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นโยบัายความูรับัผิดชอบัต่อสังคมู
  “บริษััทุ สี่�ล่�อุตำสี่�หกรรมู่ จัำ�กัด (มู่ห�ชิ้นี) มู่่คว�มู่มุู่�งมัู่�นีในีก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัอย��งยั�งยืนี บริษััทุฯ ย่ดมัู่�นีในีก�รพัฒนี�ประสิี่ทุธิผล 
ก�รดำ�เนิีนีง�นีอย��งตำ�อเนืี�อง เพื�อก�รบริห�รจััดก�รทุรัพย�กรให้เป็นีไปอย��งมู่่ประสี่ิทุธิภ�พ ลดผลกระทุบทุ�งด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่จั�กก�ร 
ดำ�เนิีนีง�นีและมัู่�นีใจัว��ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ สี่อดคล้องกับกฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีดตำ��ง ๆ ทุ่�เก่�ยวข้อง” 
  บริษััทุฯ มู่่เจัตำนี�รมู่ณ์ทุ่�จัะดำ�เนิีนีธุรกิจัให้เจัริญเติำบโตำบนีพื�นีฐ�นีของธรรมู่�ภิบ�ลและก�รด่แลรับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่ 
อย��งยั�งยืนี รวมู่ทัุ�งคำ�น่ีงถ่ืงผลประโยชิ้น์ีของผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุุกกลุ�มู่เป็นีสี่ำ�คัญ ภ�ยใต้ำแนีวคิด “ห�วงใย” (Care) “แบ�งปันี” (Share) และ “ใสี่�ใจั” 
(Respect) เพื�อมุู่�งหวังให้ภ�คอุตำสี่�หกรรมู่อย่�ร�วมู่กับชุิ้มู่ชิ้นีและสัี่งคมู่ได้อย��งเป็นีสุี่ข และพัฒนี�ยกระดบัคว�มู่เจัริญก้�วหน้ี�ไปพร้อมู่ ๆ  กันี 
ทัุ�งน่ี� บริษััทุฯ ได้กำ�หนีดเป็นีนีโยบ�ยหลักจัรรย�บรรณแห�งพันีธมิู่ตำรธุรกิจัผ้่มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) มุู่�งมัู่�นีในีก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นี 
เพื�อให้สี่อดคล้องตำ�มู่หลักจัรรย�บรรณอันีประกอบด้วย ด้�นีแรงง�นี สุี่ขภ�พและคว�มู่ปลอดภัย สิี่�งแวดล้อมู่ จัริยธรรมู่ และระบบก�รจััดก�ร 
ควบค่�ไปกับก�รปฏิบัติำให้ถ่ืกต้ำองตำ�มู่ทุ่�กฎหมู่�ยกำ�หนีด 

การดำาเนินงานการจััดทั่ำารายงาน
  บริษััทุฯ ตำระหนัีกด่ว�� จัะต้ำองมู่่ก�รจััดก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ควบค่�ไปกับก�รดำ�เนิีนีธุรกิจั และมู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ 
โดยได้รับก�รรับรองระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001:2015 จั�กสี่ถื�บันีมู่�ตำรฐ�นีองักฤษั The British Standards Institution 2019 (BSI) 
เพื�อเป็นีแนีวทุ�งในีก�รดำ�เนิีนีง�นีด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�มู่่ประสี่ทิุธิภ�พ ดังนัี�นี บริษััทุฯ จ่ังได้นีำ�มู่�ตำรฐ�นีดงักล��วมู่�ประยกุต์ำใช้ิ้ในีก�รดำ�เนิีนีง�นี 
ด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ของบริษััทุฯ เพื�อให้มัู่�นีใจัว��
  - มู่่ก�รควบคุมู่สี่�เหตุำทุ่�ก�อให้เกิดผลกระทุบสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�เกิดจั�กกิจักรรมู่ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ
  - ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ สี่อดคล้องกับกฎหมู่�ยและข้อกำ�หนีดอื�นีๆ ด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�เก่�ยวข้อง
  - มู่่ก�รพัฒนี�ปรับปรุงประสิี่ทุธิผลก�รดำ�เนิีนีง�นีด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่อย��งตำ�อเนืี�อง
  นีอกจั�กน่ี�มู่�ตำรฐ�นี ISO 14001 มู่่สี่�วนีชิ้�วยให้บริษััทุฯ เข้�ใจัประเด็นีทุ�งด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่และผลกระทุบจั�กกิจักรรมู่ก�รดำ�เนิีนีง�นี 
ของบริษััทุฯ ควบคุมู่และติำดตำ�มู่กิจักรรมู่ทุ่�ก�อให้เกิดผลกระทุบสิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�สี่ำ�คัญ พร้อมู่ทัุ�งแจักแจังปัญห�และสี่ภ�พทุ่�ไมู่�เป็นีไปตำ�มู่ 
ข้อกำ�หนีด พร้อมู่ทัุ�งดำ�เนิีนีก�รแก้ไขและป้องกันีอย��งเหมู่�ะสี่มู่ คว�มู่มุู่�งมัู่�นีของพนัีกง�นีทุุกคนี ทุุกระดับในีองค์กร เป็นีอ่กปัจัจััยทุ่�สี่ำ�คัญ 
ในีก�รทุำ�ให้ก�รดำ�เนิีนีง�นีด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่บรรลุผลตำ�มู่นีโยบ�ยสิี่�งแวดล้อมู่ จ่ังมู่่คว�มู่จัำ�เป็นีอย��งยิ�งทุ่�พนัีกง�นีจัะได้ศ่ักษั�เอกสี่�รในี 
ระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ เชิ้�นี นีโยบ�ยสิี่�งแวดล้อมู่ ค่�มืู่อสิี่�งแวดล้อมู่ ระบบง�นี มู่�ตำรฐ�นีก�รทุำ�ง�นี และเอกสี่�รอื�นีๆ อย��งละเอ่ยด 
และสืี่�อสี่�รตำ�อไปยังพนัีกง�นีในีคว�มู่ด่แล รวมู่ถ่ืงนีำ�ไปปฏิบัติำ เพื�อให้มัู่�นีใจัว��พนัีกง�นีมู่่คว�มู่เข้�ใจัข้อกำ�หนีดตำ��งๆ ในีระบบก�รจััดก�ร 
และนีำ�ไปปฏิบัติำได้อย��งถ่ืกต้ำอง
  ขณะเด่ยวกันีบริษััทุฯ ได้จััดแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รระบบมู่�ตำรฐ�นีหลักจัรรย�บรรณแห�งพันีธมิู่ตำรธุรกิจัผ้่มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) 
โดยได้มู่่ก�รกำ�หนีดเป็นีนีโยบ�ยและแนีวทุ�งปฏิบัติำทุ่�สี่อดคล้องกับก�รปฏิบัติำตำ�มู่แนีวทุ�งจัรรย�บรรณ รวมู่ถ่ืงก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัให้มู่่ 
คว�มู่ปลอดภยัและมู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่เพื�อให้กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และพนัีกง�นีของบริษััทุฯ ได้ใช้ิ้เป็นีแนีวทุ�งในีก�ร 
ดำ�เนิีนีธุรกิจั และย่ดถืือปฏบัิติำและมุู่�งมัู่�นีพัฒนี� ปรบัปรุง เพื�อสี่ร้�งร�กฐ�นีคว�มู่รบัผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่อย��งตำ�อเนืี�องและยั�งยืนี โดยก�รสืี่�อสี่�ร 
ให้พนัีกง�นี ค่�ค้� ผ้่รับเหมู่� และผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องทุุกคนีให้ทุร�บถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รรับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่ร�วมู่กันี

