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 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) หรือ “SWC” มีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1061, 1063, 1065, 1067, 1069 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 และโรงงำนผลิต 2 โรงงำน มีโรงงำนท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี นิคม
อุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม. 36 บำงนำตรำด 90/1 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงววั อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 24180 และโรงงำนท่ี 
2 ตั้งอยู่เลขท่ี นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม. 36 บำงนำตรำด 109 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงววั อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
24180 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีภณัฑ์
เพ่ือกำรเกษตร โดยทุกผลิตภณัฑ์ท่ีมีสำรออกฤทธ์ิท่ีก ำหนดว่ำตอ้งข้ึนทะเบียนจะตอ้งไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนอย่ำงถูกตอ้งจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข หรือกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
กระทรวงอุตสำหกรรมรวมทั้งตอ้งควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑทุ์กแบทช์  บริษทัไดมี้กำรปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม และพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ิมเติมมำโดยตลอด ปัจจุบันบริษทัมีผลิตภณัฑ์ท่ีออกวำงจ ำหน่ำยแลว้มำกกว่ำ 220 ผลิตภณัฑ์ ภำยใต ้130 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงแบรนด์สินคำ้ท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ เชนไดร์ท์ เชนกำร์ด สเตดฟำส วำโปน่ำ ไบ
ฟอร์ซ ฟิปฟอร์ซ อิมิฟอร์ซ และ ทีโพล์ เป็นตน้ นอกจำกน้ี ผลิตภณัฑข์องบริษทัยงัวำงจ ำหน่ำยไปสู่ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศเพื่อนบำ้นในประชำคมอำเซียน (AEC) อีกดว้ย 
 โรงงำนผลิตสินคำ้ไดแ้บ่งเป็นเป็นสองแห่ง กล่ำวคือโรงงำนหน่ึงจะด ำเนินกำรผลิตสินคำ้ในกลุ่มก ำจดัแมลง ซ่ึงไดรั้บ
กำรรับรองมำตรฐำน ISO9001 (Quality), ISO14001 (Environment) และ GMP (Good Manufacturing Practices) ส ำหรับ
โรงงำนท่ีสอง จะผลิตสินคำ้กลุ่มท ำควำมสะอำดซ่ึงไดรั้บกำรรับรอง ISO9001 (Quality), ISO14001 (Environment), ISO22000 
(Food Safety), GMP (Good Manufacturing Practices) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

 

  
 
 
  

วสัิยทัศน์  

 เป็นผูผ้ลิตเคมีภณัฑช์ั้นน ำท่ียกระดบั 

คุณภำพของสุขภำพและอนำมยั 

พนัธกจิ  
 ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพระดบัสำกล และสร้ำงตรำสินคำ้ของตนเอง  
ในกลุ่มผลิตภณัฑป้์องกนัและก ำจดัแมลง กลุ่มผลิตภณัฑ์รักษำเน้ือไม ้กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขอนำมยัของสัตวเ์ล้ียง และกลุ่มผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด
ส ำหรับผู ้บริโภคทั่วไป งำนสำธำรณสุข เคมีเกษตรกรรม และผูใ้ช้แบบ
อุตสำหกรรม ดว้ยควำมใส่ใจและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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วฒันธรรมขององค์กร (CORE  VALUE) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
    

เน้นทีลู่กค้า 
เน้น 

มุ่งผลส าเร็จ 

มุ่ง 

ตระหนักส่ิงแวดล้อม 
ตระหนัก 

ม ี

มจีริยธรรม 

C = Customer Focus (การมุ่งเน้นทีลู่กค้า) 
  ผลิตและส่งมอบสินคำ้ พร้อมบริกำรท่ีเหนือควำมคำดหวงัของลูกคำ้ ดว้ยควำมเตม็ใจ ตลอดจน
พฒันำปรับปรุง คุณภำพสินคำ้และบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

 

R = Result Oriented (มุ่งเน้นผลส าเร็จ) 
 ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของเป้ำหมำยในกำรท ำงำน และร่วมกนั จนกวำ่จะบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ี
ก ำหนดไว ้

 

E = Ethics and Integrity (มจีรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์) 
 ซ่ือตรง มีส ำนึกท่ีดี ปฏิบติัตำมจริยธรรม  และกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร   
 

A = Awareness of Environmental Health and Safety  
(ตระหนกัถงึความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อม) 
 กระท ำกำรใดๆ โดยคิดและค ำนึงถึงควำมปลอดภยั สุขอนำมยัและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท ำงำน
เป็นแบบอยำ่งและช้ีน ำใหผู้ซ่ึ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยั สุขอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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        รางวลัแห่งความภาคภูมใิจ 
 
 
 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2558 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอลจ ำกดั (มหำชน)  
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์เชนไดร้ท ์น ำโดยคุณสุคุณ ตนัติเจริญเกียรติ  
กรรมกำรผูจ้ดักำร และนำยประวทิย ์เตชะวจิิตร์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  
เขำ้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี อวอร์ด ปี 2558 ส ำหรับสถำนประกอบกำร 
ผลิตภณัฑสุ์ขภำพดำ้นวตัถุอนัตรำยท่ีใชใ้นบำ้นเรือนหรือทำงสำธำรณสุข  
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
 
 
 
 
 
                     เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2558 บริษทัไดรั้บเกียรติบตัรรับรอง 
                     อุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) 
                     ดำ้นกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นระบบ มีกำร 
                     ประเมินผล และทบทวนเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง  
                     จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2558 บริษทัไดรั้บกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทัจดทะเบียนจำกสมำคมส่งเสริม 
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงผลกำรประเมินบริษทัไดรั้บคะแนนรวมอยูใ่นเกณฑ ์ “ดีมำก” (4 ดำว) 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
  
 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ทั้งน้ีบริษทัมุ่งเนน้
และให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้ งภำยในและภำยนอกบริษทั รวมถึงกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
นอกจำกน้ียงัไดค้  ำถึงถึงผลกระทบท่ีส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูถื้อหุ้น พนักงำน ลูกคำ้ ผูร่้วม
ลงทุน เจำ้หน้ี คู่คำ้ คู่แข่ง หน่วยงำนรัฐบำล ตลอดจน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดน้ ำแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคมของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเขำ้มำก ำหนดนโยบำย โดยใชแ้นวทำงตำมหลกักำร ไดแ้ก่ 
1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
4. ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
5. อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม 
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    การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
  
