รายงานความยั่งยืน 2560

วิสัยทัศน์
“เป็ นผูผ้ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์ช้ นั นำที่ยกระดับ คุณภำพของสุ ขภำพและอนำมัย”

พันธกิจ
“ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพระดับสำกล และสร้ำงตรำสิ นค้ำของตนเอง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกำจัดแมลง กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษำเนื้ อไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขอนำมัยของสัตว์เลี้ยง และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดสำหรับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป งำนสำธำรณสุ ข เคมีเกษตรกรรม และผูใ้ ช้แบบ
อุตสำหกรรม ด้วยควำมใส่ ใจและรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม”
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ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสำร
สำนักงำน สำขำ 1
สำนักงำน สำขำ 2
โฮมเพจ
ทุนเรื อนหุน้

ชื่อบริ ษทั ย่อย
ประเภทธุรกิจ
ที่ต้ งั สำนักงำน
โทรศัพท์
โทรสำร
ทุนเรื อนหุน้

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ผลิตและจำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้ำนเรื อน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีเกษตร
1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
01075747000346
0-2320-2288
0-2320-2670
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำตรำด 90/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงวัว อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180 โทรศัพท์ 0-3852-2302 โทรสำร 0-3852-2311
นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บำงนำตรำด 109 หมู่ที่ 9 ตำบลบำงวัว อำเภอบำงปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24180 โทรศัพท์ 0-3898-9120 โทรสำร 0-3898-9125
http://www.sherwood.co.th
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
ทุนออกจำหน่ำยและชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ 150,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท
บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จำกัด
จำหน่ำยเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้ำนเรื อน และอุตสำหกรรม
ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ. เฮย์ เพิร์ธ ตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005
+61 892194683
+61 892194672
มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระแล้วจำนวน 20,000 เหรี ยญออสเตรเลีย เป็ นหุน้ สำมัญ 2,000
หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 เหรี ยญออสเตรเลีย สัดส่วนเงินลงทุนอัตรำร้อยละ 50
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วัฒนธรรมขององค์กร (CORE VALUE)
เน้ น
เน้ นทีล่ ูกค้ า
มุ่ง
มุ่งผลสาเร็จ

ตระหนัก
ตระหนักสิ่ งแวดล้อม
มี
มีจริยธรรม

C = Customer Focus (การมุ่งเน้ นทีล่ ูกค้ า)
ผลิตและส่ งมอบสิ นค้ำ พร้อมบริ กำรที่ เหนื อควำมคำดหวังของลูกค้ำ ด้วยควำมเต็มใจ ตลอดจน
พัฒนำปรับปรุ ง คุณภำพสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง

A = Awareness of Environmental Health and Safety
(ตระหนักถึงความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อม)
กระทำกำรใดๆ โดยคิดและคำนึงถึงควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ทำงำน
เป็ นแบบอย่ำงและชี้นำให้ผซู ้ ่ ึงปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม

R = Result Oriented (มุ่งเน้ นผลสาเร็จ)
ตระหนักถึงควำมสำคัญของเป้ ำหมำยในกำรทำงำน และร่ วมกัน จนกว่ำจะบรรลุเป้ ำหมำยตำมที่
กำหนดไว้

E = Ethics and Integrity (มีจรรยาบรรณและความซื่ อสัตย์ )
ซื่อตรง มีสำนึกที่ดี ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม และกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร
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รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ

บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอลจำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์ช้ นั นำ ภำยใต้แบรนด์เชนไดร้ท์ ที โพล์ และเชนกำร์ ด ได้รับ
คัดเลือกจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ให้เข้ำรับรำงวัล อย. ควอลิต้ ี อวอร์ด ประจำปี 2560 ใน
ประเภทผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนวัตถุอนั ตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรื อนหรื อทำงสำธำรณสุข โดยพิธีมอบรำงวัลได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม
2560 นับเป็ นอีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจที่ได้รับรำงวัลเป็ นปี ที่ 6

บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) คว้ำรำงวัลรำงวัลดีเด่นประเภทรำงวัลบริ ษทั จดทะเบียนด้ำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2560 (Best Company Performance Awards 2017) ได้รับรำงวัลติดต่อกันเป็ นปี ที่ 2

ในปี 2560 บริ ษทั ได้รับกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำร บริ ษทั จดทะเบียนจำกสมำคมส่งเสริ มกรรมกำรบริ ษทั ไทย
(IOD) ซึ่งผลกำรประเมินบริ ษทั ได้รับคะแนนรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมำก” (4 ดำว)
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การประเมินผลกระทบในห่ วงโซ่ อุปทาน
การจัดหา

กระบวนการ

การขายและ

จัดส่ งและ

วัตถุดบิ

ผลิต

ตลาด

บริการหลังการ

การใช้ งาน

การจัดการ

สินค้ า

ของเสีย

- ผูบ้ ริ โภค
- ผูใ้ ช้สินค้า
- ชุมชน ,สังคม

- ชุมชน ,สังคม
- ผูใ้ ช้สินค้า

- ความปลอดภัย
ในการใช้งาน
- ความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ ริ โภค

- อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
- สิ่ งแวดล้อม
- มลภาวะ
- การจัดการของเสีย

ขาย

- ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ
- ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ
- ผูข้ นส่งวัตถุดิบ
- คู่แข่ง
- การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็ นธรรม
- การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
- การเคารพสิทธิ
มนุษยชน
- สิ่ งแวดล้อม

- พนักงาน
- ชุมชน ,สังคม
- หน่วยงานราชการ

- การเคารพสิทธิ
มนุษยชน
- การปฏิบตั ิต่อแรงงาน
อย่างเป็ นธรรม
- อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
- สิ่ งแวดล้อม
- มลภาวะ
- การจัดการของเสีย

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
-ผูบ้ ริ โภค
- พนักงาน
- ตัวแทนจาหน่าย
- ผูร้ ับจ้างขนส่ง
- คู่แข่งทางการค้า
- ชุมชน ,สังคม
ประเด็นผลกระทบ
- การแข่งขันที่เป็ นธรรม - การเคารพสิทธิ
- การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
มนุษยชน
- ความรับผิดชอบ
- การปฏิบตั ิต่อแรงงาน
ต่อผูบ้ ริ โภค
อย่างเป็ นธรรม
- ความปลอดภัย

บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและใส่ใจกระบวนกำรดำเนินงำนในทุกขั้นตอน เริ่ มต้นตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องมีตน้ ทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสมที่สำมำรถทำให้บริ ษทั มีศกั ยภำพในกำรแข่งขันในตลำดได้ จำกนั้นบริ ษทั จะ
คัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภณั ฑ์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผูข้ ำยที่เชื่อถือได้ในตลำด จนถึงกำรจัดกำรของเสี ยด้วยกำรบริ หำร
จัดกำรที่ละเอียดรอบคอบและรัดกุม เพรำะในแต่ละกระบวนกำรมีควำมสำคัญและมีผมู ้ ีส่วนได้เสียที่แตกต่ำงกัน กำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั จึงต้องคำนึงถึงควำมสำเร็ จผลประโยชน์ รวมถึงต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดห่วงโซ่อุปทำนของธุรกิจ
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ตารางผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและการตอบสนอง
ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย

พนักงาน

ลูกค้ า

แนวทางการเชื่ อมโยง
- การจัดปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
- การอบรมและให้ความรู ้ เพือ่ พัฒนา
ความสามารถ
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย
และส่งเสริ มสุขภาพ
- การจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
- การรับฟังความคิดเห็น
และข้อร้องเรี ยนพนักงาน
- บอร์ ดประชาสัมพันธ์

- การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ดี
มีมาตรฐาน
- การลงพื้นที่เยีย่ มเยียน
- การจัดงานแสดงสิ นค้า
- การสารวจความพึงพอใจลูกค้า
- การให้ความรู ้แก่ลูกค้า
- การรับข้อเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ

- การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
- การแถลงผลการดาเนิ นงานรายไตรมาส
- รายงานประจาปี
- การสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การรับเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ
ผู้ร่วมลงทุน/ผู้ถือหุ้น - การตอบข้อซักถามและข้อหารื อ