  ก�รประเมิู่นีผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย
  บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รประเมิู่นีและแบ�งกลุ�มู่ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยจั�กก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัของบริษััทุฯ ออกเป็นี 5 กลุ�มู่ ได้แก� พนัีกง�นี ล่กค้� 
ค่�ค้� ผ้่ถืือหุ้นี และชุิ้มู่ชิ้นี โดยประเมิู่นีจั�กผลกระทุบทุ่�ค�ดว��ก�รดำ�เนิีนีง�นีของบริษััทุฯ จัะสี่�งผลตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยผ��นีหนี�วยง�นีทุ่�มู่่หน้ี�
ทุ่�ติำดตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยกลุ�มู่ตำ��ง ๆ  เพื�อเป็นีแนีวทุ�งในีก�รดำ�เนิีนีง�นีให้มู่่ผลกระทุบตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยน้ีอยทุ่�สุี่ดและสี่�งเสี่ริมู่ธุรกิจัดำ�เนิีนีตำ�อ
ไปอย��งยั�งยืนี
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ก�ริดำ�เนิันัก�ริด้�นัค้ว�มรัิบผิดชอีบต่อีสัำงค้ม
  บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รดำ�เนิีนีก�รด้�นีคว�มู่รบัผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่โดยให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับประเด็นีทุ่�มู่่ผลกระทุบตำ�อผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยของบรษัิัทุ 
เพื�อให้สี่อดคล้องกับหลักก�ร 8 ข้อ ดังตำ�อไปน่ี�
	 	 1.	 ก�ริปีริะกอีบกิจำก�ริด้วยค้ว�มเป็ีนัธุริริม
    บริษััทุให้คว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัโดยปฏิบัติำตำ�มู่กรอบก�รแข�งขันีทุ�งก�รค้�ทุ่�สุี่จัริตำและเป็นีธรรมู่ภ�ยใต้ำกรอบ 
   ของกฎหมู่�ยและจัรยิธรรมู่ทุ�งธรุกิจัของบรษัิัทุ และย่ดกตำกิ�ของก�รแข�งขันีอย��งเสี่มู่อภ�ค โดยตัำ�งอย่�บนีพื�นีฐ�นีของก�ร 
   ได้รับผลตำอบแทุนีทุ่�เป็นีธรรมู่ทัุ�งสี่องฝ่่�ย ก�รดำ�เนิีนีธุรกิจักับค่�ค้�ตำ้องไมู่�นีำ�มู่�ซ่�งคว�มู่เสืี่�อมู่เส่ี่ยตำ�อชืิ้�อเส่ี่ยงของบริษััทุ 
   หรือขัดตำ�อกฎหมู่�ย
    บริษััทุฯ มู่่ก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัอย��งมู่่คุณธรรมู่ โปร�งใสี่ และด้วยคว�มู่รับผิดชิ้อบ คณะกรรมู่ก�รบริษััทุจ่ังได้จััดทุำ�ค่�มืู่อ 
   จัรรย�บรรณในีก�รปฏบัิติำง�นี (Code of Conduct) สี่ำ�หรับพนัีกง�นีและผ้่บริห�ร รวมู่ทัุ�งได้นีำ�หลักจัรรย�บรรณแห�งพันีธมิู่ตำร 
   ธุรกิจัผ้่มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) มู่�เป็นีแนีวทุ�งในีก�รดำ�เนิีนีง�นีด้วย และเพื�อเป็นีแนีวทุ�งให้กรรมู่ก�ร ผ้่บริห�ร และ 
   พนัีกง�นีได้ถืือปฏิบัติำเป็นีมู่�ตำรฐ�นีเด่ยวกันีและเป็นีทุ่�ยอมู่รับ โดยมู่่ก�รอบรมู่ค่�มืู่อจัรรย�บรรณในีก�รปฏิบัติำง�นีให้พนัีกง�นี 
   ทุุกคนีได้รับทุร�บโดยฝ่่�ยบุคคลจัะมู่่หน้ี�ทุ่�ด่แลก�รปฏิบัติำง�นีของพนัีกง�นีให้เป็นีไปตำ�มู่จัรรย�บรรณ พร้อมู่กันีน่ี� บริษััทุฯ  
   ยังได้เปิดชิ้�องทุ�งก�รรับแจั้งเรื�องร้องเร่ยนีจั�กผ่้มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยทุุกกลุ�มู่สี่�มู่�รถืสี่�งข้อเสี่นีอแนีะหรือข้อร้องเร่ยนีได้ตำ�มู่ 
   ชิ้�องทุ�ง ดังน่ี�
   1. พนัีกง�นีสี่�มู่�รถืสี่�งข้อเสี่นีอแนีะหรอืข้อร้องเร่ยนีได้โดยก�รหย�อนีต้่ำแสี่ดงคว�มู่คดิเห็นี (กล�องเข่ยว ทุ่�มู่่ภ�ยในีบรษัิัทุ)
   2. ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยสี่�มู่�รถืสี่�งข้อเสี่นีอแนีะหรือข้อร้องเร่ยนีได้ตำ�มู่ชิ้�องทุ�ง ดังน่ี�

ผู้้้ม่สั่วัน่ได้้เสั่ย ปัญห�สัำ�คุัญตำ่อผู้้้ม่สั่วัน่ได้้เสั่ย ชี่องที่�งก�รัตำิด้ตำ่อ

พนีักง�นี - เงินีเดือนีและสี่วัสี่ดิก�ร
- สี่ิทุธิของผ่้ใชิ้้แรงง�นี
- ก�รพัฒนี�ทุรัพย�กรมู่นีุษัย์

- www.saleeind.com
- ตำ่้แสี่ดงคว�มู่คิดเห็นี
- คณะกรรมู่ก�รสี่วัสี่ดิก�ร

ล่กค้� - ก�รด่แล ควบคุมู่คุณภ�พสี่ินีค้�
- นีโยบ�ยและก�รจััดก�รสี่ิ�งแวดล้อมู่
- ก�รจััดก�รทุรัพย�กรนีำ�� และพลังง�นี
- ก�รบริก�ร ก�รตำิดตำ�อสี่ื�อสี่�ร

- www.saleeind.com
- ก�รประชิุ้มู่ พบปะกับล่กค้�โดยสี่มู่ำ��เสี่มู่อ
- ก�รตำรวจัสี่อบโดยล่กค้�
- แบบสี่ำ�รวจัคว�มู่พ่งพอใจัของล่กค้�

Supplier - อ�ชิ้่วอนี�มู่ัย และคว�มู่ปลอดภัย
- ก�รเปล่�ยนีแปลงของภ่มู่ิอ�ก�ศั
- ข้อกำ�หนีดของล่กค้�

- www.saleeind.com
- ก�รตำรวจัสี่อบสี่ินีค้�
- ข้อมู่่ลทุ�งเว็บไซตำ์(อิเล็กทุรอนีิกสี่์)

ผ่้ถืือหุ้นี - ก�รกำ�กับด่แลกิจัก�ร
- ก�รบริห�รคว�มู่เสี่่�ยง
- ก�รบริห�รง�นีล่กค้�สี่ัมู่พันีธ์

- www.saleeind.com
- หนีังสี่ือร�ยง�นีประจัำ�ปี
- ก�รประชิุ้มู่สี่�มู่ัญผ่้ถืือหุ้นีประจัำ�ปี
- พบปะนีักลงทุุนี
- ก�รออกบ่ทุแสี่ดงสี่ินีค้�

ชิุ้มู่ชิ้นี - ก�รจััดก�รทุรัพย�กรนีำ��
- ก�รตำอบแทุนีสี่ังคมู่และก�รกุศัล
- นีโยบ�ยและก�รจััดก�รสี่ิ�งแวดล้อมู่
- ก�รด่แลผลิตำภัณฑิ์

- www.saleeind.com
- กิจักรรมู่จัิตำอ�สี่�
- พนีักง�นีทุ่�เป็นีคนีทุ้องถืิ�นี

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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    • สี่�งจัดหมู่�ยปิดผน่ีก โดยไมู่�ต้ำองระบุชืิ้�อผ้่แจ้ังมู่�ทุ่� ผ้่จััดก�รฝ่่�ยบริห�ร ตำ�มู่ทุ่�อย่�บริษััทุ
    •  แจ้ังผ��นีโทุรศััพท์ุสี่�ยตำรง ผ้่จััดก�รฝ่่�ยบริห�ร โทุร. 02-5295968-99 ตำ�อ 1205
    •  สี่�งจัดหมู่�ยปิดผน่ีก โดยไมู่�ตำ้องระบุชืิ้�อผ่้แจั้งและนีำ�มู่�ใสี่�กล�องรับแจั้งเบ�ะแสี่ (ตัำ�งอย่�ทุ่�บอร์ดประชิ้�สี่ัมู่พันีธ์ 
     ด้�นีหน้ี�บริษััทุ) ข้อมู่่ลทุ่�ได้รับแจ้ัง บริษััทุฯ จัะปกปิดเป็นีคว�มู่ลับตำ�มู่นีโยบ�ย
    ผ้่จััดก�รฝ่่�ยบรหิ�รจัะรวบรวมู่และสี่�งข้อร้องเร่ยนีไปยังคณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุฯ เพื�อทุำ�ก�รพิจั�รณ�ตำรวจัสี่อบแล้วแตำ�กรณ่ 
   ซ่�งจันีถ่ืงปัจัจุับันีบริษััทุฯ ยังไมู่�เคยได้รับข้อร้องเร่ยนีหรือมู่่ประเด็นีข้อพิพ�ทุแตำ�อย��งใด