 บริษทัเช่ือมัน่วำ่กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนควำมมัน่คงให้กบับริษทั และ
จะน ำไปสู่กำรเติบโตและมัน่คงของประเทศข้ึนได ้ดงันั้นคณะกรรมกำรบริษทัจึงมีนโยบำยส่งเสริมให้บริษทัมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย พร้อมทั้งจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำงสังคมข้ึน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรก ำกบัให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และโปร่งใส 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อผู้ร่วมลงทุน/ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีบรรษทัภิบำล เช่ือถือไดแ้ละแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำน สร้ำงกิจกำรใหมี้ฐำนะทำง
กำรเงินท่ีมัง่คงอยำ่งย ัง่ยืน เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยยึดมัน่ในสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่ง
เท่ำเทียมกนั 
 ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในฐำนะเป็นเจำ้ของมีสิทธิต่ำงๆ ขั้นพ้ืนฐำนท่ีเท่ำเทียมกนั ไดแ้ก่ 
 - สิทธิในกำรไดรั้บใบหุน้และสิทธิในกำรโอนหุน้ 
 - สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ และเหมำะสมต่อกำรตดัสินใจ 
 - สิทธิกำรรับซ้ือหุน้คืนโดยบริษทัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 - สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรออกเสียงลงคะแนน  
 - สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร 
 - สิทธิในส่วนแบ่งผลก ำไร/เงินปันผล 
 บริษทัก ำหนดใหมี้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เพ่ือให้ผู ้
ถือหุ้นสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรดูแลผลประโยชน์ของตน รวมถึงกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ และครบถว้น 
นอกจำกน้ีผูถื้อหุ้นยงัสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรเสนอระเบียบวำระและบุคคลเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร และร่วมพิจำรณำ
ตดัสินใจ แสดงควำมคิดเห็น และสอบถำมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ผ่ำนกำรออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
เร่ืองส ำคญัๆ นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ  
 บริษทัก ำหนดให้จดัท ำหนงัสือเชิญประชุมข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยวำระกำรประชุมท่ีมีขอ้เท็จจริง และควำมคิดเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งจดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะไป
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้
 บริษทัแต่งตั้งหน่วยงำนดูแลผูล้งทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ท ำหนำ้ท่ีติดต่อส่ือสำรและให้บริกำรขอ้มูล ข่ำวสำร 
กิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน ทั้งทำงบวกและทำงลบ ผำ่น
ช่องทำงต่ำงๆ ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งทัว่ถึง รวมถึงทำงเวบ็ไซด์ของบริษทัให้แก่ผูร่้วมลงทุน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และภำพลกัษณ์ของบริษทัอย่ำงถูกตอ้ง ทั้งน้ีสำมำรถติดต่อหน่วยงำนดงักล่ำวไดท่ี้ โทร.0-
2320-2288 หรืออีเมล ์: ir@sherwood.co.th 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อพนักงาน 
 บริษทัตระหนกัดีวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมกำ้วหนำ้ของบริษทัจึงสนบัสนุนกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถให้
พนักงำนทุกคน โดยกำรจดัอบรมทั้งภำยในและภำยนอกให้กบัพนักงำนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรดูแลสุขอนำมยั และ
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ควำมปลอดภยัของพนกังำน ทั้งน้ีบริษทัจึงจดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรเพ่ือดูแลสิทธิของพนกังำน มีกำรให้ผลตอบแทนและ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม เพ่ือเป็นกำรตอบแทนควำมตั้งใจปฏิบัติงำนของพนักงำน อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนให้
พนกังำนทุ่มเทในกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและบรรลุเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจใหมี้ผลประกอบกำรท่ีดี 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อลูกค้า 
 บริษทัมุ่งมัน่ในกำรพฒันำคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริกำรต่ำงๆ 
ท่ีคุม้ค่ำในดำ้นรำคำ คุณภำพ ควำมปลอดภยั โดยผ่ำนขั้นตอนกำรวิเครำะห์จำกผูเ้ช่ียวชำญ ทั้งในดำ้นเทคโนโลยีและกำรรักษำ
ส่ิงแวดลอ้ม และบริษทัมีกำรรักษำสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัของลูกคำ้เสมือนหน่ึงสำรสนเทศของบริษทั 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อเจ้าหนี/้คู่ค้า 
 บริษทัไดป้ฏิบติัต่อเจำ้หน้ี/คู่คำ้อยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดของ
สญัญำและพนัธะทำงกำรเงินอยำ่งเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใชว้ธีิกำรท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำให้เจำ้หน้ีเกิด
ควำมเสียหำย  
 บริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตำมขอ้ตกลง เง่ือนไขทำงกำรคำ้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและควำม
เขำ้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึงแลกเปล่ียนควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำสินคำ้และบริกำรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่สินคำ้และบริกำร ไม่เรียกรับหรือ
ยนิยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อคู่แข่ง 
 บริษทัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไข ขอ้บงัคบัของกำรแข่งขนัอยำ่งเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดควำมลบั หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
และไม่ท ำลำยช่ือเสียงและควำมสมัพนัธ์กบัคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อหน่วยงานรัฐบาล 
 บริษทัไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยรัฐบำล รวมทั้งปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้นเพ่ือให้เกิด
ควำมสงบสุขในสงัคมและชุมชน 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคม  
 บริษทัมีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกของควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม ใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังำนทุกระดบั มีกำรสนบัสนุน
ให้มีกำรจดักิจกรรมและมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสังคมอยำ่งสม ่ำเสมอ มุ่งสร้ำงสมดุลระหวำ่งกำรเติบโตทำงธุรกิจ
และกำรพฒันำของชุมชนและสงัคมไปพร้อมกนั และค ำนึงถึงกำรรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่ 
ความรับผดิชอบของบริษัทต่อส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงมีนโยบำยให้พนักงำนพึงใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด และเพ่ือเป็นกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ือรับรอง 
ISO14001 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนส ำหรับระบบบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
จริยธรรมธุรกจิ 
 คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งหวงัใหผู้บ้ริหำร และพนกังำนด ำเนินงำนภำยใตก้รอบจริยธรรม จรรณยำบรรณ และตอ้งด ำรง
ตนหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจดั
ให้มีคู่มือจริยธรรม นโยบำย และระเบียบขอ้บังคบัพนักงำน เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติแก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตั้งแต่เร่ิมงำน โดยใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
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    การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  
 บริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี บริษทัจึงก ำหนดนโยบำย “กำรต่อตำ้นทุจริต คอร์รัปชัน่” เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรข้ึนเพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีชดัเจน โปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจและพฒันำองคก์รไปสู่ควำมยัง่ยนื 
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่มตำมหลกักำรบรรษทัภิบำลท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำย และแนวทำงให้กบักรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนักงำน ส ำหรับกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั 
กล่ำวคือ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน ห้ำมด ำเนินกำรเก่ียวขอ้งกบักำรให้หรือรับสินบนทุกประเภทไม่วำ่ทำงตรง 
หรือทำงออ้ม ในกำรติดต่องำนกบัภำครัฐและหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรใหห้รือรับของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง และค่ำใช่จ่ำยให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในจรรยำบรรณของบริษทั 
 นอกจำกน้ีพนกังำนบริษทัจะไม่พึงละเลยหรือ เพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั โดยพนกังำนตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ เม่ือบริษทัตรวจสอบพบกำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณของบริษทัจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีอำจจะ
ไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
คณะกรรมการบริษัท 
 มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณส ำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ให้มีระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภำพ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และ
ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 
คณะกรรมการการตรวจสอบ 
 มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี  ระบบกำรควบคุมภำยใน  และกำรตรวจสอบ
ภำยใน ท่ีเหมำะสมถูกตอ้ง มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำน 
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
 มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสำร ช้ีแจง้ท ำควำมเขำ้ใจไปยงั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกระบวนกำรต่ำงๆ อยำ่งโปร่งใส  
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดเลขำนุกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนรับแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนกำรกระท ำผิด
กฎหมำย จรรยำบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นกำรกระท ำทุจริตของพนักงำน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ทั้ งน้ีหำกทำงฝ่ำย
เลขำนุกำรบริษทัไดรั้บแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน เลขำนุกำรบริษทัจะด ำเนินกำรรำยงำนเร่ืองดงักล่ำวไปยงัคณะกรรมกำร
บริษทัต่อไป และบริษทัยงัมีนโยบำยกำรรักษำควำมลบัของผูร้้องเรียน โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแสรวมทั้งด ำเนินกำรจดัเก็บ
ขอ้มูลกำรร้องเรียนเป็นควำมลบั เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่ำว 
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ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงัน้ี 
 ทางไปรษณีย์ 
 เลขำนุกำรบริษทั 
 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 1061, 1063, 1065, 1607, 1069 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 ทางอเีมลล์ 
 companysecretary@sherwood.co.th 
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    การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  
 บริษทัให้ควำมส ำคญักบัพนกังำนซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั ท่ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้องคก์ร
บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทัมีนโยบำยดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมโอกำส ควำมกำ้วหนำ้
ในกำรท ำงำนพร้อมทั้งพฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยบริษทัมีกำรดูแลพนกังำนนอกจำกเงินเดือนท่ีพนกังำนไดรั้บแลว้ บริษทั
ยงัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรและผลประโยชน์อ่ืนในรูปแบบต่ำงๆอยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสมใหแ้ก่พนกังำน  
การจ้างงาน 
 ในกรณีท่ีบริษทัมีต ำแหน่งงำนว่ำง หรือต ำแหน่งงำนใหม่ บริษทัมีนโยบำยให้สิทธ์ิพนักงำนบริษทัไดรั้บพิจำรณำ 
แต่งตั้ ง โอนยำ้ยก่อน โดยทำงฝ่ำยตน้สังกัดจะเป็นผูพิ้จำรณำพนักงำนตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถหำ
พนกังำนท่ีมีควำมเหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งดงักล่ำวได ้ทำงฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษยจ์ะเป็นผูส้รรหำโดยพิจำรณำคุณสมบติั
จำกบุคคลภำยนอก ในกำรสรรหำคดัเลือกผูส้มคัร บริษทัเปิดรับผูส้มคัรทุกเพศ เช้ือชำติ ศำสนำ รวมทั้งผูพิ้กำรและทุกพลภำพ ท่ี
มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 18 ปี ในกำรพิจำรณำผูส้มคัรบริษทัจะค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของผูส้มคัรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัต ำแหน่งดงักล่ำว นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีนโยบำยในกำรเพ่ิมศกัยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอย่ำง
ต่อเน่ือง  เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  และรับมือกบัวิทยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ  จึงจดัให้มีกำร
อบรมภำยในองค์กร  และอบรมหรือสัมมนำตำมสำยงำนกับสถำบันภำยนอก โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งงำนงำน  มำตรฐำนวิชำชีพ  หรือตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ของหน่วยงำน ทั้ งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ 
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน ในปี 2558 บริษทัมีโครงสร้ำงพนักงำนทั้งส้ิน 260 คน 
โดยมีผูพ้ิกำรและทุกพลภำพ จ ำนวน 2 คน ซ่ึงแบ่งเป็นพนกังำนประจ ำส ำนกังำนกรุงเทพ จ ำนวน 59 คน และโรงงำน จ ำนวน 
201 คน  
การจ้างงานคนพกิาร 
 เปิดโอกำสใหมี้กำรจำ้งคนพิกำรเสนอกำรช่วยเหลือและเพ่ิมสวสัดิกำรจำกบริษทัใหแ้ก่คนพิกำรของบริษทั 
สวสัดกิารพนักงาน 
 บริษทัมีกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนกังำน เพ่ือดูแลให้พนกังำนมีสุขภำพอนำมยัทั้งกำยและใจท่ีดีข้ึน สำมำรถ
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีนโยบำยท่ีจะช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใชจ่้ำยของพนกังำนและบรรเทำควำม
เดือดร้อนตำมควำมจ ำเป็นอยำ่งเหมำะสม ตลอดถึงกิจกรรมดำ้นต่ำงๆ อนัเป็นกำรสร้ำงเสริมขวญัก ำลงัใจ ระหวำ่งพนกังำนกบั
ผูบ้งัคบับญัชำ ระหวำ่งพนกังำนกบัหน่วยงำน และระหวำ่งพนกังำนดว้ยกนัเอง ซ่ึงเป็นส่ือในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น พบปะ
สงัสรรคต์ำมโอกำสอนัสมควร ดว้ยบริษทัตระหนกัดีถึงคุณภำพชีวติของพนกังำนส่วนรวม  
 - สวสัดกิารค่ารักษาพยาบาล 
 เพ่ือเป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน บริษัทจัดให้มีสวสัดิกำรประกันสุขภำพส ำหรับพนักงำนและ
ครอบครัว รวมทั้งกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลดำ้นทนัตกรรมดว้ย 
 - สวสัดกิารการตรวจสุขภาพ 
 บริษทัจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพก่อนกำรท ำสัญญำจ้ำง และมีกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำทุกปี ปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
เสริมสร้ำงสุขภำพ และพลำนำมยัท่ีดี พร้อมทั้งรับค ำแนะน ำและกำรรักษำท่ีถูกตอ้งจำกแพทย ์ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2558 
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(ส ำนกังำน)  และ วนัท่ี 11 กนัยำยน 2558 (โรงงำน 1, 2) บริษทัจดัให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีข้ึน โดยมหำวิทยำลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ นอกจำกน้ี ตำมท่ีมีกระแสกำรระบำดของไขห้วดัใหญ่เกิดข้ึน บริษทัจดับริกำรแก่พนักงำนในกำรฉีดวคัซีน
ป้องกนัไขห้วดัใหญ่ ณ ท่ีท ำกำร เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2558 โดยมหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 - เบีย้เลีย้งและค่าเช่าทีพ่กั สวสัดกิารการท างานนอกสถานที่ 
 ในกรณีท่ีพนักงำนจะตอ้งเดินทำงไปประกอบธุรกิจให้บริษทันอกสถำนท่ีท ำงำนตำมปกติของตน บริษทัจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำงำน พร้อมทั้งเบ้ียเล้ียงใหก้บัพนกังำน 
 - กองทุนส ารองเลีย้งชีพ / สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและสหกรณ์ออมทรัพย ์เพ่ือส่งเสริมกำรออมทรัพยใ์ห้กบัพนกังำน อีกทั้งเพ่ือลด
ภำระกำรกูห้น้ีนอกระบบ ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อปัญหำครอบครัว ปัญหำกำรปฏิบติังำน และปัญหำสภำพจิตใจของพนกังำน
เอง  
 - สวสัดกิารเคร่ืองแบบพนักงาน 
 เพื่อควำมสะดวกและควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ทำงบริษทัจึงได้จดัสวสัดิกำรชุดเคร่ืองแบบ
พนกังำนใหแ้ก่พนกังำน 
 - เงนิช่วยเหลือ : เบีย้ขยนั 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจและช่วยเหลือพนกังำนในระดบัปฏิบติักำร ท่ีมีควำมตั้งใจมำปฏิบติังำนอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  
 - รางวลัพนักงานปฏิบัตกิารดเีด่นประจ าปี 
 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตนอนัน ำมำซ่ึงกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่
พนักงำนดว้ยกนัเอง ทำงบริษทัไดก้ ำหนดรำงวลัส ำหรับพนักงำนปฏิบัติกำรดีเด่นประจ ำปีข้ึนปีละ 1 รำงวลั และพนักงำน
ปฏิบติักำรควำมปลอดภยัดีเด่นประจ ำปีอีกปีละ 1 รำงวลั โดยใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกพนกังำนระดบัปฏิบติักำรท่ีมีควำมตั้งใจ
ปฏิบติังำน มีควำมรับผิดชอบ มีควำมประพฤติดี มีกำรสวมใส่อุปกรณ์ควำมปลอดภยัและปฏิบัติตำมกฎระเบียบของควำม
ปลอดภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ เป็นตวัอยำ่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน 
 - รางวลัขอบคุณการปฏิบัตงิาน 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสร้ำงขวญัก ำลงัใจให้แก่พนักงำนท่ีตั้ งใจปฏิบัติงำนอยู่กับบริษทั เป็นระยะเวลำยำวนำน  
บริษทัจึงไดก้ ำหนดรำงวลัขอบคุณกำรปฏิบติังำนกบับริษทัข้ึน  
 - เงนิช่วยเหลือฌาปนกจิสงเคราะห์ 
 เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือและแบ่งเบำภำวะควำมโศกเศร้ำของพนักงำนในกำรท่ีตอ้งสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักไป ทำง
บริษทัจึงเห็นสมควรใหม้อบเงินช่วยเหลือฌำปนกิจสงเครำะห์ส ำหรับบิดำหรือมำรดำ ท่ีเสียชีวติของพนกังำน 
 - รถรับ / ส่งพนักงาน 
 เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนกังำนท่ีจะตอ้งไปปฏิบติังำนประจ ำ ณ โรงงำน และเพ่ือเป็นแบ่งเบำภำระ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบติังำน  ทำงบริษทัจึงไดจ้ดัหำรถรับ-ส่งใหแ้ก่พนกังำน 
 - ทุนการศึกษาบุตรพนักงานปฏิบัตกิาร 
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 เพ่ือเป็นกำรช่วยลดภำระค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรศึกษำส ำหรับบุตรของพนักงำนปฏิบัติกำร บริษทัจัดให้มีทุนกำรศึกษำ
ส ำหรับบุตรของพนกังำนปฏิบติักำร อนัจะน ำมำซ่ึงกำรเสริมสร้ำงขวญั-ก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน เพ่ือเป็นกำรช่วยลดค่ำใชจ่้ำยของ
พนกังำนปฏิบติักำร อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน อนัเป็นก ำลงัของชำติในอนำคต 
 - สวสัดกิารพนักงานเกษียณอายุงาน 
 เพ่ือรักษำบุคลำกรท่ีเกษียณอำยแุลว้ แต่ยงัคงมีศกัยภำพ สำมำรถปฏิบติังำนและสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่องคก์รได ้ซ่ึงนอกจำก
พนกังำนท่ีเกษียณอำยจุะไดรั้บเงินเกษียณตำมกฎหมำยแรงงำนแลว้ ยงัไดรั้บเงินค่ำจำ้งและสวสัดิกำรต่ำงๆ ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรท ำ
สญัญำจำ้งอีกดว้ย 
การจดักจิกรรมด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน 
 - กิจกรรมมอบของขวญัวนัเด็กแก่บุตรพนกังำน เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2558 บริษทัจดักิจกรรมมอบของขวญัวนัเด็กแก่
บุตรพนกังำน เพื่อตระหนกัถึงควำมส ำคญัของเด็กและเยำวชนซ่ึงเป็นก ำลงัและอนำคตของชำติ 
 - กิจกรรมท ำบุญตกับำตรประจ ำปี บริษทัไดจ้ดัให้มีพิธีท ำบุญเล้ียงพระทำงศำสนำประจ ำปี เพ่ือส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม และควำมเป็นสิริมงคล ให้กบับริษทัและพนกังำน เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนำยน 2558 (ส ำนักงำน) และเม่ือวนัท่ี 2 ธันวำคม 
2558 (โรงงำน 1, 2) บริษทัจดัพิธีท ำบุญทำงศำสนำพุทธประจ ำปี และเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 (ส ำนกังำน) จดัพิธีท ำบุญทำง
ศำสนำอิสลำมประจ ำปี  
 - กิจกรรมท ำบุญตกับำตรในวนัคลำ้ยวนัเกิดใหแ้ก่พนกังำนทุกเดือน 
 - กิจกรรมโยคะ / กิจกรรม T25 เพ่ือช่วยใหพ้นกังำนผอ่นคลำย ลดควำมตึงเครียดท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนในชีวติประจ ำวนั 
และเสริมสร้ำงร่ำงกำยใหแ้ขง็แรง  โดยกำรจำ้งครูฝึกสอนมืออำชีพเขำ้มำสอนอำทิตยล์ะคร้ัง  
 - บริษทัจดัเล้ียงอำหำรให้กบัพนกังำน เพื่อเป็นกำรขอบคุณและให้รำงวลัแก่พนกังำนทุกคนท่ีไดมุ่้งมัน่ในกำรท ำงำน
จนสำมำรถท ำยอดขำยไดสู้งสุด 
 - กิจกรรมกีฬำสีประจ ำปี เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2558 บริษทัไดจ้ดักิจกรรมกีฬำสีข้ึน เพื่อเช่ือมควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่ง
พนักงำนในส่วนของส ำนักงำนใหญ่ และในส่วนของโรงงำน นอกจำกน้ียงัสร้ำงควำมสำมัคคีให้หมู่คณะและลดควำม
เคร่งเครียดจำกกำรท ำงำน ซ่ึงมีกำรแข่งขนักีฬำหลำกหลำยประเภท โดยให้พนกังำนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งมี
กำรจดัประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ดว้ย  
 - กิจกรรมงำนปีใหม่ประจ ำปี / กำรท่องเท่ียวประจ ำปี เพ่ือให้พนักงำนมีโอกำสไดพ้กัผ่อนและร่วมสังสรรค์พบปะ  
เช่ือมควำมสำมคัคี เพื่อสร้ำงสัมพนัธ์ภำพอนัดีในกำรปฏิบติังำนและกำรอยู่ร่วมกนั บริษทัไดมี้นโยบำยให้มีกำรจดังำนปีใหม่
ประจ ำปี หรือกำรจดัท่องเท่ียวประจ ำปีใหแ้ก่พนกังำน ตำมวำระโอกำสท่ีเหมำะสมใหแ้ก่พนกังำน เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2558 ณ 
อิงธำร รีสอร์ท จงัหวดันครนำยก ซ่ึงมีกิจกรรมมำกมำยภำยใตรู้ปแบบ คำวบอย & คำวเกิร์ล 
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การพฒันาความรู้ให้แก่พนักงาน 
 