ความต้ องการ/ความคาดหวัง
- การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและโอกาส
ในความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
- ความต่อเนื่องและความสาเร็ จ
ในการประกอบอาชี พ
- การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน
อย่างเป็ นธรรม
- การจัดให้มีสวัสดิ การที่เหมาะสม
- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู ้
ความสามารถ
- มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ กับบริ ษทั
- มีความปลอดภัยในการทางาน
- มีชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ
- การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
- การได้รับสิ นค้าที่มีคุณภาพ
- การส่งมอบสิ นค้าตรงต่อเวลา
- การรับประกันสิ นค้า
- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

- การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลง
- การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
- ผลตอบแทนจากกการลงทุนที่ดี
- การกากับกิจการที่ดี
- การขยายและพัฒนาธุรกิจ /
มีผลประกอบการที่ดี
- มูลค่าหุน้
- การบริ หารความเสี่ ยงที่ดี
- มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี
- ข้อมูลที่ของบริ ษทั ที่ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเหตุการณ์

การตอบสนอง
- เคารพในหลักสิ ทธิ มนุษยชนและ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
- การให้โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- จ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็ นธรรม
- การส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
- บริ หารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
- กองทุนสารองเลี้ยงชี พ

- กากับกิจการที่ดี โปรงใส่ เป็ นธรรม
- บริ หารจัดการด้านคุณภาพด้วยระบบ ISO9001
- การพัฒนากระบวนการผลิตสิ นค้า
- การสร้างความเชื่ อมัน่ สร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั
- การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
- การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายลูกค้าให้
มีความแข็งแกร่ ง
- การตอบสนองและการจัดการข้อร้องเรี ยน
- กากับกิจการที่ดี โปรงใส่ เป็ นธรรม
สามารถตรวจสอบได้
- จ่ายเงินปั นผลอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูเ้ กี่ยวข้องและสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดี กบั ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
- การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส ครบถ้วน เพียงพอ
และทันเวลา
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ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย

เจ้ าหนี/้ คู่ค้า

คู่แข่ ง

หน่ วยงานรัฐบาล

ชุ มชน สังคม

สิ่ งแวดล้ อม

แนวทางการเชื่ อมโยง
- กระบวนการคัดเลือก การสรรหา
- การประเมินผูข้ าย
- การประชุมหารื อ / สนทนาพูดคุย
- การร่ วมกิจกรรมและงานต่างๆ
- การสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- ข้อมูลในการสื่ อสารมีความถูกต้อง
ชัดเจน
- การรับเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ
- การพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่ วมกัน

ความต้ องการ/ความคาดหวัง
- การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า
- การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
- การเจริ ญเติบโตของธุรกิจ
- การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ /คู่คา้ ด้วยความเป็ นธรรม
- การส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
- การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา

- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อบังคับของ
การแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
- ไม่ล่วงละเมิดความลับ หรื อทรัพย์สิน
ทางปัญญา
- ไม่ทาลายชื่อเสียงและความสัมพันธ์กบั
คู่แข่งขันทางการค้า
- รายงานข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด
- พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไทย
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายกาหนด
- การสนทนา / พูดคุย / เยีย่ มเยียน
- การให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้
- การจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชนและสังคม กับชุมชนและสังคม
- การจัดช่องทางสาหรับพิจารณาดาเนิน - ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
งานด้านกิจกรรมชุมชนและสังคม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
- การรับเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ
- ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ ชุมชนและสังคม
- การแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
- มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ
และการพัฒนาของชุมชน สังคม
- การมีส่วนร่ วมเป็ นพลังในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่
- การจัดกิจกรรมในการรักษาสิ่ งแวดล้อม - ความต้องการมีส่วนร่ วมในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม

การตอบสนอง
- การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างเคร่ งครัด
- การชาระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด
- ปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดซื้ อ
- มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

- ดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
- กากับกิจการที่ดี

- ปฏิบตั ิตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกของความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม
- การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคม
- การตอบสนอง และการจัดการข้อร้องเรี ยน
- มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่

- พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม
- มีการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมด้วย
ระบบมาตรฐาน ISO14000
- มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับพึงใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ด้ านเศรษฐกิจ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีข้ ึน เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยได้ยดึ ถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิที่จะนำองค์กรให้เติบโตด้วยควำมโปร่ งใส และมีจริ ยธรรมอันดี
อีกทั้งเพื่อเป็ นกำรปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงำนมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งขัน สังคม เพื่อนพนักงำน และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอื่นๆ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ ง
ทั้งนี้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนคู่มือจริ ยธรรมสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ได้ถูก
เผยแพร่ บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั (www.sherwood.co.th) เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยสำมำรถเข้ำถึงได้
ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยสมาคมส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี
2558
2559
2560

คะแนนทีไ่ ด้ (คะแนนเต็ม 100)
80.00
82.00
81.00

อยู่ในระดับ
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
ปี
2558
2559
2560

คะแนนทีไ่ ด้ (คะแนนเต็ม 100)
99.00
97.50
95.00

อยู่ในระดับ
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มุ่งหวังให้ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนดำเนิ นงำนภำยใต้กรอบจริ ยธรรม จรรณยำบรรณ และต้องดำรง
ตนหรื อปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยจัด
ให้มีคู่มือจริ ยธรรม นโยบำย และระเบียบข้อบังคับพนักงำน เพื่อกำหนดเป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิแก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนทุกระดับตั้งแต่เริ่ มงำน โดยให้ผบู ้ ริ หำรระดับสูงประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีภั
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การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรกำกับกิจกำรที่ดี บริ ษทั จึงกำหนด “นโยบายการต่ อต้ านทุจริต คอร์ รัปชั่น” เป็ นลำยลักษณ์
อักษรขึ้น โดยบริ ษทั ยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มตำมหลักกำรบรรษัทภิบำลที่ ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้กำหนดนโยบำย และแนวทำงให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำน สำหรับกำรปฏิบตั ิในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริ ษทั กล่ำวคือ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ห้ำมดำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรให้หรื อรับสิ นบนทุกประเภทไม่วำ่ ทำงตรง หรื อทำงอ้อม
ในกำรติดต่องำนกับภำครัฐและหน่ วยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรให้หรื อรับของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช่จ่ำยให้เป็ นไปตำมที่
กำหนดในจรรยำบรรณของบริ ษทั ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิเพื่อกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตของภำคเอกชน พร้อมทั้ง บริ ษทั ได้จดั อบรมให้ควำมรู ้กบั พนักงำนของบริ ษทั ในเรื่ อง หลักเกณฑ์พ้นื ฐำนของหลักกำรปฏิบตั ิ
ที่ดีเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และเรื่ องกำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
นอกจำกนี้ พนักงำนบริ ษทั จะไม่พึงละเลยหรื อ เพิกเฉย เมื่อพบเห็ นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั โดยพนักงำนต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ เมื่อบริ ษทั ตรวจสอบพบกำรกระทำทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เป็ นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณของบริ ษทั จะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริ ษทั กำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะได้รับ
โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดเลขำนุกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นหน่วยงำนรับแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนกำรกระทำผิด
กฎหมำย จรรยำบรรณ หรื อพฤติ กรรมที่ อ ำจเป็ นกำรกระท ำทุ จ ริ ต ของพนัก งำน หรื อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอื่ นๆ ทั้งนี้ หำกทำงฝ่ ำย
เลขำนุ กำรบริ ษทั ได้รับแจ้งเบำะแส หรื อข้อร้องเรี ยน เลขำนุ กำรบริ ษทั จะดำเนิ นกำรรำยงำนเรื่ องดังกล่ำวไปยังคณะกรรมกำร
บริ ษทั ต่อไป และบริ ษทั ยังมีนโยบำยกำรรักษำควำมลับของผูร้ ้องเรี ยน โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบำะแสรวมทั้งดำเนิ นกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรร้องเรี ยนเป็ นควำมลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่ำว
ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรื อข้อร้องเรี ยนดังนี้
ทางไปรษณีย์
เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
1065 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหำนคร 10250
ทางอีเมลล์
companysecretary@sherwood.co.th
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้มีกำรกำหนด “นโยบายจัดซื้ อจัดจ้ าง” เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนในด้ำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง มีควำม
โปร่ งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้
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ด้ านสังคม
การจ้ างงาน การพัฒนาและการดูแลพนักงาน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนซึ่ งเป็ นทรัพยำกรที่ สำคัญของบริ ษทั ที่จะมีส่วนช่วยส่ งเสริ มและผลักดันให้องค์กร
บรรลุถึงเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั มีนโยบำยดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ส่ งเสริ มโอกำส ควำมก้ำวหน้ำใน
กำรทำงำนพร้อมทั้งพัฒนำศักยภำพของพนักงำน โดยบริ ษทั มีกำรดูแลพนักงำนนอกจำกเงินเดือนที่พนักงำนได้รับแล้ว บริ ษทั ยัง
ได้จดั ให้มีสวัสดิกำรและผลประโยชน์อื่นในรู ปแบบต่ำงๆอย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสมให้แก่พนักงำน
การจ้ างงาน
ในกรณี ที่บริ ษทั มีตำแหน่งงำนว่ำง หรื อตำแหน่งงำนใหม่ บริ ษทั มีนโยบำยให้สิทธิ์พนักงำนบริ ษทั ได้รับพิจำรณำ แต่งตั้ง
โอนย้ำยก่อน โดยทำงฝ่ ำยต้นสังกัดจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำพนักงำนตำมควำมเหมำะสม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถหำพนักงำนที่มีควำม
เหมำะสมสำหรับตำแหน่งดังกล่ำวได้ ทำงฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์จะเป็ นผูส้ รรหำโดยพิจำรณำคุณสมบัติจำกบุคคลภำยนอก
ในกำรสรรหำคัดเลือกผูส้ มัคร บริ ษทั เปิ ดรับผูส้ มัครทุกเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ รวมทั้งผูพ้ ิกำรและทุกพลภำพ ที่มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปี
ในกำรพิจำรณำผูส้ มัครบริ ษทั จะคำนึ งถึงควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของผูส้ มัครเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่ ง
ดัง กล่ ำ ว นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ยัง มี น โยบำยในกำรเพิ่ ม ศัก ยภำพและประสิ ท ธิ ภ ำพของบุ ค ลำกรขึ้ น มำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และรับมือกับวิทยำกำรใหม่ๆ ที่พฒั นำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ จึ งจัดให้มีกำรอบรมภำยในองค์กร
และอบรมหรื อสัมมนำตำมสำยงำนกับสถำบันภำยนอก โดยแบ่งตำมหลักสู ตรต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับตำแหน่งงำนงำน มำตรฐำน
วิชำชี พ หรื อตำมเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ของหน่ วยงำน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะ ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน และ
เสริ มสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำน
การจ้ างงานคนพิการ
เปิ ดโอกำสให้มีกำรจ้ำงคนพิกำรเสนอกำรช่วยเหลือและเพิ่มสวัสดิกำรจำกบริ ษทั ให้แก่คนพิกำรของบริ ษทั
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สัดส่ วนการจ้ างงานสถิตยิ ้ อนหลัง 3 ปี
รายการ
จานวนตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
จาแนกตามระดับ
Manage
Knowledge
Operate
จาแนกตามอายุ
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
จาแนกตามพืน้ ที่
สานักงานใหญ่
เพศชาย
เพศหญิง
สาขา 1 และ 2
เพศชาย
เพศหญิง