	 	 2.	 ก�ริต่อีต้�นัก�ริทุจำริิตค้อีร์ิรัิปีชั�นั
    บริษััทุฯ ดำ�เนิีนีธุรกิจัด้วยคว�มู่โปร�งใสี่ ย่ดมัู่�นีในีคว�มู่ถ่ืกต้ำอง คณะกรรมู่ก�รบรษัิัทุจ่ังได้มู่่ก�รจััดทุำ�นีโยบ�ยก�รตำ�อต้ำ�นี 
   ก�รทุุจัริตำคอรัปชัิ้�นี โดยแจั้งให้พนัีกง�นีทุุกคนีได้รับทุร�บ เข้�ใจัและตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รตำ�อตำ้�นีก�รทุุจัริตำ 
   คอรัปชัิ้�นี ซ่�งมู่่ผลบังคับใช้ิ้เมืู่�อวันีทุ่� 20 สิี่งห�คมู่ 2557 ทุ่�ผ��นีมู่� เพื�อประก�ศัเจัตำนี�รมู่ณ์ทุ่�บริษััทุจัะตำ�อต้ำ�นีก�รทุุจัริตำ 
   ทุุกร่ปแบบ และมุู่�งหมู่�ยให้ทุุกคนีในีองค์กรได้มู่่คว�มู่เข้�ใจัเก่�ยวกับก�รตำ�อตำ้�นีก�รทุุจัริตำภ�ยใตำ้นีโยบ�ยเด่ยวกันีและ 
   ผ้่ทุ่�มู่่สี่�วนีเก่�ยวข้องกับบริษััทุได้รับทุร�บเจัตำนี�รมู่ณ์ของบริษััทุทุ่�มุู่�งมัู่�นีอย��งแทุ้จัริงรวมู่ทัุ�งให้คว�มู่ร�วมู่มืู่อในีก�รตำรวจัสี่อบ 
   คว�มู่ถ่ืกต้ำองจั�กหนี�วยง�นีทุ่�รับผิดชิ้อบ
    โดยมู่่แนีวทุ�งในีก�รตำ�อตำ้�นีก�รทุุจัริตำคอรัปชัิ้�นี รวมู่ถ่ืงก�รสี่นีับสี่นุีนีกิจักรรมู่ทุ่�สี่�งเสี่ริมู่และปล่กฝ่ังให้ผ่้บริห�รและ 
   พนัีกง�นี ปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ยและระเบ่ยบข้อบังคับทุ่�เก่�ยวข้อง ไมู่�สี่นัีบสี่นุีนีให้มู่่ก�รสี่ร้�งคว�มู่สี่ำ�เร็จัของง�นีด้วยวิธ่ก�รทุุจัริตำ 
   ชิ้�องทุ�งก�รรับแจ้ังเบ�ะแสี่หรือร้องเร่ยนีก�รทุุจัริตำ
   คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบเป็นีผ้่พิจั�รณ�รับเรื�องแจ้ังเบ�ะแสี่ข้อร้องเร่ยนี ก�รกระทุำ�ทุ่�อ�จัทุำ�ให้เกิดคว�มู่สี่งสัี่ยได้ว��เป็นี 
   ก�รทุุจัริตำคอรัปชัิ้�นีทุ่�เกิดข่�นีกับบริษััทุโดยตำรงและทุ�งอ้อมู่ โดยผ้่ร้องเร่ยนีสี่�มู่�รถืสี่�งข้อมู่่ล ร�ยละเอ่ยดข้อร้องเร่ยนีมู่�ยัง 
   ชิ้�องทุ�งรับเรื�อง ดังน่ี�
    • คณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบทุ่� audit_committee@saleeind.com หรือ
    • เลข�นุีก�รคณะกรรมู่ก�รตำรวจัสี่อบ lakamon@saleeind.com หรือ
    • กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร sathit@saleeind.com หรือ
    • เว็บไซต์ำของบริษััทุ www.saleeind.com หรือ
    • โทุรศััพท์ุเบอร์ 02-5295968-99 ตำ�อ 1208 (เลข�นุีก�รบริษััทุ)
    • กล�องรับแจ้ังเบ�ะแสี่ (ตัำ�งอย่�ทุ่�บอร์ดประชิ้�สัี่มู่พันีธ์ด้�นีหน้ี�บริษััทุ)
    เพื�อเป็นีก�รคุ้มู่ครองสิี่ทุธิของผ้่ร้องเร่ยนีและผ้่ให้ข้อมู่่ลทุ่�กระทุำ�โดยเจัตำนี�สุี่จัริตำ บริษััทุจัะปกปิดและเก็บรักษั�ข้อมู่่ล 
   ตำ��ง ๆ ของผ่้ร้องเร่ยนีหรือผ่้ให้ข้อมู่่ลไว้เป็นีคว�มู่ลับโดยจัำ�กัดเฉพ�ะผ่้ทุ่�มู่่หนี้�ทุ่�รับผิดชิ้อบในีก�รดำ�เนิีนีก�รตำรวจัสี่อบ 
   เรื�องร้องเร่ยนีเทุ��นัี�นีทุ่�สี่�มู่�รถืเข้�ถ่ืงข้อมู่่ลดังกล��วได้