อบรมภายในองค์กร หลักสูตร
การใชร้ถยกอยา่งถูกวิธีและปลอดภยั
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้
การปฏิบติังานกบัก๊าซ LPG อยา่งปลอดภยัและการรับจ่าย LPG
Teamwork Happily and successfully
การบริหารเวลาและจดัล าดบัความส าคญั
การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการท างาน
ความรู้เบ้ืองตน้ ISO14001:2004
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมี
ความรู้เบ้ืองตน้ HACCP&ISO22000:2005
ความรู้เบ้ืองตน้ GMP 
ความรู้เบ้ืองตน้ ISO9001:2008
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้
การดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ  

 
ภายนอกองค์กร หลักสูตร

การส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับการบริการ
Advance Product Planning (APQP)and Production Part Approval Process (PPAP)
การวิเคราะห์ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบท่ีมีโอกาสเกิด
การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ
การท ารายงานการประชุมไทย องักฤษ
กลยทุธ์และเทคนิคการน าเสนอการขาย
Estimation of Measurement Uncertainty for Chemists
Method validation for testing laboratory
การค านวณค่าสถิติส าหรับการทดสอบ
การจ าแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากตามระบบเดียวกนัทัว่โลก
สุดยอดเทคนิคการวางแผนปฏิบติังานสู่ความส าเร็จอยา่งมืออาชีพ
การจดัการความคิดอยา่งมีประสิทธิภาพ
พฒันาทกัษะหวัหนา้งานมืออาชีพ
ความรู้/การบริหารงานในส่วนงาน
Power point
เทคนิคการขายมืออาชีพ
secret of the effective great sale
การส่ือสารท่ีเกิดประสิทธิผล

ฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ์และขายอุตสาหกรรม

ฝ่ายขายและการตลาด
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ภายนอกองค์กร หลักสูตร
กลยทุธ์การบริหารสภาพคล่องส าหรับกิจการอยา่งนกับญัชีมืออาชีพ
การบญัชีอากร
งบการเงินรวม
155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพ่ิม
ปิดบญัชีคราวน้ีจะบริหารอยา่งไรกบัสินคา้คงเหลือ
40 ประเด็นการบนัทึกบญัชีและการแกไ้ขทางบญัชีชั้นสูง
50 ประเด็นการบญัชีเก่ียวกบัเงินปันผล
การจดัท า JD บญัชีและภาษีอากร
ความรู้/การบริหารงานในส่วนงาน
ความรู้การเงินขั้นสูง/การบริหารตน้ทุน
เจาะลึก 3 ภาษีท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินแคชเชียร์ไม่ควรพลาด
การจดัสวสัดิการอยา่งไรถูกใจพนกังานองคก์รไดป้ระโยชน์
กลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมกบัการบริหารงานฝึกอบรมภายในองคก์ร
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการมืออาชีพ
พฒันาบุคลิกภาพและการส่ือสารในงานบริการ
งาน Network Admin
การบริการท่ีเหนือชั้น
Spec การบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษลูกฟกู
การทดสอบบรรจุภณัฑก์ระดาษ
การบริหารโครงการอยา่งมืออาชีพ
กลยทุธ์การตรวจเช็คพสัดุคงคลงัประจ าปีเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน
การจดัเก็บเอกสารให้ง่ายและเป็นระบบ
เทคนิคการปรับปรุงวิธีการท างาน
เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
การควบคุมกระบวนการดว้ยสถิติ
กลยทุธ์บริหารการผลิต
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้
เทคนิคการเป็นผูบ้งัคบับญัชา
เทคนิคการป้องกนัความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
การเพ่ิมผลิตภาพดว้ยทีม
5 ส ง่ายๆ สไตล ์ส.ส.ท.
การควบคุมกิจกรรมการผลิต
บุคลากรเฉพาะท่ีรับผิดชอบดูแลสถานท่ีใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว
วิธีบริหารคนเก่งและคนท่ีแตกต่างกนั
การจดัการซพัพลายเชนและโลจิสติกส์สมยัใหม่

การคิดอยา่งเป็นระบบ
การส่ือสารภาษาองักฤษส าหรับการบริการ
เทคนิคการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ
จดัซ้ืออยา่งไรให้มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างภาวะผูน้ า
การส่ือสารท่ีเกิดประสิทธิผล
การรวมระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 เป็นหน่ึงเดียว

ฝ่ายสารสนเทศและธุรการ

ฝ่ายออกแบบบรรจุภณัฑ์และพาณชิย์ธุรกิจ

ฝ่ายผลิตและวศิวกรรม

ฝ่ายจัดซ้ือและระบบคุณภาพ

ฝ่ายบัญชีและการคลัง

ฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
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    ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงคุณภำพของสินคำ้เป็นส ำคญั บริษทัมีกระบวนกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่กำรคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนกำรจดัซ้ือจดัหำมีควำมโปร่งใส กำรตรวจสอบคุณภำพ รวมถึงมีระบบกำรจดัส่ง
สินคำ้ท่ีมีควำมรวดเร็ว และบริกำรหลงักำรขำยท่ีดี 
ขั้นตอนการผลติสินค้า 
 - กระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อคุณภำพของผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทำ้ย รวมทั้ งผลิตภณัฑ์สินคำ้
ส ำเร็จรูป โดยเร่ิมตน้จำกกำรรวบรวมรำยกำรผลิตภณัฑท่ี์จดัซ้ือ ตำมดว้ยกำรประเมินผูข้ำย ทั้งผูข้ำยรำยใหม่และรำยเก่ำ ซ่ึงรวม
กำรสัง่ซ้ือทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยวตัถุดิบหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย สำรเคมี ตวัท ำละลำย สำรออกฤทธ์ิ และ
บรรจุภณัฑ์ ในกำรคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์จำกผูผ้ลิตนั้น บริษทัจะคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนจำกผูข้ำยท่ีเช่ือถือไดใ้นตลำด รวมทั้งมีกำรตรวจสอบวตัถุดิบทุกรำยกำรก่อนกำรรับเขำ้โดยห้องปฏิบติักำรท่ีทนัสมยั 
ในส่วนบรรจุภณัฑมี์กำรควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนจำกหน่วยงำนควบคุมคุณภำพ ซ่ึงบริษทัค ำนึงถึงสุขอนำมยัของผูบ้ริโภค
เป็นส ำคญั ดงันั้นในกำรพิจำรณำวตัถุดิบ ผูผ้ลิตจะตอ้งมีเอกสำรรับรองกำรทดสอบโลหะหนกัปนเป้ือน ส่งใหปี้ละ 1 คร้ัง พร้อม
กบักำรประเมินประจ ำปี , ส ำหรับบรรจุภณัฑ ์จะตอ้งมีเอกสำรกำรทดสอบผลปนเป้ือนของบรรจุภณัฑล์งสู่น ้ ำยำทุกๆ 5 ปี 
 - กระบวนการตรวจรับและจัดเก็บผลิตภัณฑ์รับเข้า  มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ี
ชดัเจนโดยกระบวนกำรตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภำพ  จะรับผิดชอบประกอบดว้ย 2 ส่วนงำน ซ่ึงกล่ำวคือ ห้องปฏิบติักำรจะ
รับผิดชอบในส่วนของวตัถุดิบ และ หน่วยงำนควบคุมคุณภำพจะรับผิดชอบในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงในกระบวนกำร
ตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภำพ จะเร่ิมตน้จำกกำรรับทรำบขอ้มูลสินคำ้เขำ้ จำกหน่วยงำนคลงัสินคำ้ จำกนั้นท ำกำรสุ่มตวัอย่ำง
ข้ึนมำเพ่ือท ำกำรตรวจสอบ และเม่ือท ำกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรแลว้เสร็จ ทั้งสองหน่วยงำนจะท ำกำรแจง้ผลตรวจสอบ
กลบัไปยงัหน่วยงำนคลงัสินคำ้ เพ่ือใหห้น่วยงำนคลงัสินคำ้ด ำเนินกำรต่อไป 
 - กระบวนการผลิต โดยเร่ิมตน้จำกกำรวำงแผนกำรผลิต และก ำหนดตำรำงกำรผลิต โดยค ำนึงถึงปัจจยักำรผลิตท่ี
เก่ียวขอ้ง  เช่น จ ำนวนสินคำ้คงคลงั ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ปริมำณบรรจุภณัฑ์และวตัถุดิบให้มีควำมเหมำะสม ตำมด้วย
กระบวนกำรผลิตจะมีกำรผสมผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะมีกำรตรวจสอบคุณภำพของส่วนผสมในดำ้นควำมเขม้ขน้และควำมบริสุทธ์ิของ
สำรเคมีจำกห้องปฏิบติักำรและกระบวนกำรบรรจุผลิตภณัฑ์ จะมีกำรตรวจสอบเคร่ืองบรรจุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้อยู่ใน
สภำพพร้อมใชง้ำนดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีควำมทนัสมยั มีระบบกำรตรวจสอบสินคำ้ท่ีท ำกำรผลิตตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนด 
ซ่ึงท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่สินคำ้ท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิตนั้นไดคุ้ณภำพ 
 - กระบวนการจดัเกบ็และจัดส่งสินค้า โดยเร่ิมตน้จำกกำรน ำผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป ซ่ึงไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตท่ีไดผ้่ำน
กำรตรวจสอบคุณภำพขั้นสุดทำ้ยแลว้ จึงจะเคล่ือนยำ้ยไปจดัเก็บในบริเวณท่ีก ำหนด หลกักำรจดัเก็บผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป ให้
พิจำรณำถึงขอ้ควรระมดัระวงัไม่ให้สินคำ้เสียหำย เส่ือมสภำพ สูญหำย   โดยควบคุมให้ผลิตภณัฑ์ แต่ละชนิดถูกจัดเก็บใน
บริเวณท่ีก ำหนด โดยแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑ ์(Products Group) คือ กลุ่ม Aerosol, กลุ่มทำไม ้(Wood Preservative), กลุ่มรำดพ้ืน 
(Insecticide), กลุ่มท ำควำมสะอำด (detergent), กลุ่มแชมพูสุนขั (Dog Shampoo) และกลุ่มผลิตภณัฑส์ำธำรณสุขชุมชนและเคมี
เกษตร มีกำรตรวจนบัจ ำนวนผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป ท่ีจดัเก็บเทียบกบัจ ำนวนในระบบสตอ็ก วำ่มีควำมถูกตอ้งครบถว้นทั้งชนิดและ
จ ำนวน จำกนั้นจดัส่งสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ ส ำหรับในกำรขนส่งสินคำ้ บริษทัไดจ้ำ้งบริษทัขนส่งเพ่ือส่งมอบสินคำ้ให้กบัตวัแทน
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จ ำหน่ำยของบริษทัใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว บริษทัมีนโยบำยในกำรขนส่งสินคำ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่ำวคือ ใน
กำรขนส่งสินคำ้แต่ละคร้ังบริษทัจะจดัส่งใหเ้ตม็พ้ืนท่ีของยำนพำหนะ โดยค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ และควำมปลอดภยัของผูร่้วมใช้
เส้นทำงเป็นหลกั เพ่ือให้เกิดกำรใชพ้ลงังำนไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด อีกทั้งเป็นกำรประหยดัตน้ทุนค่ำขนส่ง
ใหก้บับริษทัเพ่ือก่อใหเ้กิดเป็นผลก ำไรมำกข้ึน 
 - การบริการหลงัการขาย บริษทัมีควำมจริงใจและยนิดีในกำรรับขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้และผูบ้ริโภค ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 
Website, Social Media อยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรจดัท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำ
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียนมำปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ของบริษทั โดยในปี 2558 บริษทัไดรั้บผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกคำ้มำกกวำ่ร้อยละ 90 และพบขอ้ร้องเรียนในปี 2558 จ ำนวน 14 คร้ัง ซ่ึงลดลงจำกปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 48 ทั้งน้ี ขอ้ร้องเรียน
ต่ำงๆ บริษทัไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
 - มาตรฐานระบบ ISO9001 
 คือ ระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือกำรประกันคุณภำพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีท ำให้เช่ือมั่นได้ว่ำ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ไดรั้บกำรควบคุมและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยผำ่นระบบท่ีระบุขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำน เพ่ือให้มัน่ใจได้
วำ่บุคลำกรในองคก์รรู้หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบติังำน โดยตอ้งมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และทกัษะ
ในกำรปฏิบติังำน มีกำรจดบนัทึกขอ้มูล รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนวำ่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นระบบหรือไม่ และมีกำร
แกไ้ขขอ้ผิดพลำดรวมทั้งมีแนวทำงในกำรป้องกนัขอ้ผิดพลำดเดิม 
 - มาตรฐานระบบ ISO 22000, GMP และ HACCP  
 บริษทัไดมี้กำรน ำไปปฏิบติัและประยกุตใ์ชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด ท่ี
ผลิตจำกบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) มีควำมปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละมีคุณภำพตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
 - มาตรฐานระบบ ISO14001 
 บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO14001 ระบบจัดกำรส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นระบบกำรจัดกำรท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้ม อนัครอบคลุมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั  ตั้งแต่กำรออกแบบผลิตภณัฑ ์กำรผลิต จนถึงกำรส่งมอบใหลู้กคำ้ 
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    ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 
 