2558

2559

2560

จานวน (คน)

ร้ อยละ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

162
103

61.13
38.87

169
116

59.30
40.70

186
133

58.31
41.69

26
93
146

9.82
35.09
55.09

26
105
154

9.12
36.84
54.04

41
99
179

12.85
31.03
56.12

154
102
9

58.11
38.49
3.4

169
108
8

59.30
37.89
2.81

182
126
11

57.05
39.50
3.45

20
37

7.55
13.96

21
38

7.37
13.33

24
45

7.52
14.11

142
66

53.58
24.91

148
78

51.93
27.37

162
88

50.78
27.59

จานวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

265 คน

285 คน

319 คน
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สัดส่ วนการเข้ าใหม่และพ้ นสภาพสถิตยิ ้ อนหลัง 3 ปี
รายการ

2558

2559

2560

จานวน (คน)

ร้ อยละ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

48
16

75.00
25.00

37
15

71.15
28.85

73
40

64.60
35.40

54
9
1

84.38
14.06
1.56

44
8

84.62
15.38

90
22
1

79.65
19.47
0.88

49
12

80.33
19.67

32
4

88.89
11.11

54
20

72.97
27.03

47
12
2

77.05
19.67
3.28

28
7
1

77.78
19.44
2.78

52
20
2

70.27
27.03
2.70

พนักงานเข้ าใหม่
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานเข้ าใหม่
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
พนักงานพ้ นสภาพตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
พนักงานพ้ นสภาพตามเพศตามช่ วงวัย
อายุ 18-35 ปี
อายุ 36-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

อัตราการลาออก สถิตยิ ้ อนหลัง 3 ปี
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้ อยละ 23.42