	 	 	 นัโยบ�ยต่อีต้�นัค้อีร์ิรัิปีชั�นั	(Anti-Corruption	Policy)
    บริษััทุดำ�เนิีนีธุรกิจัตำ�มู่แนีวทุ�งก�รกำ�กับด่แลกิจัก�รทุ่�ด่ มุู่�งส่ี่�ก�รบริห�รจััดก�รทุ่�มู่่ประสิี่ทุธิภ�พ มู่่คุณธรรมู่ โปร�งใสี่ 
   โดยคำ�น่ีงถ่ืงก�รสี่ร้�งประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดให้แก�ผ้่ถืือหุ้นี ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย และผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องในีก�รทุำ�ธุรกรรมู่ทุ�งก�รค้� ดังนัี�นี บริษััทุฯ 
   จ่ังกำ�หนีดให้บริษััทุฯ บริษััทุย�อย ปฏิบัติำตำ�มู่นีโยบ�ยตำ�อต้ำ�นีคอร์รัปชัิ้�นีและจัรรย�บรรณทุ�งธุรกิจัอย��งเคร�งครัดโดย
   1. ไมู่�กระทุำ�พฤติำกรรมู่ใดทุ่�แสี่ดงให้เห็นีว��เป็นีก�รรับสิี่นีบนีหรอืติำดสิี่นีบนีแก�ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ยในีเรื�องทุ่�ตำนีทุำ�หน้ี�ทุ่�รับผิดชิ้อบ 
    ทัุ�งโดยตำรงหรือโดยอ้อมู่ เพื�อให้ได้มู่�ซ่�งผลประโยชิ้น์ีในีทุ�งมิู่ชิ้อบต้ำองปฏิบัติำ ดังน่ี�
    1.1  ไมู่�รับหรือให้ของขวัญ ของทุ่�ระล่กทุ่�เป็นีเงินีสี่ด เช็ิ้ค พันีธบัตำร หุ้นี ทุองคำ� อัญมู่ณ่ อสัี่งห�ริมู่ทุรัพย์ หรือสิี่�งของในี 
      ทุำ�นีองเด่ยวกันีกับผ้่มู่่สี่�วนีเก่�ยวข้องทุ่�ตำนีได้เข้�ไปติำดตำ�อประสี่�นีง�นีทัุ�งในีหนี�วยง�นีร�ชิ้ก�รและหนี�วยง�นีเอกชิ้นี
    1.2  ไมู่�รับทุรัพย์สิี่นี สิี่�งของ ของขวัญ ของกำ�นัีลใดๆ หรือประโยชิ้น์ีอื�นีอันีเป็นีก�รชัิ้กนีำ�ให้เกิดก�รละเว้นีก�รปฏิบัติำ 
      หน้ี�ทุ่�ของตำนี ทัุ�งน่ี� ก�อนีก�รรับของทุ่�ระล่กควรตำรวจัสี่อบให้แนี�ใจัว��ได้ปฏิบัติำถ่ืกต้ำองตำ�มู่กฎหมู่�ยและข้อบังคับ 
      ของบรษัิัทุ โดยสิี่�งของหรอืของขวญัทุ่�ให้แก�กนัีในีหน้ี�ทุ่�ก�รง�นี ควรมู่่ร�ค�ไมู่�มู่�กและเหมู่�ะสี่มู่ในีแตำ�ละโอก�สี่
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    1.3  ไมู่�ให้ทุรัพย์สิี่นี สิี่�งของ ของขวัญหรือของกำ�นัีลใดๆ หรือประโยชิ้น์ีอื�นี เพื�อจ่ังใจัในีก�รตัำดสิี่นีใจัหรือมู่่ผลทุำ�ให้ 
      ผ้่รับไมู่�ปฏิบัติำตำ�มู่วิธ่ปฏิบัติำทุ�งก�รค้�เชิ้�นีเด่ยวกันีกับค่�ค้�ร�ยอื�นี ทัุ�งน่ี� ก�รให้สิี่�งของตำ�มู่โอก�สี่หรือว�ระตำ��ง ๆ   
      ต้ำองมู่่มู่่ลค��ไมู่�มู่�กจันีเกินีปกติำวิสัี่ย
    1.4  ไมู่�เป็นีตัำวกล�งในีก�รเสี่นีอเงินี ทุรัพย์สิี่นี สิี่�งของ หรือประโยชิ้น์ีอื�นีใดกับผ้่ทุ่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจั หนี�วยง�นีร�ชิ้ก�ร 
      หรือองค์กรใด ๆ เพื�อแลกกับสิี่ทุธิพิเศัษัทุ่�ไมู่�ควรได้หรือทุำ�ให้เจั้�หนี้�ทุ่�ของรัฐละเว้นีก�รปฏิบัติำตำ�มู่กฎระเบ่ยบ  
      ข้อบังคับและข้อปฏิบัติำทุ�งกฎหมู่�ยตำ�มู่ทุ่�กำ�หนีดไว้
   2. ในีก�รจััดซื�อ จััดจ้ั�ง ต้ำองดำ�เนิีนีก�รผ��นีขั�นีตำอนีตำ�มู่ระเบ่ยบของบริษััทุ มู่่คว�มู่โปร�งใสี่ สี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้
   3. ก�รใช้ิ้จั��ยสี่ำ�หรับก�รเล่�ยงรับรองทุ�งธุรกิจัและก�รใช้ิ้จั��ยอื�นี ๆ  ทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รปฏิบตัำติำ�มู่สัี่ญญ�ทุ�งธุรกิจั สี่�มู่�รถื 
    กระทุำ�ได้แตำ�ต้ำองใช้ิ้จั��ยอย��งสี่มู่เหตุำสี่มู่ผลสี่�มู่�รตำรวจัสี่อบได้
   4. ในีก�รบริจั�คเพื�อก�รกุศัลต้ำองปฏิบัติำดังน่ี�
    4.1  ก�รใช้ิ้เงินีหรือทุรัพย์สิี่นีของบริษััทุเพื�อบริจั�คก�รกุศัล ต้ำองกระทุำ�ในีนี�มู่บริษััทุเทุ��นัี�นีโดยก�รบริจั�คเพื�อก�รกุศัล 
      ต้ำองเป็นีมู่่ลนิีธิ องค์กรสี่�ธ�รณะกุศัล วัด โรงพย�บ�ล สี่ถื�นีพย�บ�ล หรือองค์กรเพื�อประโยชิ้น์ีตำ�อสัี่งคมู่ทุ่�มู่่ 
      ใบรับรองหรือเชืิ้�อถืือได้สี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้ และดำ�เนิีนีก�รผ��นีขั�นีตำอนีตำ�มู่ระเบ่ยบของบริษััทุ
    4.2  ก�รบริจั�คเพื�อก�รกุศัลในีนี�มู่สี่�วนีตัำวพ่งกระทุำ�ได้ แตำ�ต้ำองไมู่�เก่�ยวข้องหรอืทุำ�ให้เกิดข้อสี่งสี่ยัได้ว��เป็นีก�รกระทุำ� 
      ทุ่�ทุุจัริตำเพื�อหวังผลประโยชิ้น์ีใด
   5. ในีก�รให้เงินีสี่นัีบสี่นุีนีต้ำองปฏิบัติำดังน่ี�
    5.1  ก�รใช้ิ้เงินีหรือทุรัพย์สิี่นีของบริษััทุเพื�อสี่นัีบสี่นุีนีโครงก�ร ต้ำองระบุชืิ้�อในีนี�มู่บริษััทุเทุ��นัี�นี โดยเงินีสี่นัีบสี่นุีนีทุ่� 
      จั��ยไปต้ำองมู่่วัตำถุืประสี่งค์เพื�อธุรกิจั ภ�พลักษัณ์ทุ่�ด่และชืิ้�อเส่ี่ยงของบริษััทุ ทัุ�งน่ี� ก�รเบิกจั��ยต้ำองระบุวัตำถุืประสี่งค์ 
      ทุ่�ชัิ้ดเจันีและมู่่หลักฐ�นีทุ่�ตำรวจัสี่อบได้ และดำ�เนิีนีก�รผ��นีขั�นีตำอนีตำ�มู่ระเบ่ยบของบริษััทุ
   6. ไมู่�กระทุำ�ก�รอันีใดทุ่�เก่�ยวข้องกับก�รเมืู่องภ�ยในีบริษััทุ และไมู่�ใช้ิ้ทุรัพย�กรใดของบริษััทุเพื�อดำ�เนิีนี ก�รดังกล��ว ทัุ�งน่ี�  
    บริษััทุเป็นีองค์กรทุ่�ย่ดมัู่�นีในีคว�มู่เป็นีกล�งทุ�งก�รเมืู่อง สี่นัีบสี่นุีนีก�รปฏิบัติำตำ�มู่กฎหมู่�ยและก�รปกครองระบอบ 
    ประชิ้�ธิปไตำย รวมู่ถ่ืงไมู่�มู่่แนีวทุ�งในีก�รให้ก�รชิ้�วยเหลือทุ�งก�รเมืู่องแก�พรรคก�รเมืู่องใดไมู่�ว��จัะโดยทุ�งตำรง 
    หรือทุ�งอ้อมู่
   7. ห�กพบก�รกระทุำ�ทุ่�เข้�ข��ยก�รทุุจัริตำหรือสี่�อไปในีทุ�งทุุจัริตำทุ่�มู่่ผลเก่�ยวข้องกับบริษััทุทัุ�งทุ�งตำรงหรือทุ�งอ้อมู่ ตำ้อง 
    ไมู่�ละเลยหรือเพิกเฉยตำ�อพฤติำกรรมู่ดังกล��ว ควรแจ้ังให้กรรมู่ก�รผ้่จััดก�ร หรือเลข�นุีก�รบริษััทุฯ ทุร�บทัุนีทุ่หรือแจ้ัง 
    ผ��นีชิ้�องทุ�งก�รแจ้ังเบ�ะแสี่ตำ�มู่ทุ่�กำ�หนีดไว้
   8. กรรมู่ก�รและผ้่บริห�รต้ำองตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รเผยแพร�ให้คว�มู่ร้่ ให้คำ�ปร่กษั�เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เข้�ใจัให้แก� 
    ผ้่ใต้ำบังคับบัญชิ้�เก่�ยวกับก�รตำ�อต้ำ�นีก�รทุุจัริตำ เพื�อให้พนัีกง�นีได้ปฏิบัติำให้เป็นีไปตำ�มู่นีโยบ�ยทุ่�กำ�หนีดไว้ รวมู่ถ่ืงเป็นี 
    แบบอย��งทุ่�ด่ในีเรื�องก�รมู่่คว�มู่ซื�อสัี่ตำย์จัริยธรรมู่และจัรรย�บรรณ
   9. บริษััทุฯ จัะสืี่�อสี่�ร ประชิ้�สัี่มู่พันีธ์ ทัุ�งภ�ยในีและภ�ยนีอกองค์กร เพื�อเสี่ริมู่สี่ร้�งให้เกิดคว�มู่ร้่คว�มู่เข้�ใจัและคว�มู่ร�วมู่มืู่อ 
    ทุ่�จัะยับยั�งผ้่ทุ่�ต้ำองก�รกระทุำ�คอร์รัปชัิ้�นีตำ�อบริษััทุฯ
   10. บริษััทุฯ จัะจััดทุำ�กระบวนีก�รปฏิบัติำอย��งชัิ้ดเจันี มู่่ก�รประเมิู่นีคว�มู่เส่ี่�ยงด้�นีก�รทุุจัริตำคอร์รัปชัิ้�นี รวมู่ทัุ�งมู่่กระบวนีก�ร 
    ติำดตำ�มู่และสี่อบทุ�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ เพื�อให้สี่อดคล้องกับก�รเปล่�ยนีแปลงของธุรกิจัและกฎหมู่�ยทุ่�เก่�ยวข้อง
   11. บริษััทุฯ จัะให้คว�มู่เป็นีธรรมู่และคุ้มู่ครองพนีกัง�นีทุ่�ปฏิเสี่ธหรือแจ้ังเรื�องคอร์รัปชัิ้�นีทุ่�เก่�ยวข้องกบับริษััทุฯ ผ��นีชิ้�องทุ�ง  
    ทุ่�กำ�หนีด แตำ�ห�กเป็นีผ้่กระทุำ�คอร์รัปชัิ้�นีจัะต้ำองได้รับก�รพิจั�รณ�ทุ�งวินัียตำ�มู่ระเบ่ยบทุ่�กำ�หนีดไว้