 บริษทัให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งในเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั สภำพแวดลอ้ม โดยไดก้ ำหนดนโยบำย คุณภำพ 
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
นโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 
 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) มุ่งมัน่ในกำรพฒันำ คุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง โดย 
 1. สร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกคำ้โดยกำรส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดคุณภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 2. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. มุ่งเนน้ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัของบุคลำกรในองคก์รและผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ 
 4. ป้องกนัและลดควำมเส่ียงอนัเป็นเหตุจำกบริษทั ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ใชท้รัพยำกร และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 บริษทัให้ควำมส ำคญัและมีมำตรกำรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัมีควำมเส่ียงใน
กำรเกิดอุบติัเหตุหรือกำรไดรั้บบำดเจ็บ ซ่ึงบริษทัมีกำรจดัให้มีอบรมในเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนแก่พนักงำน เพ่ือให้
พนักงำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำน มีกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์ เคร่ืองใชต้่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใชง้ำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ มีกำรจดัเตรียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมำะสมกบักำรใชง้ำนของแต่ละส่วนงำน มีกำรจดัพ้ืนท่ีส ำหรับ
จดัวำงสินคำ้ และจดัใหมี้กำรฝึกซอ้มดบัเพลิง ตรวจสอบระบบป้องกนักำรเกิดเหตุเพลิงไหม ้รวบรวมสถิติ วเิครำะห์ขอ้มูล จดัท ำ
รำยงำน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรประสบอนัตรำย กำรเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำนของพนกังำน  
ตารางแสดงสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุในการท างานเปรียบเทยีบ 3 ปี ย้อนหลงั 

 

ความรุนแรง / ความเสียหาย 
จ านวนคร้ัง / ปี 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ทรัพยสิ์นเสียหำย 1 3 1 

ไดรั้บบำดเจบ็ไม่หยดุงำน 1 1 3 

ไดรั้บบำดเจบ็ถึงขั้นอยูง่ำน 0 1 0 

รวมจ ำนวน (คร้ัง) ท่ีเกิดอุบติัเหต ุ 2 5 4 

รวมจ ำนวนวนัหยดุงำน (วนั) 0 1 0 
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 บริษทัมีกำรแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบับริหำร เพ่ือปฏิบติัตำมกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำรและจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยมีหนำ้ท่ี 4 ขอ้ ดงัน้ี 
1. ก ำกบัดูแลเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนทุกระดบั ซ่ึงอยู่ในบงัคบับญัชำของเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน
ระดบับริหำร 
2. เสนอแผนงำนโครงกำรดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบต่อนำยจำ้ง 
3. ส่งเสริม สนบัสนุน และติดตำมกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำร เพื่อให้มี
กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนท่ีเหมำะกบัสถำนประกอบกิจกำร 
4. ก ำกบั ดูแล และติดตำมใหมี้กำรแกไ้ขบกพร่อง เพ่ือควำมปลอดภยัของลูกจำ้ง ตำมท่ีไดรั้บรำยงำน หรือตำมขอ้เสนอแนะของ
เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน หรือคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
 บริษทัมีกำรแต่งตั้งผู้รับผดิชอบในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกำร โดยจะด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนั
กำรเกิดอคัคีภยั ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมเสียหำยแก่ชีวติพนกังำน ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนสภำพแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัจึงจดัใหมี้
แผนกำรป้องกนัและระงบัเหตุเพลิงไหม ้พร้อมทั้งมีกำรฝึกซอ้มควำมเขำ้ใจ วิธีกำรปฏิบติัต่ำงๆ รวมถึงกำรฝึกซอ้มดบัเพลิงเป็น
ประจ ำปี  
ด้านสุขอนามยั 
 - โครงการ “กนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” 
 บริษทัจดักิจกรรม “กินร้อน ชอ้นกลำง ลำ้งมือ” ข้ึนเพ่ือเป็นกำรรณรงคใ์ห้พนกังำนมีสุขภำพท่ีดี โดยมีกำรจดัท ำป้ำย
รณรงคใ์นสถำนท่ีต่ำงๆ และโรงอำหำร อีกทั้งไดว้ำงเจลลำ้งมือตำมจุดต่ำงๆ เพ่ือย  ้ำเตือนและปลูกฝังให้พนกังำนมีสุขอนำมยัท่ี
สะอำด ห่ำงไกลจำกโรคทอ้งร่วง 
 - กจิกรรม 5 ส “สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย” 
 บริษทัไดจ้ดักิจกรรม 5 ส ข้ึน เพ่ือเป็นกำรจดัระเบียบควำมเรียบร้อยในสถำนท่ีท ำงำน เพ่ือก่อใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มกำร
ท ำงำนท่ีดี มีควำมปลอดภยัและเป็นระเบียบมำกข้ึน อนัจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีไดม้ำตรฐำนและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน โดยในกิจกรรมดงักล่ำวจะส่ือสำรให้พนกังำนรับทรำบ และจดัให้มีกำรแข่งขนัข้ึน เพ่ือให้พนกังำนทุกคนมีส่วนรวมใน
กิจกรรมดงักล่ำว ซ่ึงในกำรแข่งขนัมีกำรแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 14 พ้ืนท่ี และจะมีคณะกรรมกำรเป็นผูต้รวจสอบพ้ืนท่ีดงักล่ำว โดย
จะมีกำรตรวจสอบปีละ 3 คร้ัง และเก็บเป็นคะแนนสะสม เพ่ือชิงรำงวลัผูช้นะเลิศในช่วงส้ินปี ในปี 2558 มีกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 
1/2558 เม่ือวนัท่ี 6-8 พฤษภำคม คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 9-11 กนัยำยน 2558 และคร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 7-9 ธนัวำคม 2558 
 - กจิกรรม Big Cleaning Day ประจ าปี  
 เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2558 บริษทัไดจ้ดักิจกรรม “Big Cleaning Day” ข้ึน เพ่ือใหพ้นกังำนมีสภำพแวดลอ้มท่ีดีในกำร 
ท ำงำนและเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคีและควำมสมัพนัธ์อนัดีในหมู่เพ่ือนร่วมงำน 
 
 



                                                                                                                                                                   รายงานความยั่งยืน 2558 

 

18 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่ในกำรจดัท ำและปรับปรุงระบบกำรจดักำร
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ กฎหมำย ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม จะไดรั้บกำรปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 
รวมทั้งกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของบริษทั ดงันั้นผลกำรด ำเนินกำรของระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีกำรพิจำรณำทบทวนปีละ 2 คร้ัง โดยกำรก ำหนดของตวัแทนฝ่ำยบริหำรกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม   
เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่มีควำมเหมำะสม เพียงพอ และประสบผลส ำเร็จเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ ISO14001 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 - มลพษิทางน า้ 
 บริษทัสร้ำงจิตส ำนึกของพนกังำนใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำคุณภำพน ้ ำ รวมถึงกำรใชน้ ้ ำอยำ่งรู้คุณค่ำ
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ส ำหรับน ้ ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต และกิจกรรมของบริษทั จะมีกำรบ ำบดัน ้ ำเสียขั้นตน้ ก่อนท่ีจะ
ระบำยลงสู่ท่อระบำยน ้ ำเสียของกำรนิคมอุตสำหกรรมเวลโกร เพ่ือน ำไปบ ำบดัอีกคร้ังก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสำมำรถ
มัน่ใจไดว้ำ่น ้ ำเสียท่ีเกิดจำกบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ไม่ไดป้ล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง อีกทั้งก่อนท่ีจะมีกำร
ปล่อยออกสู่ระบบบ ำบดัของทำงนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรนั้น จะมีกำรตรวจวเิครำะห์น ้ ำเพ่ือเฝ้ำระวงัค่ำมลพิษทำงน ้ ำเป็นระยะ 
(2 คร้ังต่อปี) เพ่ือไม่ใหเ้กินกวำ่ค่ำท่ีทำงกำรนิคมอุตสำหกรรมก ำหนดดว้ยดงัน้ี 