ร้ อยละ 13.33

ร้ อยละ 23.20
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คณะกรรมการสวัสดิการ
บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำรกิจกำร ตำมมำตรำ 96 แห่ง พ.ร.บ.คุม้ ครอง
แรงงำน พ.ศ. 2541
โดยคณะกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. ร่ วมหำรื อกับนำยจ้ำงเพื่อจัดสวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำง
2. ให้คำปรึ กษำหำรื อและเสนอควำมเห็นแก่นำยจ้ำงในกำรจัดสวัสดิกำรสำหรับลูกจ้ำง
3. ตรวจตรำ ควบคุม ดูแล กำรจัดสวัสดิกำรที่นำยจ้ำงจัดให้แก่ลูกจ้ำง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทำงในกำรจัดสวัสดิกำรที่เป็ นประโยชน์สำหรับลูกจ้ำงต่อคณะกรรมกำรสวัสดิกำรแรงงำน
สวัสดิการพนักงาน
บริ ษทั มีกำรจัดสวัสดิ กำรที่ เหมำะสมแก่พนักงำน เพื่อดูแลให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมัยทั้งกำยและใจที่ ดีข้ ึน สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ในขณะเดียวกันก็ยงั มีนโยบำยที่จะช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนักงำนและบรรเทำควำม
เดื อดร้อนตำมควำมจำเป็ นอย่ำงเหมำะสม ตลอดถึงกิ จกรรมด้ำนต่ำงๆ อันเป็ นกำรสร้ำงเสริ มขวัญกำลังใจ ระหว่ำงพนักงำนกับ
ผูบ้ งั คับบัญชำ ระหว่ำงพนักงำนกับหน่วยงำน และระหว่ำงพนักงำนด้วยกันเอง ซึ่ งเป็ นสื่ อในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น พบปะ
สังสรรค์ตำมโอกำสอันสมควร ด้วยบริ ษทั ตระหนักดีถึงคุณภำพชีวติ ของพนักงำนส่วนรวม
 สวัสดิการค่ ารักษาพยาบาล
เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิกำรประกันสุ ขภำพสำหรับพนักงำนและครอบครัว
รวมทั้งกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลด้ำนทันตกรรมด้วย
 สวัสดิการการตรวจสุ ขภาพ
บริ ษทั จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพก่อนกำรทำสัญญำจ้ำง และมีกำรตรวจสุขภำพเป็ นประจำทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อเสริ มสร้ำง
สุ ขภำพ และพลำนำมัยที่ดี พร้อมทั้งรับคำแนะนำและกำรรักษำที่ ถูกต้องจำกแพทย์ ซึ่ งเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2560 (สำนักงำน)
และวันที่ 15 กัน ยำยน 2560 (สำขำ 1, 2) บริ ษทั จัด ให้มีกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ขึ้ น โดยโรงพยำบำล เปำโล เมโมเรี ย ล
สมุทรปรำกำร
 เบีย้ เลีย้ งและค่ าเช่ าทีพ่ กั สวัสดิการการทางานนอกสถานที่
ในกรณี ที่ พ นัก งำนจะต้อ งเดิ น ทำงไปประกอบธุ รกิ จ ให้บริ ษ ัท นอกสถำนที่ ท ำงำนตำมปกติ ของตน บริ ษ ัทจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำน พร้อมทั้งเบี้ยเลี้ยงให้กบั พนักงำน
 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ / สหกรณ์ ออมทรัพย์
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พและสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อส่ งเสริ มกำรออมทรัพย์ให้กบั พนักงำน อีกทั้งเพื่อลด
ภำระกำรกูห้ นี้ นอกระบบ ซึ่ งอำจจะส่ งผลกระทบต่อปั ญหำครอบครัว ปั ญหำกำรปฏิบตั ิงำน และปั ญหำสภำพจิตใจของพนักงำน
เอง
 สวัสดิการเครื่ องแบบพนักงาน
เพื่อควำมสะดวกและควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ทำงบริ ษทั จึงได้จดั สวัสดิกำรชุดเครื่ องแบบพนักงำน
ให้แก่พนักงำน
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 เงินช่ วยเหลือ : เบีย้ ขยัน
เพื่อเป็ นกำรส่ งเสริ มสร้ำงขวัญกำลังใจและช่วยเหลือพนักงำนในระดับปฏิ บตั ิ กำร ที่ มีควำมตั้งใจมำปฏิ บตั ิงำนอย่ำง
สม่ำเสมอ
 รางวัลพนักงานปฏิบัตกิ ารดีเด่ นประจาปี
เพื่อเป็ นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรปฏิบตั ิตนอันนำมำซึ่งกำรเป็ นแบบอย่ำงที่ดีแก่พนักงำน
ด้วยกันเอง ทำงบริ ษทั ได้กำหนดรำงวัลสำหรับพนักงำนปฏิบตั ิกำรดีเด่นประจำปี ขึ้นปี ละ 1 รำงวัล และพนักงำนปฏิบตั ิกำรควำม
ปลอดภัยดีเด่นประจำปี อีกปี ละ 1 รำงวัล โดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำกพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำรที่มีควำมตั้งใจปฏิบตั ิงำน มีควำม
รับผิดชอบ มีควำมประพฤติดี มีกำรสวมใส่ อุปกรณ์ควำมปลอดภัยและปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของควำมปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
เป็ นตัวอย่ำงที่ดีแก่บุคคลอื่น
 รางวัลขอบคุณการปฏิบัตงิ าน
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มและสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่พนักงำนที่ต้ งั ใจปฏิบตั ิงำนอยูก่ บั บริ ษทั เป็ นระยะเวลำยำวนำน บริ ษทั
จึงได้กำหนดรำงวัลขอบคุณกำรปฏิบตั ิงำนกับบริ ษทั ขึ้น
 เงินช่ วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือและแบ่งเบำภำวะควำมโศกเศร้ำของพนักงำนในกำรที่ตอ้ งสูญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่ รักไป ทำงบริ ษทั
จึงเห็นสมควรให้มอบเงินช่วยเหลือฌำปนกิจสงเครำะห์สำหรับบิดำหรื อมำรดำที่เสี ยชีวติ ของพนักงำน
 เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลสาหรับครอบครัวพนักงานปฏิบัตกิ าร
เพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือและแบ่ งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นของพนักงำน ทำงบริ ษทั จึ งได้จัดให้มีเงิ นช่วยเหลือค่ำ
รักษำพยำบำลในกรณี ครอบครัวของพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร
 เงินช่ วยเหลือในโอกาสต่ างๆ
เพื่อเป็ นกำรแสดงถึงควำมรู ้สึกยินดี ต่อพนักงำนของบริ ษทั ในกำรสมรส และอุปสมบท ทำงบริ ษทั จึ งได้จดั ให้มีเงิ น
ช่วยเหลือในโอกำสดังกล่ำว
 รถรับ / ส่ งพนักงาน
เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่พนักงำนที่จะต้องไปปฏิบตั ิงำนประจำสำขำ 1 และสำขำ 2 และเพื่อเป็ นแบ่งเบำ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบตั ิงำน ทำงบริ ษทั จึงได้จดั หำรถรับ-ส่งให้แก่พนักงำน
 ทุนการศึกษาบุตรพนักงานปฏิบัตกิ าร
เพื่อเป็ นกำรช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำสำหรับบุตรของพนักงำนปฏิบตั ิกำร บริ ษทั จัดให้มีทุนกำรศึกษำสำหรับ
บุตรของพนักงำนปฏิบตั ิกำร อันจะนำมำซึ่งกำรเสริ มสร้ำงขวัญ-กำลังใจให้แก่พนักงำน เพื่อเป็ นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน
ปฏิบตั ิกำร อีกทั้งเป็ นกำรส่งเสริ ม สนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน อันเป็ นกำลังของชำติในอนำคต
 สวัสดิการพนักงานเกษียณอายุงาน
เพื่อรักษำบุคลำกรที่เกษียณอำยุแล้ว แต่ยงั คงมีศกั ยภำพ สำมำรถปฏิบตั ิงำนและสร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กรได้ ซึ่ งนอกจำก
พนักงำนที่เกษียณอำยุจะได้รับเงินเกษียณตำมกฎหมำยแรงงำนแล้ว ยังได้รับเงินค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ภำยใต้เงื่อนไขกำรทำ
สัญญำจ้ำงอีกด้วย
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การจัดกิจกรรมด้ านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
- บริ ษทั จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดกำหลง โรงเรี ยนวัดท่ำสะอ้ำน และโรงเรี ยนเทศบำล 1
เมื่อวันที่ 9, 10 และ 12 มกรำคม 2560 ตำมลำดับ
- บริ ษทั จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแก่บุตรพนักงำน เพื่อตระหนักถึงควำมสำคัญของเด็กและเยำวชนซึ่ งเป็ นกำลัง
และอนำคตของชำติ โดยจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560
- บริ ษทั มอบรำงวัล “คนขยันปี 2560” ให้แก่พนักงำนในระดับปฏิ บัติกำรที่ มีควำมตั้งใจในกำรมำปฏิ บัติงำนอย่ำง
สม่ำเสมอตลอดปี เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ ม และสร้ำงขวัญกำลังใจให้กบั พนักงำน โดยจัดเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560
- บริ ษทั จัดกิจกรรมทำบุญใส่บำตรอำหำรแห้ง และสรงน้ ำพระ เนื่องในวันสงกรำนต์ เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560
- บริ ษทั มอบทุนกำรศึกษำสำหรับบุตรของพนักงำนปฏิบตั ิกำร เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560
- บริ ษทั จัดกิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 ณ วัดพิมพำวำส
- บริ ษทั จัดกิจกรรมทำบุญตักบำตรประจำปี บริ ษทั ได้จดั ให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระทำงศำสนำพุทธประจำปี เพื่อส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม และควำมเป็ นสิ ริมงคล ให้กบั บริ ษทั และพนักงำน เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2560 (สำนักงำน) และเมื่อวันที่ 1
ธันวำคม 2560 (สำขำ 1, 2) นอกจำกนี้บริ ษทั ยังทำบุญส่งท้ำยปี เก่ำ ต้อนรับปี ใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 อีกด้วย
- บริ ษทั จัดกิจกรรมทำบุญตักบำตรในวันคล้ำยวันเกิดให้แก่พนักงำนทุกเดือน
- บริ ษทั จัดเลี้ยงอำหำรให้กบั พนักงำน เพื่อเป็ นกำรขอบคุณและให้รำงวัลแก่พนักงำนทุกคนที่ได้มุ่งมัน่ ในกำรทำงำนจน
สำมำรถทำยอดขำยได้สูงสุด
- บริ ษทั จัดกิจกรรม “หนึ่ งกำรมอบ เพื่อส่ งต่อกำรให้” เป็ นกิจกรรมฉลองวันคล้ำยวันเกิดสำหรับผูบ้ ริ หำรและพนักงำน
เพื่อให้พนักงำนได้ร่วมทำกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ และมอบควำมสุขให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกำส โดยบริ ษทั ได้จดั เลี้ยงอำหำรกลำงวัน
และมอบสิ่ งของใช้จำเป็ นสำหรับเด็ก ณ สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนพิกำรทำงสมองและปั ญญำ (บ้ำนเฟื่ องฟ้ำ) เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม
2560
- บริ ษทั จัดกิจกรรม “มหกรรมกีฬำสี SWC” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 ณ สนำมกีฬำ เทศบำลบำงวัว คณำรักษ์ เพื่อ
เชื่อมควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงพนักงำน และสร้ำงควำมสำมัคคีให้แก่หมู่คณะ นอกจำกนี้ ยงั ลดควำมเคร่ งเครี ยดจำกกำรทำงำน
โดยมีกำรแข่งขันกีฬำหลำกหลำยประเภท
- บริ ษทั มอบโล่ประกำศเกียรติคุณขอบคุณกำรปฏิบตั ิงำน ประจำปี 2560 สำหรับผูบ้ ริ หำร พนักงำน ที่มีอำยุงำน 20 ปี 15
ปี 10 ปี และ 5 ปี เพื่อแสดงควำมขอบคุณที่ได้ทุ่มเทแรงกำย แรงใจ ปฏิบตั ิงำนกับบริ ษทั มำเป็ นระยะเวลำนำน เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม
2560
- บริ ษทั จัดกิจกรรมงำนปี ใหม่ประจำปี / กำรท่องเที่ ยวประจำปี เพื่อให้พนักงำนมีโอกำสได้พกั ผ่อนและร่ วมสังสรรค์
พบปะ เชื่อมควำมสำมัคคี เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ภำพอันดีในกำรปฏิบตั ิงำนและกำรอยูร่ ่ วมกัน บริ ษทั ได้มีนโยบำยให้มีกำรจัดงำนปี
ใหม่ประจำปี หรื อกำรจัดท่องเที่ยวประจำปี ให้แก่พนักงำน ตำมวำระโอกำสที่เหมำะสมให้แก่พนักงำน เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2560
ณ อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์
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การพัฒนาความรู้ ให้ แก่ พนักงาน
การอบรมภายในประจาปี 2560
เดือน
มกราคม
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม

ชื่ อหลักสู ตร
ปลุกพลังในตัวสู่ การทางานที่มุ่งเน้นผลสาเร็ จ
การประชุมที่มีประสิทธิภาพ การนาเสนอ ทักษะและการสื่ อสารตรรกะ
ฝึ กทักษะการเป็ นผูฝ้ ึ กสอน ( Training the Trainer )
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 2560 รุ่ นที่ 1
ISO 9001 version 2015 interpretation and implementation
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
ประชุมนาเสนอแผนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 2560 รุ่ นที่ 2
5 ส. เพือ่ การพัฒนางานและเพิม่ ผลผลิต
ความรู้เบื้องต้น ISO 14001 : 2015 รุ่ น 1
เทคนิคการตรวจติดตามและประเมินผลพื้นที่ 5ส
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 2560 รุ่ นที่ 3
ความรู้เบื้องต้น ISO 9001 version 2015 รุ่ นที่ 1-2
ปฐมพยาบาลขั้นต้น และปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพ
อบรมดับเพลิงขั้นต้น + ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ สาขา 1 และ2
ความรู้เบื้องต้น ISO 14001 : 2015 รุ่ น 2
การระงับเหตุสารเคมีหกล้นรั่วไหล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
ความรู้เบื้องต้น ISO 9001 version 2015 รุ่ นที่ 3
GMP
ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 2560 รุ่ นที่ 4
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การอบรมภายนอกประจาปี 2560
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน
พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

ชื่ อหลักสู ตร
HR Competency Model
ไขปัญหากฎหมายแรงงาน
ไขปัญหากฎหมายแรงงาน” (ภาคตีความและวิเคราะห์กรณีศึกษาที่พบบ่อยในองค์กร)
Advanced Business English Writing
การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2560
Leadership Competencies for the your Organization
การจัดการและพัฒนาคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
“นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ” (workshop)
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
5 ทักษะ สู่ การเป็ นนักขายมือทอง
กลยุทธ์การขายและการตลาดเพือ่ สร้างความได้เปรี ยบ
ข้อบังคับคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ
Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0
Maritime Transport of Dangerous Goods
Business English for Sales Representative
วิธีการออกและแก้ไขใบกากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิม่ หนี้ และการจัดทารายงาน
Update กฎหมายภาษีอากร 2560 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด
การจัดเก็บภาษีของสรรพากรในรู ปแบบใหม่และการตรวจสอบภาษี Pre-Audit ในปี 2560
การวางแผนการขายสาหรับนักขายมือโปร
นิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31
เตรี ยมความพร้อม...รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
การจัดทาระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการและการจัดทาเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-2005
4D Supervisory Skill
ผูต้ รวจประเมินภายใน (Internal Auditors)"การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
สร้างรายงานและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากโปรแกรมสาเร็ จรู ปหรื อ ERP อย่างมืออาชีพด้วย เครื่ องมือ PowerBI” รุ่ นที่ 5
การประกันคุณภาพทางการทดสอบทางเคมี
การทดสอบบรรจุภณั ฑ์กระดาษ
Method Validation” สาหรับงานทดสอบทางเคมี
GHS For BASIC
เทคนิคการติดตามและมอบหมายงาน
บัญชีและภาษีอากร สาหรับผูท้ ี่ไม่ใช่นกั บัญชี
แนวทางการยืน่ คาขอขึ้นทะเบียน การแจ้งข้อเท็จจริ งฯ
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
Excel for Accounting (การใช้ Excel สาหรับงานบัญชี) รุ่ น 13
17
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เดือน
สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ชื่ อหลักสู ตร
ผูค้ วบคุมการขายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
ภาษาอังกฤษสาหรับนักจัดซื้ อ
ครบเครื่ องเรื่ องดาเนินการเรื่ องเช็ค
กลยุทธ์การตลาดและการขายเพือ่ เพิม่ ฐานลูกค้า
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับ Productive Supervisor
การใช้โปรแกรม MS PowerPoint & Excel เพือ่ การนาเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
Excel for Managerial Accounting (Microsoft Excel สาหรับงานบัญชีบริ หาร) (หลักสูตรใหม่ 2560)
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าสาหรับวิศวกร
การสอบเทียบเครื่ องชัง่ และตุม้ น้ าหนักมาตรฐาน
การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รุ่ นที่ 3
ที่ปรึ กษาด้านแรงงานสัมพันธ์
5 Advance Sales Skill
ความรู้เบื้องต้นการสอบเทียบเครื่ องมือวัดและการแปลความหมายในใบรับรองผลการสอบเทียบ
การประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรม รุ่ นที่ 62
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางเคมี
เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
การวางแผนการใช้ประโยชน์ทางภาษีจากการซื้ อทรัพย์สินที่ลงรายจ่าย2เท่าและ1.5เท่า
สัมมนา FAOPMA-Pest Summit2017
เทคนิคการปิ ดบัญชี และการจัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับการปิ ดบัญชี
HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance
e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่ น 13)
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การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั มีกำรสร้ำงจิตสำนึกในเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงำนทุกระดับ คืนกำไรส่ วนหนึ่ งเพื่อกิจกรรมที่มี
ส่ วนสร้ ำงสรรค์สังคม นอกจำกกำรดู แลพนักงำน ลูกค้ำ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องโดยตรงแล้ว บริ ษทั ยังมุ่งมัน่ ที่ จะมีส่วนร่ วมในกำร
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
กิจกรรมการร่ วมพัฒนาชุมชน และสังคม
- บริ ษทั จัดกิจกรรม CSR สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2560 ณ น้ ำตกเจ็ดคต อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
- พนักงำนบริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ร่ วมกิจกรรม “โลหิ ตคนละนิ ด ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ตำมโครงกำร
กำรนิ คมอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) ให้ชีวิตด้วยโลหิ ตอุตสำหกรรม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กำยน 2560 ณ
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว์
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ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีควำมจริ งใจและยินดี ในกำรรับข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำและผูบ้ ริ โภค ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ Website, Social Media
อย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ บริ ษทั มีกำรจัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำข้อเสนอแนะหรื อข้อ
ร้องเรี ยนมำปรับปรุ งคุณภำพสิ นค้ำของบริ ษทั
การจัดการข้ อร้ องเรียนของลูกค้ า

ปี
จานวนข้อร้ องเรียน
จานวนที่ดาเนินการได้ (%)