	 	 3.	 ก�ริเค้�ริพสิำทธิุมนุัษัยชนั
    บริษััทุเค�รพตำ�อสิี่ทุธิมู่นุีษัยชิ้นีและก�รปฏิบัติำตำ�อพนัีกง�นี ค่�ค้� และบุคคลอื�นีด้วยคว�มู่เทุ��เทุ่ยมู่กันี และยังไมู่�สี่�งเสี่ริมู่ให้ 
   บุคคลดังกล��วละเมิู่ดสิี่ทุธิมู่นุีษัยชิ้นีเชิ้�นีเด่ยวกันี รวมู่ถ่ืงก�รไมู่�เลือกปฏิบัติำ อ�ทิุเชิ้�นี นีโยบ�ยก�รใช้ิ้แรงง�นีตำ��งด้�ว โดย 
   มู่่โครงสี่ร้�งแรงง�นีตำ�มู่กฎหมู่�ยแรงง�นีไทุย ด่แลเรื�องระบบคว�มู่ปลอดภัยเชิ้�นีเด่ยวกับแรงง�นีไทุย ทัุ�งน่ี� กลุ�มู่บริษััทุ 
   ยังมู่่ก�รรับบุคคลซ่�งมู่่คว�มู่พิก�รเข้�เป็นีพนัีกง�นีของบริษััทุให้ทุำ�ง�นีในีสี่�วนีตำ��ง ๆ ทุ่�เหมู่�ะสี่มู่และมู่่ก�รปฏิบัติำอย��ง 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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   เทุ��เทุ่ยมู่กนัี นีอกจั�กน่ี� บริษััทุฯ มุู่�งมัู่�นีในีก�รปฏบัิติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีตำ��ง ๆ  ตำ�มู่คว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้� เชิ้�นี หลกัจัรรย�บรรณ 
   แห�งพันีธมิู่ตำรธุรกิจัผ่้มู่่คว�มู่รับผิดชิ้อบ (RBA) เพื�อให้สี่อดคล้องตำ�มู่หลักจัรรย�บรรณอันีประกอบด้วยด้�นีแรงง�นี  
   สุี่ขภ�พและคว�มู่ปลอดภัย สิี่�งแวดล้อมู่ จัริยธรรมู่และระบบก�รจััดก�ร ระบบก�รจััดก�รเก่�ยวกับก�รคุ้มู่ครองแรงง�นี 
   และคว�มู่ปลอดภัยในีก�รทุำ�ง�นี The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือ SEDEX เป็นีต้ำนี 

	 	 4.	 ก�ริปีฏิิบัติต่อีแริงง�นัอีย่�งเป็ีนัธุริริม
   ด้�นีคว�มู่ปลอดภัย อ�ช่ิ้วอนี�มัู่ย และสิี่�งแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นี
    บริษััทุฯ ให้คว�มู่สี่ำ�คัญตำ�อนีโยบ�ยคว�มู่ปลอดภัย อ�ช่ิ้วอนี�มัู่ย และสี่ภ�พแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นี โดยคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่ 
   ปลอดภัยและอ�ช่ิ้วอนี�มัู่ยของพนัีกง�นีเป็นีสี่ำ�คัญ โดยได้กำ�หนีดให้มู่่หนี�วยง�นีทุ่�เก่�ยวข้องทุำ�หนี้�ทุ่�ด่แลรับผิดชิ้อบ 
   เพื�อให้มู่่ก�รดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่นีโยบ�ยให้เป็นีไปอย��งตำ�อเนืี�องและมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ โดยมู่่ก�รประเมิู่นีผลและจััดก�รฝึ่กอบรมู่ 
   ให้แก�พนัีกง�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อโดยบรษัิัทุได้มู่่ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ อ�ช่ิ้วอนี�มู่ยั และคว�มู่ปลอดภยั  
   เพื�อด่แลให้มู่่ก�รปฏิบัติำตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001 ซ่�งปัจัจุับันี บริษััทุได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นี 
   ระบบก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001 อย��งตำ�อเนืี�องเป็นีเวล�กว�� 10 ปี
    บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รกำ�หนีดให้มู่่ก�รตำรวจัสุี่ขภ�พประจัำ�ปีของพนัีกง�นีหรือล่กจ้ั�ง เพื�อให้มู่่ก�รเฝ้่�ระวังโรคจั�กก�รทุำ�ง�นี 
   ทุ่�อ�จัเกิดข่�นีและทุำ�ให้ทุร�บภ�วะสุี่ขภ�พหรือแนีวโน้ีมู่ของก�รเจ็ับป่วยของพนัีกง�นีหรือล่กค้� รวมู่ทัุ�งกรณ่ทุ่�มู่่โรคระบ�ด 
   รุนีแรงทุ่�เกิดข่�นีมู่�ใหมู่� โดยมู่่ก�รติำดตำ�มู่ข��วสี่�รและข้อมู่่ลอย��งใกล้ชิิ้ด จัะได้มู่่ก�รรักษั�และห�วิธ่ป้องกันีได้อย��งทัุนีทุ�วงทุ่
    นีอกจั�กน่ี� บริษััทุยังให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับคว�มู่ปลอดภัยของพนัีกง�นี โดยกำ�หนีดนีโยบ�ยอุบัติำเหตุำตำ้องเป็นีศ่ันีย์ เป็นี 
   เป้�หมู่�ยหลักอย��งหน่ี�งของบริษััทุ สี่ำ�หรับข้อมู่่ลในีปี 2562 มู่่อุบัติำเหตุำรุนีแรงทุ่�จั�กก�รทุำ�ง�นีจัำ�นีวนี 10 เหตุำก�รณ์ ซ่�งเกิด 
   จั�กก�รปฏิบัติำง�นีทุ่�เก่�ยวข้องกับเครื�องจัักรและอุปกรณ์/เครื�องมืู่อจัำ�นีวนี 7 เหตุำก�รณ์ นีอกจั�กน่ี�ยังมู่่อุบัติำเหตุำเล็กน้ีอย 
   ทุ่�เกิดจั�กก�รใช้ิ้มู่่ดคัตำเตำอร์เพื�อตำกแตำ�งชิิ้�นีง�นี ก�รยกของผิดทุ�� โดยเกิดกับพนัีกง�นีใหมู่�ทุ่�เพิ�งมู่�ทุำ�ง�นีซ่�งยังไมู่�มู่่คว�มู่ 
   ชิ้ำ�นี�ญจัำ�นีวนี 3 เหตุำก�รณ์ ทัุ�งน่ี� บริษััทุฯ ได้กำ�หนีดให้คณะ กรรมู่ก�รคว�มู่ปลอดภัยและหนี�วยง�นีตำ��ง ๆ ทุ่�เก่�ยวข้อง 
   กำ�หนีดแนีวทุ�งวิธ่ปฏิบัติำและป้องกันีเพื�อไมู่�ให้เกิดอุบัติำเหตุำซำ��ข่�นีอ่ก และจััดให้มู่่ก�รฝึ่กอบรมู่ให้คว�มู่ร้่ เพิ�มู่ทัุกษัะและ 
   คว�มู่เช่ิ้�ยวชิ้�ญ เพิ�มู่คว�มู่ระมัู่ดระวัง และจััดกิจักรรมู่รณรงค์เพื�อสี่ร้�งคว�มู่ร้่ คว�มู่เข้�ใจั คว�มู่ตำระหนัีก และสี่ร้�งจิัตำสี่ำ�น่ีก 
   ให้กับพนัีกง�นี ในีก�รสี่ร้�งปลอดภัยให้กับตำนีเองและคนีรอบข้�ง เพื�อชิ้�วยลดอุบัติำเหตุำในีโรงง�นีให้ได้ตำ�มู่เป้�หมู่�ยหลัก 
   ทุ่�ว�งไว้ 
   ด้�นีสี่วัสี่ดิก�รพนัีกง�นี
    บริษััทุฯ มู่่ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�รสี่วัสี่ดิก�รในีสี่ถื�นีประกอบก�รข่�นีเพื�อเป็นีตัำวแทุนีพนัีกง�นีร�วมู่ปร่กษั�ห�รือกับ 
   ฝ่่�ยบริห�รเพื�อเป็นีก�รสี่�งเสี่ริมู่และสี่นีับสี่นุีนีให้พนัีกง�นีได้รับสิี่ทุธิและสี่วัสี่ดิก�รอย��งเป็นีธรรมู่ เพื�อเป็นีก�รสี่�งเสี่ริมู่ 
   คว�มู่สัี่มู่พันีธ์และคว�มู่เข้�ใจัอันีด่ระหว��งพนัีกง�นีและบริษััทุฯ
	 	 5.	 ก�ริรัิบผิดชอีบต่อีผู้บริิโภค้
    ถ่ืงแมู่้ว��บริษััทุจัะไมู่�ได้ข�ยสิี่นีค้�โดยตำรงให้แก�ผ่้บริโภค แตำ�บริษััทุก็ให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับสิี่นีค้�และบริก�รของบริษััทุว��  
   จัะต้ำองไมู่�ก�อให้เกิดคว�มู่เส่ี่�ยงหรืออันีตำร�ยตำ�อผ้่บริโภค โดยมู่่ก�รสืี่�อสี่�รกับพนัีกง�นีอย่�เสี่มู่อโดยให้คว�มู่สี่ำ�คัญกับเรื�อง 
   ดังกล��วเป็นีอันีดับแรก ไมู่�ว��จัะเป็นีพนัีกง�นีฝ่่�ยผลิตำหรือพนัีกง�นีฝ่่�ยตำรวจัสี่อบคุณภ�พ ซ่�งจัะต้ำองเก่�ยวข้องกับคว�มู่สี่มู่บ่รณ์ 
   ของสิี่นีค้�และบริก�รโดยตำรง โดยได้ดำ�เนิีนีก�รตำ�มู่มู่�ตำรฐ�นีสี่�กลตำ��ง ๆ  อย��งเคร�งครัด เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีให้แก�ล่กค้� 
   ในีปัจัจุับันีบริษััทุฯ ได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นีตำ��ง ๆ ดังน่ี�
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รด้�นีคุณภ�พ (ISO9001:2015)
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รด้�นีคุณภ�พสี่ำ�หรับอุตำสี่�หกรรมู่ย�นียนีต์ำ (IATF16949:2016)
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ (ISO14001:2015)
    • มู่�ตำรฐ�นีก�รระบบสุี่ขลักษัณะในีก�รผลิตำทุ่�ด่ (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP สี่ำ�หรับกระบวนีก�ร 
     ผลิตำชิิ้�นีสี่�วนีพล�สี่ติำกและก�รข่�นีร่ปด้วยระบบส่ี่ญญ�ก�ศั (VACUUM)