ตารางแสดงค่ามลพษิน า้เสียตรวจสอบปี 2558 
 

พารามเิตอร์ 

ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 1/2558 2/2558 

มาตรฐาน ผลการตรวจ เกณฑ์ มาตรฐาน ผลการตรวจ เกณฑ์ 

pH 5.5-9.0 7.3 ผำ่น 5.5-9.0 5.5 ผำ่น   

BOD 500 103 ผำ่น 500 158 ผำ่น   

COD 750 143 ผำ่น 750 238 ผำ่น   

Oil & Grease 10 5 ผำ่น 10 3 ผำ่น   

Surfactant 30 1.72 ผำ่น 30 0.69 ผำ่น   

Formaldehyde 1 ND ผำ่น 1 ND ผำ่น   

Phenol 1 ND ผำ่น 1 0.2 ผำ่น   

Chloride 2000 306 ผำ่น 2000 275 ผำ่น   

Suspended solids 200 14 ผำ่น 200 912 ผำ่น   

Total dissolved solids 3000 500 ผำ่น 3000 9105 ผำ่น   

Color - - ผำ่น - 43 ผำ่น   

Physical appearance - Clear ผำ่น - Clear ผำ่น   
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 - มลพษิทางอากาศ 
 บริษทัมีกำรตรวจวดัค่ำปริมำณมลพิษทำงอำกำศเป็นประจ ำทุกๆ 6 เดือน เพ่ือเฝ้ำระวงักำรปล่อยมลพิษตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด รวมถึงกำรตรวจวดัค่ำปริมำณสำรเคมีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีพนกังำนปฏิบติังำนตอ้งไม่เกินตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงผลกำรตรวจสอบ
เป็นไปตำมตำรำงดงัต่อไปน้ี 
 

พารามเิตอร์ 

ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 
1/2558 2/2558 

ผลการ
ตรวจ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ผลการ
ตรวจ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

Chemical in work place: 
Benzene, Methylene chloride, 
Xylene, Total dust 

9 9 0 9 9 0 

  

Stack pollution:   
Total suspended 

particular, Xylene 
1 1 0 1 1 0   

 
 - มลพษิทางเสียง 
 บริษทัมีกำรจดัหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีช่วยในกำรลดระดบัเสียงในบริเวณท่ีมีระดบัเสียงเกินจำกมำตรฐำนท่ีก ำหนด เพ่ือ
ควำมปลอดภยัของพนกังำนเป็นส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรตรวจสอบและวดัผลระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท ำงำนซ่ึงผลเป็นไปตำม
ขอ้มูลในตำรำงดำ้นล่ำงน้ี 
 

พารามเิตอร์ 

ผลการตรวจ 

หมายเหตุ 1/2558 2/2558 

ผลการตรวจ ผ่าน ไม่ผ่าน ผลการตรวจ ผ่าน ไม่ผ่าน 

Sound level 6 6 0 6 6 0   

Noise sound 2 2 0 2 2 0   
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 - มลพษิจากของเสีย / ขยะมูลฝอย 
 บริษัทมแีนวทางในการจดัการของเสีย / ขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี ้
การจดัการของเสีย / ขยะมูลฝอยในส่วนของโรงงาน 
 1. ถงัขยะมูลฝอย (ถงัสีเหลือง) เช่น เศษถุงพลำสติก เศษผำ้ ซ่ึงทุกเชำ้แต่ละหน่วยงำน เก็บรวบรวมส่งท่ีจุดรวม เพ่ือให้
ทำงนิคมรับไปก ำจดั 
 2. ถงัขยะรีไซเคิล (ถงัสีเขียว) เช่น ขยะท่ียอ่ยสลำยไดง่้ำย เศษอำหำร พืชผกั เปลือกผลไม ้ซ่ึงทุกเชำ้แต่ละหน่วยงำน 
เก็บรวบรวมส่งท่ีจุดรวม เพ่ือใหท้ำงนิคมรับไปก ำจดั 
 3. ถงัขยะภำชนะบรรจุปนเป้ือน (ถงัสีน ้ ำเงิน) เช่น ภำชนะสำรออกฤทธ์ิ ภำชนะบรรจุผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ ซ่ึงทุกเชำ้
แต่ละหน่วยงำน เก็บรวบรวมใส่ถุงพลำสติกติดฉลำก ส่งพนกังำนรับขยะท่ีห้องคดัแยกขยะ แลว้บนัทึกกำรน ำส่งและตรวจรับ
ขยะ 
 4. ถงัขยะอนัตรำย (ถงัสีแดง) เช่น มีกำรปนเป้ือนสำรเคมีอนัตรำยในโรงงำนหรือในห้องทดลอง ซ่ึงทุกเช้ำแต่ละ
หน่วยงำน เก็บรวบรวมใส่ถุงพลำสติกติดฉลำก ส่งพนกังำนรับขยะท่ีห้องคดัแยกขยะ แลว้บนัทึกกำรน ำส่งและตรวจรับขยะ 
และมี บมจ. บริหำรและพฒันำเพ่ือกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (GENCO) เป็นผูด้  ำเนินกำรขนส่ง และน ำไปบ ำบดัก ำจดัดว้ยวิธีท่ี
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
การจดัการของเสีย / ขยะมูลฝอยในส่วนของส านักงาน  
 1. ขยะกระดำษ, ขยะพลำสติก (ซ่ึงสำมำรถน ำไปรีไซเคิลได)้ ซ่ึงทำงบริษทัไดจ้ ำหน่ำยใหก้บัทำงบริษทัท่ีไดรั้บอนุญำต
น ำไปรีไซเคิลน ำไปใชต้่อไป 
 2. ขยะอนัตรำย แบ่งเป็นขยะอนัตรำยเศษผำ้ปนเป้ือน, ภำชนะปนเป้ือนสำรเคมีอนัตรำย และน ้ ำยำเสียท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิต และกำรทดสอบของห้องปฏิบติักำรเคมี จะถูกรวบรวมและจดัเก็บในโรงแยกขยะเช่นเดียวกนั โดยบริษทัได้
ส่งก ำจดักบัทำงบริษทั ท่ีไดรั้บอนุญำตก ำจดัของเสียอนัตรำย 2 รำยไดแ้ก่บริษทัอคัคีปรำกำร และบริษทั บริหำรและพฒันำเพื่อ
กำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือกำรก ำจดัท่ีถูกตอ้งไม่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
  
 - ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 
 บริษทัมีนโยบำยรับคืนผลิตภณัฑ์ท่ีใช้งำนแลว้จำกลูกคำ้ เพื่อมำก ำจัดตำมหลกักำรท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะสำมำรถลดกำร
ปนเป้ือนสำรเคมีลงสู่ส่ิงแวดลอ้มอีกทำงหน่ึง 
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 - โครงการอนุรักษ์พลงังาน  
 บริษทัจดัตั้งคณะท ำงำนดำ้นอนุรักษ์พลงังำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำนของบริษทัเป็นไปอยำ่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ ดงันั้น คณะท ำงำนดงักล่ำวจะด ำเนินกำรส่ือสำรกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือปลูกฝังให้พนกังำนยึดถือเป็นแนวทำงกำรในกำรปฏิบติัต่อไป โดยในปี 2558 คณะท ำงำนดำ้น
อนุรักษพ์ลงังำน จดักิจกรรมดงัน้ี 
 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์สูงสุด 
 บริษทัค ำนึงถึงกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัมีนโยบำย ดงัน้ี 
- หลอดไฟให้แสงสวำ่ง เปิดเท่ำท่ีจ ำเป็น และใชห้ลอดไฟ LED ซ่ึงเป็นหลอดไฟท่ีประหยดัพลงังำนมำกกวำ่หลอดไฟประเภท
อ่ืนๆ ท ำใหป้ระหยดัพลงังำนและลดค่ำใชจ่้ำยของบริษทัจำกกำรท่ีมีกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำลดลง 
- ตรวจสอบและวดัผล ไอสำรเคมี ฝุ่ นละออง น ้ ำท้ิง ระดบัควำมเขม้ของแสงสวำ่ง  
- เคร่ืองจกัร / อุปกรณ์กำรผลิต เม่ือไม่ใชง้ำนตอ้งปิด 
- อุปกรณ์ส ำนกังำน / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่ใชต้อ้งปิด 
- เคร่ืองปรับอำกำศ ตั้งอุณหภูมิ 25oC และมีกำรลำ้งเคร่ืองปรับอำกำศประจ ำทุกเดือน เป็นกำรรักษำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
เคร่ือง ใหมี้อำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำน 
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    การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 
 บริษทัมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมใหแ้ก่พนกังำนทุกระดบั คืนก ำไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมี
ส่วนสร้ำงสรรค์สังคม นอกจำกกำรดูแลพนักงำน ลูกคำ้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงแลว้ บริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในกำร
รับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 
กจิกรรมการร่วมพฒันาชุมชน และสังคม 
 - บริจำคเงินสนบัสนุน ให้กบัยนิูเซฟ ประเทศไทย และ มหิดลเพ่ือเนปำล โดยมูลนิธิมหำวิทยำลยัมหิดล เม่ือวนัท่ี 28 
เมษำยน 2558 เพ่ือช่วยเหตุกำรณ์ภยัพิบติัแผน่ดินไหวในประเทศเนปำล  
 - จดักิจกรรมช่วยเหลือบำ้นสงเครำะห์สตัว ์ป้ำส ำรวย โดยได ้น ำผลิตภณัฑ ์Chaingard ไปบริจำคให้แก่บำ้นสงเครำะห์
สตัว ์ป้ำส ำรวย - ป้ำอนงค ์ท่ีจงัหวดันครนำยก เพื่อให้นอ้งๆ สุนขัขนนุ่มสวย ป้องกนั ก ำจดัเห็บหมดั และท ำใหผ้ิวสุขภำพดีข้ึน 
 - เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2558 ทำงทีมงำนของบริษทัไดจ้ดัอบรมให้ควำมรู้วิธีป้องกนัและดูแลตนเองเม่ือพบปัญหำ
เร่ือง เหำ แก่นกัเรียน คุณครู และผูป้กครอง ณ โรงเรียนเทศบำลวดัลุ่มมหำชยัชุมพล จ.ระยอง พร้อมทั้งสำธิตกำรใชแ้ชมพูขจดั
เหำสคลัล่ีใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษำดว้ย 
 - บริจำคเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิคนพิกำรไทย เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพำะคนพิกำรท่ีดอ้ยโอกำส เป็นกำร
ช่วยเหลือคนเหล่ำนั้นท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตวัเองได ้ 
 - บริษทัไดทู้ลเกลำ้ฯ ถวำยแชมพูก ำจดัเหำสคลัล่ีจ ำนวน 1,536 ซอง และยำจุดกนัยงุจ ำนวน 432 กล่อง โดยเสด็จพระ
รำชกศุล แด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เพ่ือพระรำชทำนแก่โรงเรียนมิตรภำพไทย-เมียนมำร์ เมืองป่ินมะ
นำ กรุงเนปิดอว ์ประเทศพม่ำ เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2558 เป็นกำรสนบัสนุนและช่วยเสริมสร้ำงสุขอนำมยัท่ีดี รวมทั้งยงัเป็นกำร
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในหมู่เด็กนกัเรียนชำวเมียนมำร์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในช่วงฤดูฝน ซ่ึงนกัเรียนไดน้ ำกลบัไปใชท่ี้บำ้นและ
แบ่งปันใหก้บัญำติมิตรไดร่้วมกนัใชอี้กดว้ย 
 - เขำ้ร่วมกิจกรรม “ปลูกตน้รำชพฤกษช์มพู เทน ้ ำชีวภำพแนวคลองระบำยน ้ ำ” เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2558 ซ่ึงจดัโดย
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์ร่วมกับ บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จ ำกัด และผูป้ระกอบกำร ร่วมใจพฒันำรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 - บริจำคเงินสนับสนุนโครงกำร “สำยใยรัก แด่นอ้งผูพิ้กำรรุนแรง” ให้แก่ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดัล ำพูน 
เพื่อสนบัสนุนทุนกำรศึกษำแก่เด็กพิกำรท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได ้ใหมี้ควำมรู้ และคุณภำพชีวติท่ีดี 
 - เขำ้ร่วมเป็นเจำ้ภำพถวำยผำ้พระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2558 เพื่อถวำยพระสงฆท่ี์จ ำพรรษำ ณ วดัพระธำตุชำ้งค ้ำ
วรวหิำร ต ำบลในเวยีง อ ำเภอเมืองน่ำน จงัหวดัน่ำน 
 - ร่วมท ำบุญผำ้ป่ำ สร้ำงคลินิก โรงพยำบำลบ่อเกลือ อ ำเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่ำน  
 - บริจำคเงินสนบัสนุนกำรจดังำนแข่งขนั “แรลล่ีกำรกุศล รวมใจให้กำชำด” คร้ังท่ี 15 เพื่อหำรำยไดบ้ ำรุงสภำกำชำด
ไทยสมทบศูนยป์ฏิบติักำรโรคทำงสมอง โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
 - สนบัสนุนผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื่อเป็นของรำงวลัในงำน “ถอนขนห่ำน เพ่ือนพ่ึงภำ” ตำมพระด ำริของพระเจำ้ว
รวงศเ์ธอ พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำทินดัดำมำตุ โดยในงำนดงักล่ำวมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหำรำยไดช่้วยเหลือผูย้ำกไร้และ
ผูป้ระสบภยัพิบติัต่ำงๆ 
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การประเมนิผลกระทบในห่วงโซ่อปุทาน 
 