2558
20
100

2559
24
100

2560
17
100

2558
89.49

2559
90.24

2560
90.85

ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า

ปี
ความพึงพอใจ (%)
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นโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำ คุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดย
1. สร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำโดยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตำมข้อกำหนดคุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอ
2. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มุ่งเน้นควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยของบุคลำกรในองค์กรและผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
4. ป้ องกันและลดควำมเสี่ ยงอันเป็ นเหตุจำกบริ ษทั ที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
5. ใช้ทรัพยำกร และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษ ัท ได้ด ำเนิ น กำรจัด ให้มี ค ณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อ มในกำรท ำงำน ตำมที่
กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรปละกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พ.ศ. 2549
โดยคณะกรรมกำร มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. พิจำรณำนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รวมทั้งควำมปลอดภัยนอกงำน เพื่อป้ องกันและลด
กำรเกิดอุบตั ิเหตุกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่ วย หรื อกำรเกิดเหตุเดือดร้อนรำคำญอันเนื่องจำกกำรทำงำน หรื อควำมไม่ปลอดภัย
ในกำรทำงำนเสนอต่อนำยจ้ำง
2. รำยงำนและเสนอแนะมำตรกำรหรื อแนวทำงปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน และมำตรฐำนควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนต่ อ นำยจ้ำง เพื่ อ ควำมปลอดภัย ในกำรทำงำนของลู กจ้ำงผูร้ ั บ เหมำและ
บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำปฏิบตั ิงำนหรื อเข้ำมำใช้บริ กำรในสถำนประกอบกิจกำร
3. ส่งเสริ ม สนับสนุน กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำนประกอบกิจกำร
4. พิจำรณำข้อบังคับและคู่มือควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รวมทั้งมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำน
ประกอบกิจกำรเสนอต่อนำยจ้ำง
5. สำรวจกำรปฏิบตั ิดำ้ นควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและตรวจสอบสถิติกำรประสบอันตรำยที่เกิดขึ้นในสถำนประกอบ
กิจกำร อย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจำรณำโครงกำรหรื อแผนกำรฝึ กอบรมเกี่ ยวกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รวมถึงโครงกำรหรื อแผนกำรอบรม
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในด้ำนควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง หัวหน้ำงำน ผูบ้ ริ หำร นำยจ้ำง และบุคลำกรทุกระดับเพื่อ
เสนอควำมเห็นต่อนำยจ้ำง
7. วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรทำงำนที่ไม่ปลอดภัยให้เป็ นหน้ำที่ของลูกจ้ำงทุกระดับต้องปฏิบตั ิ
8. ติดตำมผลควำมคืบหน้ำเรื่ องที่เสนอนำยจ้ำง
9. รำยงำนผลกำรปฏิ บัติ ง ำนประจ ำปี รวมทั้ง ระบุ ปั ญ หำ อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะในกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรเมื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนำยจ้ำง
10. ประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำนประกอบกิจกำร
11. ปฏิบตั ิงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนอื่นตำมที่นำยจ้ำงมอบหมำย
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นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจัดให้มี “เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริ หาร และระดับหัวหน้ างาน”
ตำมที่กฎกระรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรปละกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พ.ศ. 2549 อีกด้วย
ด้ านความปลอดภัยในการทางาน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและมีมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เนื่องจำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงในกำร
เกิดอุบตั ิเหตุหรื อกำรได้รับบำดเจ็บ ซึ่งบริ ษทั มีกำรจัดให้มีอบรมในเรื่ องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแก่พนักงำน เพื่อให้พนักงำน
มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในกำรทำงำน มีกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่ำงๆ ให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำร
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนของแต่ละส่วนงำน มีกำรจัดพื้นที่สำหรับจัดวำงสิ นค้ำ และจัด
ให้มีกำรฝึ กซ้อ มดับเพลิ ง ตรวจสอบระบบป้ องกัน กำรเกิ ด เหตุ เพลิ ง ไหม้ รวบรวมสถิ ติ วิเ ครำะห์ ข ้อมู ล จัด ทำรำยงำน และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่ วยเนื่องจำกกำรทำงำนของพนักงำน
ตารางแสดงสถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุในการทางานเปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
ความรุนแรง / ความเสียหาย
ทรัพย์สินเสียหาย
ได้รับบาดเจ็บไม่หยุดงาน
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นอยูง่ าน
รวมจานวน (ครั้ง) ที่เกิดอุบตั ิเหตุ
รวมจานวนวันหยุดงาน (วัน)