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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    นีอกจั�กน่ี� บริษััทุฯ ยังได้ใสี่�ใจัและคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่ปลอดภัยตำ�อผ่้บริโภคและสิี่�งแวดล้อมู่ โดยเนี้นีก�รจััดก�รด้�นีสี่�ร 
   ปนีเป้�อนีในีผลิตำภัณฑ์ิ (Environmental Hazardous Substances) เพื�อควบคุมู่ไมู่�ให้มู่่ก�รนีำ�สี่�รเคมู่่ทุ่�เป็นีอันีตำร�ยมู่� 
   ใช้ิ้ในีกระบวนีก�รผลิตำ เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เชืิ้�อมัู่�นีว��สิี่นีค้�ทุ่�เป็นีบรรจุัภัณฑ์ิของบริษััทุฯ ไมู่�มู่่สี่�รพิษัทุ่�เป็นีอันีตำร�ยตำ�อผ้่บริโภค 
   รวมู่ทัุ�งผลกระทุบตำ�อสิี่�งแวดล้อมู่ โดยมู่่ก�รติำดตำ�อสืี่�อสี่�รกับล่กค้�ทุุกกลุ�มู่อย��งใกล้ชิิ้ด เพื�อให้เข้�ถ่ืงข้อมู่่ลและตำอบสี่นีอง 
   คว�มู่ต้ำองก�รของล่กค้�ให้ได้มู่�กทุ่�สุี่ด
	 	 6.	 ก�ริดูแลี่รัิกษั�สิำ�งแวดล้ี่อีม
    บริษััทุฯ ได้เล็งเห็นีถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญในีก�รจััดทุำ�ระบบก�รจััดก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ ปัจัจุับันีบริษััทุฯ ได้รับก�รรับรองมู่�ตำรฐ�นี 
   ระบบก�รจััดก�รด้�นีสิี่�งแวดล้อมู่ ISO14001 : 2015 และยังได้รับก�รรับรองว��เป็นีอุตำสี่�หกรรมู่ส่ี่เข่ยว (Green Industry) 
   จั�กกระทุรวงอุตำสี่�หกรรมู่ โดยบริษััทุฯ ได้สี่�งเสี่ริมู่และให้คว�มู่ร้่ด้�นีสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่กับพนัีกง�นีทุุกระดับของบริษััทุฯ 
   เพื�อใชิ้้เป็นีแนีวทุ�งร�วมู่กันีในีก�รพัฒนี�และด่แลรับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่ให้ทัุ�วถ่ืงทัุ�งองค์กรอย��งตำ�อเนืี�อง 
   รวมู่ทัุ�งสี่�งเสี่ริมู่ให้มู่่โครงก�รหรือกิจักรรมู่เพื�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่โดยใช้ิ้ศัักยภ�พและทุรัพย�กรของบริษััทุฯ ดำ�เนิีนีก�ร 
   ให้ประสี่บผลสี่ำ�เร็จัตำ�มู่เป้�หมู่�ยและวัตำถุืประสี่งค์อย��งคุ้มู่ค��และมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ

  โค้ริงก�ริก�ริจำัดก�ริสิำ�งแวดล้ี่อีม
    บริษััทุฯ ตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รอนุีรักษั์พลังง�นีและก�รสี่�งเสี่ริมู่ให้มู่่ก�รใชิ้้ทุรัพย�กรอย��งมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ  
  จ่ังได้มู่่ก�รกำ�หนีดเป็นีนีโยบ�ยเก่�ยวกับก�รจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ข่�นี เพื�อให้พนัีกง�นีได้มู่่สี่�วนีร�วมู่ในีก�รชิ้�วยกันีด่แลรักษั�และ 
  รับผิดชิ้อบเก่�ยวกับจััดก�รสิี่�งแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นี ได้แก� 

   • โครงก�รรณรงค์ก�รคัดแยกขยะ
     บริษััทุฯ ได้สี่ร้�งจัิตำสี่ำ�น่ีกให้พนัีกง�นีทุุกคนีตำระหนีักถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของสิี่�งแวดล้อมู่ ชิ้�วยกันีรักษั�คว�มู่สี่ะอ�ด  
   และด่แลสิี่�งแวดล้อมู่ภ�ยในีโรงง�นี ได้จััดให้มู่่ก�รปฐมู่นิีเทุศัแก�พนัีกง�นีใหมู่� รวมู่ทัุ�งแมู่�บ้�นี, คนีสี่วนี, รปภ., ผ้่รับเหมู่�  
   เพื�อให้ทุุกคนีมู่่คว�มู่ร้่ คว�มู่เข้�ใจัและเห็นีคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รคัดแยกขยะ รวมู่ทัุ�งปรับเปล่�ยนีพฤติำกรรมู่ก�รทิุ�งขยะ โดยมู่่ 
   ก�รช่ิ้�แจังเก่�ยวกับก�รปฏบัิติำตัำวเก่�ยวกับก�รทิุ�งขยะ ก�รคดัแยกขยะ และก�รแบ�งประเภทุขยะอย��งชิ้ดัเจันี พร้อมู่กบัติำดตำ�มู่ผล 
   เก่�ยวกับคว�มู่เข้�ใจัของพนัีกง�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ

   • โครงก�รควบคุมู่และจััดก�รสี่�รเคมู่่
     บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รจััดเก็บ และควบคุมู่ก�รใชิ้้สี่�รเคมู่่อย��งคำ�น่ีงถ่ืงคว�มู่ปลอดภัย คว�มู่สี่ำ�คัญของสิี่�งแวดล้อมู่  
   และสุี่ขภ�พอนี�มัู่ยของพนัีกง�นี โดยมู่่ก�รตำรวจัติำดตำ�มู่สี่ภ�พแวดล้อมู่ในีก�รทุำ�ง�นีอย��งสี่มู่ำ��เสี่มู่อ โดยทุำ�ก�รตำรวจัสี่อบ 
   อุณหภ่มิู่บริเวณพื�นีทุ่�จััดเก็บสี่�รเคมู่่ หรือพื�นีทุ่�ทุ่�มู่่ก�รใช้ิ้สี่�รเคมู่่ รวมู่ทัุ�งปรับปรุงข้อปฏิบัติำตำ��ง ๆ  ในีก�รทุำ�ง�นีเป็นีระยะและ 
   ตำ�อเนืี�อง พร้อมู่ทัุ�งกำ�หนีดก�รซ้อมู่แผนีฉุกเฉินีในีกรณ่ทุ่�สี่�รเคมู่่หกรั�วไหลเป็นีประจัำ�ทุุกปี

   • โครงก�รประหยัดนีำ��บ�ด�ลและก�รนีำ�นีำ�� DI กลับมู่�ใช้ิ้ในีกระบวนีก�รผลิตำใหมู่�
     เพื�อเป็นีก�รลดปัญห�ก�รทุำ�ล�ยสิี่�งแวดล้อมู่และเพื�อให้ก�รใช้ิ้ทุรัพย�กรอย��งคุ้มู่ค��และได้ประโยชิ้น์ีส่ี่งสุี่ดบริษััทุฯ 
   จ่ังได้มู่่โครงก�รประหยัดนีำ��บ�ด�ลโดยมู่่เป้�หมู่�ยก�รใช้ิ้นีำ��ไมู่�เกินี 4,800 ล่กบ�ศัก์เมู่ตำรตำ�อเดือนี สี่ำ�หรับปริมู่�ณก�รใช้ิ้ 
   นีำ��บ�ด�ลโดยเฉล่�ยของปี 2562 เทุ��กับ 2,894 ล่กบ�ศัก์เมู่ตำรตำ�อเดือนี ซ่�งมู่่ก�รใช้ิ้นีำ��น้ีอยกว��เป้�หมู่�ยทุ่�ได้ว�งไว้ 

   • โครงก�รอนุีรักษ์ัพลังง�นี (Energy Saving)
     เพื�อเป็นีก�รสี่ร้�งจิัตำสี่ำ�น่ีกให้แก�พนัีกง�นีภ�ยในีองค์กรตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญของก�รประหยัดพลังง�นีเพื�อลดปัญห� 
   โลกร้อนีซ่�งเป็นีปัญห�ทุ่�ทัุ�วโลกกำ�ลังประสี่บอย่� บริษััทุฯ จ่ังได้กำ�หนีดให้มู่่เป้�หมู่�ยปริมู่�ณก�รใช้ิ้พลังง�นีไฟฟ้�ตำ�อยอดข�ย 
   ไมู่�เกินี 2% / เดือนี ถ่ืงแมู้่ว��ผลก�รใช้ิ้พลังง�นีของบริษััทุฯ ในีปี 2562 ยังมู่่ยอดก�รใช้ิ้พลังง�นีส่ี่งกว��เป้�หมู่�ยทุ่�กำ�หนีดอย่�  
   อย��งไรก็ตำ�มู่ผ้่บริห�รได้เน้ีนียำ��ให้ทุุกหนี�วยง�นีกำ�หนีดเป็นีมู่�ตำรก�รในีก�รลดค��ใช้ิ้จั��ยด้�นีก�รใช้ิ้พลังง�นีไฟฟ้� ต้ำองไมู่�เกินี 

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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   จั�กอัตำร�ทุ่�กำ�หนีดไว้อย��งตำ�อเนืี�องเพื�อให้บรรลุตำ�มู่เป้�หมู่�ยทุ่�กำ�หนีดไว้ให้ได้ ซ่�งนีอกจั�กชิ้�วยทุำ�ให้มู่่สิี่�งแวดล้อมู่ทุ่�ด่แล้ว 
   ยังเป็นีก�รชิ้�วยลดต้ำนีทุุนีก�รผลติำอ่กด้วย โดยมู่่ก�รรณรงค์ให้พนัีกง�นีทุุกคนีมู่่จิัตำสี่ำ�น่ีกในีก�รร�วมู่มืู่อกันีใช้ิ้พลังง�นีอย��ง 
   ประหยัดและมู่่ประสิี่ทุธิภ�พ และมู่่ก�รเผยแพร�คว�มู่ร้่เก่�ยวกับก�รประหยัดพลังง�นีแก�พนัีกง�นีอย��งทัุ�วถ่ืง 

   • โครงก�รประหยัดก�รใช้ิ้กระด�ษั A4 
     เพื�อเป็นีก�รประหยัดทุรัพย�กรและรักษั�สิี่�งแวดล้อมู่ ผ่้บริห�รและพนีักง�นีของบริษััทุฯ ได้ร�วมู่กันีประหยัด 
   ก�รใช้ิ้กระด�ษัโดยมู่่ก�รกำ�หนีดเป้�หมู่�ยในีก�รใช้ิ้กระด�ษั A4 ของแตำ�ละแผนีกประจัำ�เดือนี เพื�อเป็นีก�รลดปรมิู่�ณก�ร 
   ใช้ิ้กระด�ษัในีก�รทุำ�ง�นี โดยนีำ�กระด�ษัทุ่�ใช้ิ้แล้วมู่�ทุำ�เป็นีกระด�ษั Reuse หรอืใช้ิ้วิธ่ก�รสืี่�อสี่�รผ��นีก�รสี่�งข้อคว�มู่ทุ�ง 
   อ่เมู่ลล์หรือทุ�งไลน์ี เพื�อลดปริมู่�ณก�รพิมู่พ์เอกสี่�ร ซ่�งได้ทุำ�ก�รติำดตำ�มู่ตำรวจัสี่อบและประเมิู่นีผลก�รใช้ิ้กระด�ษัเป็นีระยะ 
   ซ่�งผลก�รติำดตำ�มู่พบว��แนีวโน้ีมู่ก�รใช้ิ้กระด�ษัน้ีอยลงตำ�มู่เป้�หมู่�ยทุ่�ว�งไว้ มู่่เพ่ยงบ�งเดือนีทุ่�คว�มู่ต้ำองก�รใช้ิ้กระด�ษั 
   เพิ�มู่ข่�นีเนืี�องจั�กปริมู่�ณก�รสัี่�งซื�อของล่กค้�บ�งร�ยทุ่�ยังตำ้องก�รข้อมู่่ลหรือหลักฐ�นีประกอบเป็นีเอกสี่�รจ่ังทุำ�ให้มู่่ก�ร 
   ใช้ิ้กระด�ษัมู่�กข่�นี อย��งไรก็ตำ�มู่หนี�วยง�นีตำ��ง ๆ ยังคงให้คว�มู่ร�วมู่มืู่อกันีเพื�อชิ้�วยลดก�รใช้ิ้กระด�ษัให้ได้มู่�กทุ่�สุี่ด

   • กิจักรรมู่ 5 สี่
     บริษััทุฯ ได้มู่่นีโยบ�ยจััดทุำ�กิจักรรมู่ 5 สี่ อย��งตำ�อเนืี�อง เพื�อเป็นีก�รเพิ�มู่ผลผลติำและเพื�อคว�มู่สี่ะอ�ด คว�มู่เป็นีระเบ่ยบ 
   เร่ยบร้อยภ�ยในีบริษััทุ โดยมู่่ก�รแตำ�งตัำ�งคณะกรรมู่ก�ร 5 สี่ เพื�อเป็นีทุ่มู่ง�นีในีก�รจััดทุำ�มู่�ตำรฐ�นีและกำ�หนีดก�ร 
   ตำรวจัประเมิู่นี ติำดตำ�มู่ผลก�รปรับปรุง และร�ยง�นีผลก�รตำิดตำ�มู่ในีทุ่�ประชุิ้มู่กรรมู่ก�ร 5 สี่ เป็นีประจัำ�โดยได้มู่่ก�ร 
   กำ�หนีดก�รตำรวจัประเมิู่นีและร�ยง�นีผลเดือนีละ 1 ครั�ง โดยให้พนัีกง�นีทุุกคนีได้มู่่สี่�วนีร�วมู่และตำระหนัีกถ่ืงคว�มู่สี่ำ�คัญ 
   ของก�รสี่ะสี่�ง ก�รด่แลคว�มู่สี่ะอ�ด คว�มู่เป็นีระเบ่ยบเร่ยบร้อย คว�มู่สี่ะดวกในีก�รทุำ�ง�นี และมู่่สี่ภ�พแวดล้อมู่ทุ่�ด่ 
   ภ�ยในีพื�นีทุ่�ก�รทุำ�ง�นีของแตำ�ละหนี�วยง�นี รวมู่ถ่ืงก�รเสี่ริมู่สี่ร้�งลักษัณะนิีสัี่ยให้กับพนัีกง�นีทุุกคนี และทุำ�ให้เกิดสุี่ขลักษัณะ 
   ทุ่�ด่ นีอกจั�กน่ี�ยังได้มู่่ก�รกำ�หนีดให้มู่่ก�รทุำ�คว�มู่สี่ะอ�ดโรงง�นี (Big Cleaning Day) ซ่�งคณะกรรมู่ก�ร 5 สี่ ได้กำ�หนีดวันี  
   เวล�ในีก�รทุำ�คว�มู่สี่ะอ�ดครั�งใหญ�ปีละ 2 ครั�ง