 
 
 
 
 

- ผูผ้ลิตวตัถุดิบ - พนกังาน -ผูบ้ริโภค - พนกังาน - ผูบ้ริโภค - ชุมชน ,สงัคม
- ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ - ชุมชน ,สงัคม - ตวัแทนจ าหน่าย - ผูรั้บจา้งขนส่ง - ผูใ้ชสิ้นคา้ - ผูใ้ชสิ้นคา้
- ผูข้นส่งวตัถุดิบ - หน่วยงานราชการ - คู่แข่งทางการคา้ - ชุมชน ,สงัคม - ชุมชน ,สงัคม
- คู่แข่ง

- การประกอบกิจการ - การเคารพสิทธิ - การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม - การเคารพสิทธิ - ความปลอดภยั - อาชีวอนามยั
  ดว้ยความเป็นธรรม   มนุษยชน - การทุจริตคอร์รัปชัน่   มนุษยชน   ในการใชง้าน   ความปลอดภยั
- การทุจริตคอร์รัปชัน่ - การปฏิบติัต่อแรงงาน - ความรับผิดชอบ - การปฏิบติัต่อแรงงาน - ความรับผิดชอบ - ส่ิงแวดลอ้ม
- การเคารพสิทธิ   อยา่งเป็นธรรม   ต่อผูบ้ริโภค   อยา่งเป็นธรรม   ต่อผูบ้ริโภค - มลภาวะ
  มนุษยชน - อาชีวอนามยั - ความปลอดภยั - การจดัการของเสีย
- ส่ิงแวดลอ้ม   ความปลอดภยั

- ส่ิงแวดลอ้ม
- มลภาวะ
- การจดัการของเสีย

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ประเด็นผลกระทบ

 
 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัและใส่ใจกระบวนกำรด ำเนินงำนในทุกขั้นตอน เร่ิมตน้ตั้งแต่กำรจดัหำวตัถุดิบเพื่อใชใ้นกำรผลิต
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะตอ้งมีตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมท่ีสำมำรถท ำใหบ้ริษทัมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัในตลำดได ้จำกนั้นบริษทัจะ
คดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผูข้ำยท่ีเช่ือถือไดใ้นตลำด จนถึงกำรจดักำรของเสียดว้ยกำรบริหำร
จดักำรท่ีละเอียดรอบคอบและรัดกมุ เพรำะในแต่ละกระบวนกำรมีควำมส ำคญัและมีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่ำงกนั กำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั จึงตอ้งค ำนึงถึงควำมส ำเร็จผลประโยชน์ รวมถึงตอ้งมีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่อุปทำน
ของธุรกิจ 
 

  การจดัหา

วตัถุดบิ 

การจดัการ       

ของเสีย 

    การใช้งาน

สินค้า 

   จดัส่งและ

บริการหลงัการ

ขาย 

  การขายและ

ตลาด 

  กระบวนการ

ผลติ 
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การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย แนวทางการเช่ือมโยง ความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนอง

- การจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ - การปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัและโอกาส - เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนและ

- การอบรมและให้ความรู้ เพ่ือพฒันา   ในความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน   ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั

  ความสามารถ - ความต่อเน่ืองและความส าเร็จ - การให้โอกาสและความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน

- การประเมินผลการปฏิบติังาน   ในการประกอบอาชีพ - จ่ายผลตอบแทนและรายไดท่ี้เป็นธรรม

- การจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั - การประเมินผลและการจ่ายคา่ตอบแทน - การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพนกังาน

  และส่งเสริมสุขภาพ   อย่างเป็นธรรม - บริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม

- การจดักิจกรรมดา้นแรงงานสมัพนัธ์ - การจดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

- การรับฟังความคิดเห็น - มีแผนในการอบรมพฒันาความรู้

และขอ้ร้องเรียนพนกังาน   ความสามารถ

- บอร์ดประชาสมัพนัธ์ - มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบับริษทั

- มีความปลอดภยัในการท างาน

- มีชีวิตท่ีดีหลงัเกษียณอายุ

- การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีดี - การปฏิบติัอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม - ก ากบักิจการท่ีดี โปรงใส่ เป็นธรรม

  มีมาตรฐาน - การไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ - บริหารจดัการดา้นคุณภาพดว้ยระบบ ISO9001

- การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียน - การส่งมอบสินคา้ตรงต่อเวลา - การพฒันากระบวนการผลิตสินคา้

- การจดังานแสดงสินคา้ - การรับประกนัสินคา้ - การสร้างความเช่ือมัน่สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั

- การส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ - การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ - การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้

- การให้ความรู้แก่ลูกคา้ - การสร้างและพฒันาเครือข่ายลูกคา้ให้

- การรับขอ้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ   มีความแข็งแกร่ง

- การตอบสนองและการจดัการขอ้ร้องเรียน

- การประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี - การปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง - ก ากบักิจการท่ีดี โปรงใส่ เป็นธรรม 

- การแถลงผลการด าเนินงานรายไตรมาส - การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   สามารถตรวจสอบได้

- รายงานประจ าปี - ผลตอบแทนจากกการลงทุนท่ีดี - จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม

- การส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ - การก ากบักิจการท่ีดี - จดัให้มีนกัลงทุนสมัพนัธท์  าหน้าท่ีรับผิดชอบดา้น

- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ - การขยายและพฒันาธุรกิจ /   การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูเ้ ก่ียวขอ้งและสร้างความ

- การตอบขอ้ซกัถามและขอ้หารือ   มีผลประกอบการท่ีดี   สมัพนัธอ์นัดีกบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน

- มูลคา่หุ้น - การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ครบถว้น เพียงพอ

- การบริหารความเส่ียงท่ีดี   และทนัเวลา

- มีระบบตรวจสอบและควบคุมท่ีดี

- ขอ้มูลท่ีของบริษทัท่ีไดรั้บถูกตอ้ง

  ครบถว้น ทนัเหตุการณ์

พนักงาน

ลูกค้า

ผู้ร่วมลงทุน/ผู้ถือหุ้น
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย แนวทางการเช่ือมโยง ความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนอง

- กระบวนการคดัเลือก การสรรหา - การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ - การปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงอย่างเคร่งครัด

- การประเมินผูข้าย - การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม - การช าระคา่สินคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

- การประชุมหารือ / สนทนาพูดคุย - การเจริญเติบโตของธุรกิจ - ปฏิบติัตามนโยบายการจดัซ้ือ

- การร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ - การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี/คูค่า้ดว้ยความเป็นธรรม - มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

- การส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ - การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ

- ขอ้มูลในการส่ือสารมีความถูกตอ้ง - การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา

  ชดัเจน

- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ

- การพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ - ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้บงัคบัของ - ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

  ร่วมกนั   การแข่งขนัอย่างเคร่งครัด - ก ากบักิจการท่ีดี 

- ไม่ล่วงละเมิดความลบั หรือทรัพยสิ์น

  ทางปัญญา

- ไม่ท  าลายช่ือเสียงและความสมัพนัธก์บั

  คูแ่ข่งขนัทางการคา้

- รายงานขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด - พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจไทย - ปฏิบติัตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปฏิบติัตาม

- ปฏิบติัตามกฎหมายก าหนด   กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น

- การสนทนา / พูดคุย / เยี่ยมเยียน - การให้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาให้ - พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกของความรับผิดชอบ 

- การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนและสงัคม   กบัชุมชนและสงัคม   ต่อชุมชนและสงัคม

- การจดัช่องทางส าหรับพิจารณาด าเนิน - ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม - การสนบัสนุนกิจกรรมชุมชนและสงัคม

  งานดา้นกิจกรรมชุมชนและสงัคม   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสงัคม - การตอบสนอง และการจดัการขอ้ร้องเรียน

- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ - ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสงัคม - มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

- การแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ - มุ่งสร้างสมดุลระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ

  และการพฒันาของชุมชน สงัคม

- การมีส่วนร่วมเป็นพลงัในการต่อตา้น

  การทจุริตคอร์รัปชัน่

- การจดักิจกรรมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม - ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการรักษา - พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม

  ส่ิงแวดลอ้มและไม่สร้างผลกระทบ - มีการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย

  ต่อส่ิงแวดลอ้ม   ระบบมาตรฐาน ISO14000

- มีนโยบายให้พนกังานทุกระดบัพึงใชท้รัพยากร

  อย่างคุม้คา่และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชุมชน สังคม

ส่ิงแวดล้อม

เจ้าหนี/้คู่ค้า

คู่แข่ง

หน่วยงานรัฐบาล
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-1

Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, 

chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization 

and the organization’s strategy for addressing sustainability.

1-2

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. AR 18-19

G4-3 Report the name of the organization. 1

G4-4 Report the primary brands, products, and services. 1

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 1

G4-6

Report the number of countries where the organization operates, and names of countries 

where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to 

the sustainability topics covered in the report.

1

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. AR 91-96

G4-8
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of 

customers and beneficiaries).
AR 10-16

G4-9 Report the scale of the organization. AR 17

a. Report the total number of employees by employment contract and gender.

b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender.

c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.

d. Report the total workforce by region and gender.

e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers 

who are legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or 

supervised workers, including employees and supervised employees of contracto

f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in 

employment in the tourism or agricultural industries).

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements. -

G4-12 Describe the organization’s supply chain. 24

G4-13
Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, 

structure, ownership, or its supply chain.
-

G4-14
Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the 

organization.
-

G4-15
List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other 

initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.
3

G4-16
List memberships of associations (such as industry associations) and national or 

international advocacy organizations.
-

9

GRI CONTENT INDEX

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-10
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or 

equivalent documents.

b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated financial 

statements or equivalent documents is not covered by the report.

a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.

b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining 

Report Content.

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 24-26

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. 24-26

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 24-26

G4-22
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the 

reasons for such restatements.
-

G4-23
Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect 

Boundaries.
-

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 25-26

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 25-26

G4-26

Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of 

engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the 

engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.

25-26

G4-27

Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and 

how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its 

reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics

25-26

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. -

G4-29 Date of most recent previous report (if any). -

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). AR 5

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. AR 5

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.

b. Report the GRI Content Index for the chosen option.

c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally 

assured. GRI recommends the use of external assurance but it is not a requirement to be ‘in 

accordance’ with the Guidelines.

G4-17

G4-18

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

AR 5

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PROFILE

G4-32

-

AR 5
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external 

assurance for the report.

b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report, report the 

scope and basis of any external assurance provided.

c. Report the relationship between the organization and the assurance providers.

d. Report whether the highest governance body or senior executives are involved in seeking 

assurance for the organization’s sustainability report.

G4-34

Report the governance structure of the organization, including committees of the highest 

governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic, 

environmental and social impacts.

AR 22-27

G4-35
Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics 

from the highest governance body to senior executives and other employees.
AR 22-27

G4-36

Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with 

responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders 

report directly to the highest governance body.

AR 22-27

G4-37

Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body 

on economic, environmental and social topics. If consultation is delegated, describe to 

whom and any feedback processes to the highest governance body.

-

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. AR 22

G4-39

Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer (and, if 

so, his or her function within the organization’s management and the reasons for this 

arrangement).

7 AR 34-35

G4-40

Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its 

committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance body 

members.

AR 30

G4-41
Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided 

and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.
5-6

G4-42

Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development, 

approval, and updating of the organization’s purpose, value or mission statements, 

strategies, policies, and goals related to economic, environmental and social impacts.

AR 28-29

G4-43
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s 

collective knowledge of economic, environmental and social topics.
AR 42

G4-33

GOVERNANCE

-



                                                                                                                                                                   รายงานความยั่งยืน 2558 

 

30 

Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with 

respect to governance of economic, environmental and social topics. Report whether such 

evaluation is independent or not, and its frequency. Report whether such evalu

b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s 

performance with respect to governance of economic, environmental and social topics, 

including, as a minimum, changes in membership and organizational practice.

a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of 

economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the highest 

governance body’s role in the implementation of due diligence processes.

b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s 

identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and 

opportunities.

G4-46
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the 

organization’s risk management processes for economic, environmental and social topics.
-

G4-47

Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental 

and social impacts, risks, and opportunities.
-

G4-48

Report the highest committee or position that formally reviews and approves the 

organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.
-

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body. -

G4-50

Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the 

highest governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.
-

a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.
b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest 

governance body’s and senior executives’ economic, environmental and social objectives.

G4-52
Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration consultants 

are involved in determining remuneration and whether they are independent of 

management. Report any other relationships which the remuneration consultants have with t

AR 27

G4-53
Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration, 

including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable.
-

G4-54
Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid 

individual in each country of significant operations to the median annual total compensation 

for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same countr

AR 36-37

G4-55
Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s 

highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage 

increase in annual total compensation for all employees (excluding the h

-

G4-51

G4-44 AR 40-44

  AR 18-19, 

AR 42-44

AR 36-37

G4-45
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-56
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as 

codes of conduct and codes of ethics.
2, 5-6

G4-57
Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful 

behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines
7-8 AR 33

G4-58

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or 

unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation 

through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

7-8 AR 33

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed AR 44-90

G4-EC2
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due 

to climate change -

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations AR 68

G4-EC4 Financial assistance received from government

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EC5
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at 

significant locations of operation
-

G4-EC6
Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of 

operation
-

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported AR 18-19

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts AR 18-19

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN1 Materials used by weight or volume -

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials -

ETHICS AND INTEGRITY

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

ASPECT: MARKET PRESENCE

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN3 Energy consumption within the organization 21

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization -

G4-EN5 Energy intensity -

G4-EN6 Reduction of energy consumption -

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN8 Total water withdrawal by source 18

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN11
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of 

high biodiversity value outside protected areas
-

G4-EN12
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in 

protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
-

G4-EN13 Habitats protected or restored -

G4-EN14
Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats 

in areas affected by operations, by level of extinction risk
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) -

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) -

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) -

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity -

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions -

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination -

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 20

G4-EN24 Total number and volume of significant spills -

G4-EN25

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the 

terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported 

waste shipped internationally

-

G4-EN26
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats 

signifcantly affected by the organization’s discharges of water and runoff
-

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

ASPECT: WATER

ASPECT: BIODIVERSITY

ASPECT: EMISSIONS

ASPECT: ENERGY
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G4-EN25

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the 

terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported 

waste shipped internationally

-

G4-EN26
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats 

signifcantly affected by the organization’s discharges of water and runoff
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 20

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN29
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-

compliance with environmental laws and regulations
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN30
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for 

the organization’s operations, and transporting members of the workforce
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria -

G4-EN33
Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and 

actions taken
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-EN34
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through 

formal grievance mechanisms
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA1
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender 

and region
-

G4-LA2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 

employees, by significant locations of operation
9-11

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender -

ASPECT: OVERALL

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: EMPLOYMENT

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: TRANSPORT
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA4
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are 

specified in collective agreements
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA5
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and 

safety committees that help monitor and advise on occupational health and saftey programs
-

G4-LA6
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 

total number of work-related fatalities, by region and by gender
16

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 16

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 16-19

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category -

G4-LA10
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 

employability of employees and assist them in managing career endings
12-13

G4-LA11
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, 

by gender and by employee category
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA12
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category 

according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA13
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by 

significant locations of operation
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria -

G4-LA15
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and 

actions taken
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-LA16
Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal 

grievance mechanisms
-

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR1
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that 

include human rights clauses or that underwent human rights screening
-

G4-HR2

Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects 

of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees 

trained

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR4

Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and 

collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support 

these rights

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR5
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and 

measures taken to contribute to the effective abolition of child labor
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR6

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or 

compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or 

compulsory labor

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or 

procedures that are relevant to operations
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR8
Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions 

taken
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR9
Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews 

or impact assessments
-

ASPECT: CHILD LABOR

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

ASPECT: SECURITY PRACTICES

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

ASPECT: ASSESSMENT

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria -

G4-HR11
Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and 

actions taken
24

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-HR12
Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through 

formal grievance mechanisms
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact 

assessments, and development programs
22-23

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-SO3
Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption and the 

significant risks identified
-

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 7-8

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-SO7
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly 

practices and their outcomes
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-SO8
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-

compliance with laws and regulations
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society -

G4-SO10
Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions 

taken
-

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

ASPECT: PUBLIC POLICY

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

 SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-SO11
Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through 

formal grievance mechanisms
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-PR1
Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts 

are assessed for improvement
-

G4-PR2

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes 

concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle, by 

type of outcomes

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-PR3

Type of product and service information required by the organization’s procedures for 

product and service information and labeling, and percentage of significant product and 

service categories subject to such information requirements

AR 10-16

G4-PR4
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes 

concerning product and service information and labeling, by type of outcomes
-

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 15

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-PR6 Sale of banned or disputed products -

G4-PR7

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes 

concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, 

by type of outcomes

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-PR8
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and 

losses of customer data
-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach -

G4-PR9
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations 

concerning the provision and use of products and services
-

ASPECT: COMPLIANCE

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY



 