2558
1
3
0
4
0

จานวนครั้ง / ปี
2559
6
1
2
9
14

2560
7
0
0
7
0

บริ ษทั มีกำรแต่งตั้ง “ผู้รับผิดชอบในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” เพื่อป้ องกันกำรเกิดอัคคีภยั ซึ่ ง
จะนำไปสู่ ควำมเสี ยหำยแก่ชีวิตพนักงำน ทรัพย์สินของบริ ษทั ตลอดจนสภำพแวดล้อม ดังนั้น บริ ษทั จึ งจัดให้มีแผนกำรป้ องกัน
และระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมีกำรฝึ กซ้อมควำมเข้ำใจ วิธีกำรปฏิบตั ิต่ำงๆ รวมถึงกำรฝึ กซ้อมดับเพลิงเป็ นประจำปี โดยในปี
2560 ได้มีกำรจัดกำรฝึ กซ้อมดับเพลิง เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 และฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2560
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ด้ านสุ ขอนามัย
บริ ษทั ได้จดั ทำโครงกำร “กินร้ อน ช้ อนกลาง ล้ างมือ” เพื่อเป็ นกำรรณรงค์ให้พนักงำนมีสุขภำพที่ดี โดยมีกำรจัดทำป้ ำย
รณรงค์ในสถำนที่ต่ำงๆ และโรงอำหำร อีกทั้งได้วำงเจลล้ำงมือตำมจุดต่ำงๆ เพื่อย้ ำเตือนและปลูกฝั งให้พนักงำนมีสุขอนำมัยที่
สะอำด ห่ำงไกลจำกโรคท้องร่ วง และบริ ษทั จัด “กิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้ างมาตรฐาน สร้ างนิสัย” เพื่อเป็ นกำรจัด
ระเบียบควำมเรี ยบร้อยในสถำนที่ทำงำน เพื่อก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี มีควำมปลอดภัยและเป็ นระเบียบมำกขึ้น อัน
จะนำไปสู่ กำรเพิ่ม ประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนที่ ได้มำตรฐำนและรวดเร็ ว ยิ่งขึ้ น โดยในกิ จ กรรมดังกล่ำวจะสื่ อสำรให้พนักงำน
รับทรำบ และจัดให้มีกำรแข่งขันขึ้น เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีส่วนรวมในกิจกรรมดังกล่ำว โดยในปี 2560 จะมีกำรตรวจสอบ 2
ครั้ง และเก็บเป็ นคะแนนสะสม เพื่อชิงรำงวัลผูช้ นะเลิศในช่วงสิ้ นปี ซึ่ งกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ในช่วงเดื อนมิถุนำยน 2560
และครั้งที่ 2/2560 ในช่วงพฤศจิกำยน 2560
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ด้ านสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตสิ นค้ า
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จโดยคำนึ งถึ งคุ ณภำพของสิ นค้ำเป็ นสำคัญ บริ ษทั มี กระบวนกำรดำเนิ นงำนที่ มีประสิ ทธิ ภำพทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแต่กำรคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนกำรจัดซื้อจัดหำมีควำมโปร่ งใส กำรตรวจสอบคุณภำพ รวมถึงมีระบบกำรจัดส่ งสิ นค้ำ
ที่มีควำมรวดเร็ ว และบริ กำรหลังกำรขำยที่ดี
กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ำย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้ำสำเร็ จรู ป
โดยเริ่ มต้นจำกกำรรวบรวมรำยกำรผลิตภัณฑ์ที่จดั ซื้อ ตำมด้วยกำรประเมินผูข้ ำย ทั้งผูข้ ำยรำยใหม่และรำยเก่ำ ซึ่ งรวมกำรสั่งซื้ อทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยวัตถุดิบหลักของบริ ษทั ประกอบด้วย สำรเคมี ตัวทำละลำย สำรออกฤทธิ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ใน
กำรคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์จำกผูผ้ ลิตนั้น บริ ษทั จะคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผูข้ ำยที่
เชื่อถือได้ในตลำด รวมทั้งมีกำรตรวจสอบวัตถุดิบทุกรำยกำรก่อนกำรรับเข้ำโดยห้องปฏิบตั ิกำรที่ทนั สมัย ในส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์มีกำร
ควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนจำกหน่ วยงำนควบคุมคุณภำพ ซึ่ งบริ ษทั คำนึ งถึงสุ ขอนำมัยของผูบ้ ริ โภคเป็ นสำคัญ ดังนั้นในกำร
พิจำรณำวัตถุดิบ ผูผ้ ลิตจะต้องมีเอกสำรรับรองกำรทดสอบโลหะหนักปนเปื้ อน ส่ งให้ปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับกำรประเมินประจำปี ,
สำหรับบรรจุภณั ฑ์ จะต้องมีเอกสำรกำรทดสอบผลปนเปื้ อนของบรรจุภณั ฑ์ลงสู่น้ ำยำทุกๆ 5 ปี
กระบวนการตรวจรับและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รับเข้ า มีกำรดำเนิ นกำรอย่ำงเป็ นระบบ และมีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ชดั เจน
โดยกระบวนกำรตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภำพ จะรับผิดชอบประกอบด้วย 2 ส่วนงำน ซึ่งกล่ำวคือ ห้องปฏิบตั ิกำรจะรับผิดชอบใน
ส่ วนของวัตถุดิบ และ หน่วยงำนควบคุมคุณภำพจะรับผิดชอบในส่ วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ งในกระบวนกำรตรวจสอบ/ทวนสอบ
คุณภำพ จะเริ่ มต้นจำกกำรรับทรำบข้อมูลสิ นค้ำเข้ำ จำกหน่วยงำนคลังสิ นค้ำ จำกนั้นทำกำรสุ่ มตัวอย่ำงขึ้นมำเพื่อทำกำรตรวจสอบ
และเมื่อทำกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรแล้วเสร็ จ ทั้งสองหน่วยงำนจะทำกำรแจ้งผลตรวจสอบกลับไปยังหน่วยงำนคลังสิ นค้ำ
เพื่อให้หน่วยงำนคลังสิ นค้ำดำเนินกำรต่อไป
กระบวนการผลิต โดยเริ่ มต้นจำกกำรวำงแผนกำรผลิต และกำหนดตำรำงกำรผลิต โดยคำนึ งถึงปั จจัยกำรผลิตที่เกี่ยวข้อง
เช่น จำนวนสิ นค้ำคงคลัง ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ปริ มำณบรรจุภณั ฑ์และวัตถุดิบให้มีควำมเหมำะสม ตำมด้วยกระบวนกำรผลิตจะ
มี ก ำรผสมผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ งจะมี ก ำรตรวจสอบคุ ณ ภำพของส่ ว นผสมในด้ำ นควำมเข้ม ข้น และควำมบริ สุ ท ธิ์ ของสำรเคมี จ ำก
ห้องปฏิ บตั ิกำรและกระบวนกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ จะมีกำรตรวจสอบเครื่ องบรรจุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้
งำนด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีควำมทันสมัย มีระบบกำรตรวจสอบสิ นค้ำที่ทำกำรผลิตตำมช่วงเวลำที่กำหนด ซึ่ งทำให้มนั่ ใจ
ได้วำ่ สิ นค้ำที่ผำ่ นกระบวนกำรผลิตนั้นได้คุณภำพ
กระบวนการจัดเก็บและจัดส่ งสินค้ า โดยเริ่ มต้นจำกกำรนำผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป ซึ่ งได้จำกกระบวนกำรผลิตที่ได้ผ่ำนกำร
ตรวจสอบคุณภำพขั้นสุดท้ำยแล้ว จึงจะเคลื่อนย้ำยไปจัดเก็บในบริ เวณที่กำหนด หลักกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป ให้พิจำรณำถึง
ข้อควรระมัดระวังไม่ให้สินค้ำเสี ยหำย เสื่ อมสภำพ สู ญหำย โดยควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิ ดถูกจัดเก็บในบริ เวณที่กำหนด
โดยแบ่งตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Products Group) คือ กลุ่ม Aerosol, กลุ่มทำไม้ (Wood Preservative), กลุ่มรำดพื้น (Insecticide), กลุ่ม
ทำควำมสะอำด (detergent), กลุ่มแชมพูสุนขั (Dog Shampoo) และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำธำรณสุขชุมชนและเคมีเกษตร มีกำรตรวจนับ
จำนวนผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป ที่จดั เก็บเทียบกับจำนวนในระบบสต็อก ว่ำมีควำมถูกต้องครบถ้วนทั้งชนิ ดและจำนวน จำกนั้นจัดส่ ง
สิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ สำหรับในกำรขนส่ งสิ นค้ำ บริ ษทั ได้จำ้ งบริ ษทั ขนส่ งเพื่อส่ งมอบสิ นค้ำให้กบั ตัวแทนจำหน่ ำยของบริ ษทั ให้
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เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ ว บริ ษทั มีนโยบำยในกำรขนส่งสิ นค้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่ำวคือ ในกำรขนส่งสิ นค้ำแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะจัดส่งให้เต็มพื้นที่ของยำนพำหนะ โดยคำนึงถึงควำมคุม้ ค่ำ และควำมปลอดภัยของผูร้ ่ วมใช้เส้นทำงเป็ นหลัก เพื่อให้เกิด
กำรใช้พลังงำนได้อย่ำงคุม้ ค่ำและมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด อีกทั้งเป็ นกำรประหยัดต้นทุนค่ำขนส่ งให้กบั บริ ษทั เพื่อก่อให้เกิดเป็ นผล
กำไรมำกขึ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ ซึ่งก่อให้เกิดควำมมัน่ ใจแก่ลูกค้ำในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ โดยมำตรฐำนที่
บริ ษทั ได้รับมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานระบบ ISO 9001 โดยครอบคลุมตั้งแต่ระบบกำรขำย กำรผลิต และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (ปั จจุบนั ISO 9001 :
2008)
มาตรฐานสิ่ งแวดล้ อม ISO 14001 โดยครอบคลุมระบบกำรผลิต และระบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ (ปั จจุบนั ISO 14001 :
2015)
มาตรฐานระบบการผลิต ตามหลักเกณฑ์ ที่ดีใ นการผลิตวัต ถุ อันตรายหรื อ GMP โดยเป็ นมำตรฐำนกำรผลิ ต ตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ ดีในกำรผลิตวัตถุอนั ตรำย ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสุข ครอบคลุมระบบกำรผลิตสำรกำจัดแมลงและสำรทำควำมสะอำด
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การควบคุมมลพิษ
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จโดยตระหนักถึ งควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อม มุ่งมัน่ ในกำรจัดทำและปรั บปรุ งระบบกำรจัดกำร
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กฎหมำย ข้อกำหนดที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม จะได้รับกำรปฏิ บตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
รวมทั้งกำรลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกิจกรรมของบริ ษทั ดังนั้นผลกำรดำเนิ นกำรของระบบกำร
จัดกำรสิ่ งแวดล้อมจะต้องมีกำรพิจำรณำทบทวนปี ละ 2 ครั้ง โดยกำรกำหนดของตัวแทนฝ่ ำยบริ หำรกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้
แน่ใจว่ำมีควำมเหมำะสม เพียงพอ และประสบผลสำเร็ จเป็ นไปตำมข้อกำหนดของ ISO14001 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
มลพิษทางนา้
บริ ษทั สร้ำงจิตสำนึกของพนักงำนให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรักษำคุณภำพน้ ำ
รวมถึงกำรใช้น้ ำอย่ำงรู ้คุณค่ำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับน้ ำเสี ยจำกกระบวนกำรผลิต และกิจกรรมของบริ ษทั จะมีกำรบำบัดน้ ำเสี ยขั้นต้น ก่อนที่จะ
ระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำเสี ยของกำรนิคมอุตสำหกรรมเวลโกร เพือ่ นำไปบำบัดอีกครั้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสำมำรถ
มัน่ ใจได้วำ่ น้ ำเสี ยที่เกิดจำกบริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ไม่ได้ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง อีกทั้งก่อนที่จะมีกำร
ปล่อยออกสู่ระบบบำบัดของทำงนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรนั้น จะมีกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำเพื่อเฝ้ำระวังค่ำมลพิษทำงน้ ำเป็ นระยะ (2
ครั้งต่อปี ) เพื่อไม่ให้เกินกว่ำค่ำที่ทำงกำรนิคมอุตสำหกรรมกำหนดด้วยดังนี้
ตารางแสดงค่ ามลพิษนา้ เสีย เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
ผลการตรวจ
พารามิเตอร์

มาตรฐาน

pH
BOD
COD
Oil & Grease
Surfactant
Formaldehyde
Phenol
Chloride
Suspended solids
Total dissolved solids
Color
Physical appearance