	 	 7.	 ก�ริร่ิวมพัฒนั�ชุมชนัแลี่ะสัำงค้ม
    บริษััทุฯ ดำ�เนิีนีธุรกิจัด้วยคว�มู่สี่จุัริตำ โปร�งใสี่ เป็นีธรรมู่ และสี่�มู่�รถืตำรวจัสี่อบได้ โดยมุู่�งเน้ีนีก�รเจัริญเติำบโตำของบริษััทุฯ 
   ควบค่�ไปกับก�รพัฒนี�คุณภ�พช่ิ้วิตำของพนัีกง�นี ชุิ้มู่ชิ้นี และคุณภ�พของสัี่งคมู่ และสิี่�งแวดล้อมู่ในีทุุกมิู่ติำ โดยบริษััทุฯ  
   มู่่กิจักรรมู่ทุ่�หล�กหล�ยกับชุิ้มู่ชิ้นีในีบริเวณใกล้เค่ยง อ�ทิุเชิ้�นี ก�รปล�อยพันีธ์ุปล�ลงส่ี่�คลองสี่�ธ�รณะ ร�วมู่ง�นีบุญ ออกโรงทุ�นี 
   ก�รแข�งเรือประเพณ่ เป็นีต้ำนี

	 	 8.	 นัวัตกริริมแลี่ะก�ริเผยแพร่ินัวัตกริริม	CSR
    บริษััทุฯ มู่่ก�รสืี่�อสี่�รและประชิ้�สัี่มู่พันีธ์โครงก�รหรือกิจักรรมู่เพื�อสัี่งคมู่และสิี่�งแวดล้อมู่แบบสี่องทุ�ง (Two Way 
   Communication) กับชุิ้มู่ชิ้นี โดยได้ร�วมู่มืู่อกับหนี�วยง�นีร�ชิ้ก�ร หรอืหนี�วยง�นีอื�นี ๆ  ภ�ยในีชุิ้มู่ชิ้นีและใกล้เค่ยง เชิ้�นี อบตำ. 
   วัด โรงเร่ยนีภ�ยในีชุิ้มู่ชิ้นี ในีก�รเข้�ร�วมู่กิจักรรมู่และมู่่สี่�วนีร�วมู่กับชุิ้มู่ชิ้นี สัี่งคมู่และผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย เพื�อเป็นีก�รเปิดโอก�สี่ 
   ให้ผ้่มู่่สี่�วนีได้เส่ี่ย ได้มู่่สี่�วนีร�วมู่ในีโครงก�รหรือกิจักรรมู่นัี�นี ๆ  ตำ�มู่คว�มู่เหมู่�ะสี่มู่ ทัุ�งน่ี� บริษััทุฯ ได้มู่่ก�รเข้�ร�วมู่กิจักรรมู่ 
   กับชุิ้มู่ชิ้นีอย��งตำ�อเนืี�อง

   ก�รดำ�เนิีนีธุรกิจัทุ่�มู่่ผลกระทุบตำ�อคว�มู่รับผิดชิ้อบตำ�อสัี่งคมู่
   - ไมู่�มู่่ -

รายงานประจำำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019
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กิจำกริริมเพ่�อีปีริะโยชน์ัต่อีสัำงค้มแลี่ะสิำ�งแวดล้ี่อีม
  บริษััทุฯและบริษััทุย�อย ได้มุู่�งเน้ีนีในีก�รมู่่สี่�วนีร�วมู่กิจักรรมู่ทุ�งสัี่งคมู่และชุิ้มู่ชิ้นี เพื�อสี่ร้�งคว�มู่เข้�ใจัและก�รดำ�รงอย่�ร�วมู่กันี 
 อย��งพ่�งพ�อ�ศััยกันี รวมู่ทัุ�งได้ร�วมู่สี่นัีบสี่นุีนีและสี่�งเสี่ริมู่ขนีบธรรมู่เน่ียมู่ประเพณ่ของไทุยตำ�มู่เทุศัก�ลตำ��ง ๆ ได้แก�
  o เนืี�องในีวันีพ�อแห�งชิ้�ติำ วันีทุ่� 5 ธันีว�คมู่ บริษััทุฯ และผ้่มู่่อุปก�ระคุณได้นีำ�อ�ห�ร เชิ้�นี ก๋วยเต่ำ�ยวเรือ กระเพ�ะปล� ขนีมู่  
   ผลไมู้่และเครื�องดื�มู่ แจักฟร่ให้กับผ้่ทุ่�มู่�บริจั�คโลหิตำทุ่�สี่ภ�ก�ชิ้�ดไทุยเป็นีประจัำ�ทุุกปี
  o สี่นัีบสี่นุีนีกิจักรรมู่สี่�งเสี่ริมู่ประเพณ่และวัฒนีธรรมู่ทุ้องถิื�นี ได้แก� ประเพณ่แข�งเรือประจัำ�ปี เจั้�ภ�พทุอดกฐินีสี่�มัู่คค่  
   สี่ร้�งพระประธ�นี ออกโรงทุ�นีเล่�ยงอ�ห�รเนืี�องในีวันีสี่ำ�คัญทุ�งศั�สี่นี� ก�รจััดพิธ่รดนีำ��ขอพรผ่้ใหญ�ในีวันีสี่งกร�นีตำ์  
   ทุำ�บุญตัำกบ�ตำรในีวันีข่�นีปีใหมู่� 
  o บริจั�คสิี่�งของ อุปกรณ์ เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� คอมู่พิวเตำอร์ เสืี่�อผ้�ให้กับมู่่ลนิีธิตำ��ง ๆ 
  o ปล�อยพันีธ์ุปล�ลงส่ี่�คลองสี่�ธ�รณะ

     งานกาชาด :
เนืี�องในีวันีพ�อแห�งชิ้�ติำ วันีทุ่� 5 ธันีว�คมู่ 2562 
บริษััทุและบริษััทุย�อยได้นีำ�อ�ห�ร ขนีมู่และ 
เครื�องดื�มู่ ไปเล่�ยงผ้่บริจั�คโลหติำทุ่�สี่ภ�ก�ชิ้�ดไทุย

     บัริจัาคสิ�งข้อง :
บริษััทุและบริษััทุย�อย ได้บริจั�คสิี่�งของ อุปกรณ์คอมู่พิวเตำอร์ เครื�องใช้ิ้ไฟฟ้� 
เสืี่�อผ้� ให้กับมู่่ลนิีธิหลวงตำ�น้ีอย

     ปล่อยปลา 
ได้นีำ�พันีธ์ุปล�ทุ่�ได้รับจั�กกรมู่ประมู่ง
ปล�อยลงส่ี่�ลำ�คลองสี่�ธ�รณะ

บริิษััท สาลี่่�อุุตสาหกริริม จำำากัด (มหาชน)
SALEE  INDUSTRY  PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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     ก�รอบรมู่หลักส่ี่ตำรตำ��ง ๆ กิจักรรมู่ Big Cleaning Day
และก�รฝึ่กซ้อมู่ดับเพลิงเบื�องต้ำนีและอพยพหน่ีไฟประจัำ�ปี 

การร่วมูกิจักรรมูงานเล่�ยงข้องบัริษััทั่ประจัำาปี “มูนต์รักสาล่�”

     ทั่ำาบัุญตักบัาตร
ร�วมู่ทุำ�บุญตัำกบ�ตำร และรดนีำ��ดำ�หัวผ้่ใหญ� เนืี�องในีวันีสี่งกร�นีต์ำ
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