

102-20

Executive-level responsibility for economic, environ-

3, 7

mental, and social topics
102-22

Composition of the highest governance body and its

www.saleecolour.com

committees
102-23

Chair of the highest governance body

102-24

Nominating and selecting the highest governance body

102-25

Conflicts of interest

102-26

Role of the highest governance body in setting

www.saleecolour.com

9
9 - 10
8

purpose, values, and strategy
102-27

Collective knowledge of highest governance body

102-28

Evaluating the highest governance body’s performance

102-29

Identifying and managing economic, environmental,

Annual Report 2021
8
11 - 12

and social impacts
102-30

Effectiveness of risk management process

102-31

Review of economic, environmental, and social topics

102-32

Highest governance body’s roles in sustainability

3

reporting
102-38

Annual total compensation ratio

34, 49

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40

List of stakeholder groups

102-42

Identifying and selecting stakeholders

102-43

Approach to stakeholder engagement

102-44

Key topics and concerns raised

14
14 - 16

75
102-45

Entities included in the consolidated financial statements

3, 7

102-46

Defining report content and topic boundaries

3

102-47

List of material topics

3

102-48

Restatements of information

3

102-49

Changes in reporting

102-50

Reporting period

102-51

Date of most recent report

102-52

Reporting cycle

102-53

Contact point for questions regarding the report

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

102-55

GRI content index

3
52 - 55

สาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
GRI
Standard

DISCLOSURE TITLE

Page number
(or link)

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

7

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 201: Economic 201-1 Direct economic value generated and distributed
performance 2016

7

GRI 204: PROCUREMENT PRACTICE
GRI 103:
Management
approach 2016
GRI 204:
Procurement
practices 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

13

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
204-1 Proportion of spending on local suppliers

7,13

76
GRI 205: ANTI-CORRUPTION
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

8 - 10

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 205:
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken
Anti-corruption 2016

10

GRI 302: ENERGY
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 302: Energy
2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

24, 26

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
302-1 Energy consumption within the organization

24, 26, 49

302-2 Energy consumption outside of the organization

24, 26, 49

302-3 Energy intensity

24, 26, 28

302-4 Reduction of energy consumption

24, 26, 49

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS
GRI 103:
Management
approach 2016

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

GRI 303: Water
and effluents
2018

24, 25, 49

303-2 Management of water discharge-related impacts

24, 25, 49

303-3 Water withdrawal
303-4 Water discharge
303-5 Water consumption

GRI 305: EMISSIONS
GRI 103:
Management
approach 2016

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

24, 28 - 29

77

GRI 305:
Emissions
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

28 - 29

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

28 - 29

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

28 - 29

305-4 GHG emissions intensity

28 - 29

305-5 Reduction of GHG emissions

28 - 29

GRI 306: WASTE
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103:
Management
approach 2016

24, 25, 49

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
306-1 Water discharge by quality and destination

GRI 306:
Waste 2020

24, 25, 49

306-2 Waste by type and disposal method
306-3 Significant spills

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

GRI 103:
Management
approach 2016

24, 30, 49

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
307-1 Non-compliance with environmental laws and

GRI 307:
Environmental
compliance 2016

24, 30, 49

regulations

GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
GRI 103:
Management
approach 2016
GRI 308: Supplier
Environmental
assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

12, 17 - 18

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

12, 17 - 18

78
GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103:
Management
approach 2016
GRI 414: Supplier
social assessment
2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

17 - 18

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

17 - 18

actions taken

GRI 401: EMPLOYMENT
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 401:
Employment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

31 - 34

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
401-1 New employee hires and employee turnover

34, 50

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

34, 50

not provided to temporary or part-time employees
401-3 Parental leave

34, 50

GRI 402: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
GRI 103:
Management
approach 2016
GRI 402: Labor/
Management
relations 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

32

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
402-1 Minimum notice periods regarding operational

32, 51

changes

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103:
Management
approach 2016

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

35 - 36

79
403-1 Occupational health and safety management system

35 - 40, 51

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation
403-3 Occupational health services

35 - 40, 51

403-4 Worker participation, consultation, and

35 - 40, 51

communication on occupational health and safety
403-5 Worker training on occupational health and safety
GRI 403:
Occupational
health and safety 403-6 Promotion of worker health
2018

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and

35 - 40, 51
35 - 40, 51
35 - 40, 51

safety impacts directly linked by business relationships
403-8 Workers covered by an occupational health and

35 - 40, 51

safety management system
403-9 Work-related injuries

35 - 40, 51

403-10 Work-related ill health

35 - 40, 51

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 404: Training
and education
2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

33, 37

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
404-1 Average hours of training per year per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and

23, 33 - 34, 50
23, 33 - 34, 37, 50

transition assistance programs
404-3 Percentage of employees receiving regular

23, 33 - 34, 50

performance and career development reviews

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES
GRI 103:
Management
approach 2016

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

39 - 40

80
413-1 Operations with local community engagement,

GRI 413: Local
communities 2016 impact assessments, and development programs

39 - 40

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

13

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

GRI 414: Supplier 414-2 Negative social impacts in the supply chain and
social assessment
actions taken
2016

13

GRI 416: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components

35, 38

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 416: Customer 416-2 Incidents of non-compliance concerning the health
health and safety
and safety impacts of products and services
2016

35 -38, 51

GRI 417: MARKETING AND LABELLING
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components

7

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 417: Marketing 417-2 Incidents of non-compliance concerning product
and labelling 2016

7

and service information and labelling

GRI 419: SOCIO-ECONOMIC COMPLIANCE
GRI 103:
Management
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components

10, 42, 49

103-3 Evaluation of the management approach

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the
GRI 419:
Socioeconomic
compliance 2016 social and economic area

10, 42, 49