5.5-9.0
500
750
10
30
1
1
2000
200
3000
-

1/2558
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
7.3
ผ่าน
103
ผ่าน
143
ผ่าน
5
ผ่าน
1.72
ผ่าน
ND
ผ่าน
ND
ผ่าน
306
ผ่าน
14
ผ่าน
500
ผ่าน
ผ่าน
Clear
ผ่าน

2/2558
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
5.5
ผ่าน
158
ผ่าน
238
ผ่าน
3
ผ่าน
0.69
ผ่าน
ND
ผ่าน
0.2
ผ่าน
275
ผ่าน
912
ผ่าน
9105
ผ่าน
43
ผ่าน
Clear
ผ่าน

1/2559
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
7.6
ผ่าน
55
ผ่าน
77
ผ่าน
5
ผ่าน
0.24
ผ่าน
ND
ผ่าน
<0.002
ผ่าน
232
ผ่าน
37
ผ่าน
700
ผ่าน
492
ผ่าน
เหลืองอ่อน ผ่าน

2/2559
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
7.4
ผ่าน
89
ผ่าน
128
ผ่าน
10
ผ่าน
0.6
ผ่าน
ND
ผ่าน
ND
ผ่าน
259
ผ่าน
36
ผ่าน
885
ผ่าน
120
ผ่าน
เหลืองอ่อน ผ่าน

1/2560
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
7.3
ผ่าน
25
ผ่าน
69
ผ่าน
3
ผ่าน
0.38
ผ่าน
ND
ผ่าน
0.204
ผ่าน
140
ผ่าน
11
ผ่าน
1141
ผ่าน
150
ผ่าน
เหลืองอ่อน ผ่าน

2/2560
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
7.5
ผ่าน
12.3
ผ่าน
19
ผ่าน
3
ผ่าน
0.6
ผ่าน
0.1
ผ่าน
0.354
ผ่าน
150
ผ่าน
3.5
ผ่าน
1160
ผ่าน
120
ผ่าน
เหลืองอ่อน ผ่าน
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มลพิษทางอากาศ
บริ ษทั มีกำรตรวจวัดค่ำปริ มำณมลพิษทำงอำกำศเป็ นประจำทุกๆ 6 เดื อน เพื่อเฝ้ำระวังกำรปล่อยมลพิษตำมที่ กฎหมำย
กำหนด รวมถึงกำรตรวจวัดค่ำปริ มำณสำรเคมีที่อยูใ่ นพื้นที่ที่พนักงำนปฏิบตั ิงำนต้องไม่เกินตำมที่กำหนด
ตารางแสดงค่ าปริมาณมลพิษทางอากาศ เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
ผลการตรวจ
1/2558
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ

พารามิเตอร์

2/2558
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ

1/2559
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ

2/2559
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ

1/2560
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ

2/2560
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ

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

9

ผ่าน

9

ผ่าน

9

ผ่าน

9

ผ่าน

9

ผ่าน

9

ผ่าน

Stack pollution: Total
suspended particular, Xylene

1

ผ่าน

1

ผ่าน

1

ผ่าน

1

ผ่าน

1

ผ่าน

1

ผ่าน

มลพิษทางเสียง
บริ ษทั มีกำรจัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ช่วยในกำรลดระดับเสี ยงในบริ เวณที่มีระดับเสี ยงเกินจำกมำตรฐำนที่กำหนด เพื่อควำม
ปลอดภัยของพนักงำนเป็ นสำคัญ
ตารางแสดงค่ าตรวจสอบและวัดผลระดับเสียงในพื้นทีท่ างาน เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
ผลการตรวจ
พารามิเตอร์
Sound level
Noise sound

1/2558
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
6
ผ่าน
2
ผ่าน

2/2558
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
6
ผ่าน
2
ผ่าน

1/2559
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
6
ผ่าน
2
ผ่าน

2/2559
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
6
ผ่าน
2
ผ่าน

1/2560
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
6
ผ่าน
2
ผ่าน

2/2560
ผลการ
เกณฑ์
ตรวจ
6
ผ่าน
2
ผ่าน
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มลพิษจากของเสีย / ขยะมูลฝอย
บริ ษทั มีแนวทำงในกำรจัดกำรของเสี ย / ขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. สาหรับของโรงงาน
โดยมีกำรจัดกำรดังนี้
1. ถังขยะมูลฝอย (ถังสี เหลือง) เช่น เศษถุงพลำสติก เศษผ้ำ ซึ่ งทุกเช้ำแต่ละหน่วยงำน เก็บรวบรวมส่ งที่จุดรวม เพื่อให้
ทำงนิคมรับไปกำจัด
2. ถังขยะรี ไซเคิล (ถังสี เขียว) เช่น ขยะที่ยอ่ ยสลำยได้ง่ำย เศษอำหำร พืชผัก เปลือกผลไม้ ซึ่ งทุกเช้ำแต่ละหน่วยงำน เก็บ
รวบรวมส่งที่จุดรวม เพื่อให้ทำงนิคมรับไปกำจัด
3. ถังขยะภำชนะบรรจุปนเปื้ อน (ถังสี น้ ำเงิน) เช่น ภำชนะสำรออกฤทธิ์ ภำชนะบรรจุผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ซึ่ งทุกเช้ำแต่
ละหน่วยงำน เก็บรวบรวมใส่ถุงพลำสติกติดฉลำก ส่งพนักงำนรับขยะที่หอ้ งคัดแยกขยะ แล้วบันทึกกำรนำส่งและตรวจรับขยะ
4. ถัง ขยะอันตรำย (ถังสี แ ดง) เช่ น มี กำรปนเปื้ อนสำรเคมี อนั ตรำยในโรงงำนหรื อในห้องทดลอง ซึ่ งทุ กเช้ำ แต่ล ะ
หน่วยงำน เก็บรวบรวมใส่ถุงพลำสติกติดฉลำก ส่งพนักงำนรับขยะที่หอ้ งคัดแยกขยะ แล้วบันทึกกำรนำส่งและตรวจรับขยะ และมี
บมจ. บริ หำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรขนส่ ง และนำไปบำบัดกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย
2. สาหรับส่ วนสานักงาน
โดยมีกำรจัดกำรดังนี้
1. ขยะกระดำษ, ขยะพลำสติก (ซึ่ งสำมำรถนำไปรี ไซเคิลได้) ซึ่ งทำงบริ ษทั ได้จำหน่ำยให้กบั ทำงบริ ษทั ที่ได้รับอนุญำต
นำไปรี ไซเคิลนำไปใช้ต่อไป
2. ขยะอัน ตรำย แบ่ งเป็ นขยะอันตรำยเศษผ้ำปนเปื้ อน, ภำชนะปนเปื้ อนสำรเคมี อนั ตรำย และน้ ำยำเสี ย ที่ เกิ ดจำก
กระบวนกำรผลิต และกำรทดสอบของห้องปฏิบตั ิกำรเคมี จะถูกรวบรวมและจัดเก็บในโรงแยกขยะเช่นเดียวกัน โดยบริ ษทั ได้ส่ง
กำจัดกับทำงบริ ษทั ที่ ได้รับอนุญำตกำจัดของเสี ยอันตรำย 2 รำยได้แก่บริ ษทั อัคคีปรำกำร และบริ ษทั บริ หำรและพัฒนำเพื่อกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหำชน) เพื่อนำไปบำบัดกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
โดยในปี 2560 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมโรงงำนประมำณ 1.34 ล้ำนบำท

ความรับผิดชอบต่ อผลิตภัณฑ์
บริ ษทั มีนโยบำยรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งำนแล้วจำกลูกค้ำ เพื่อมำกำจัดตำมหลักกำรที่ถูกต้องซึ่งจะสำมำรถลดกำรปนเปื้ อน
สำรเคมีลงสู่สิ่งแวดล้อมอีกทำงหนึ่ง
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โครงการอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษทั จัดตั้งคณะทำงำนด้ำนอนุ รักษ์พลังงำน เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรด้ำนกำรอนุ รักษ์พลังงำนของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำง
ต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภำพ ดังนั้น คณะทำงำนดังกล่ำวจะดำเนิ นกำรสื่ อสำรกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบผลกำร
ดำเนินกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้พนักงำนยึดถือเป็ นแนวทำงกำรในกำรปฏิบตั ิต่อไป โดยคณะทำงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
จัดกิจกรรมดังนี้
ส่ งเสริมการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด
บริ ษทั คำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษทั มีนโยบำย ดังนี้
- หลอดไฟให้แสงสว่ำง เปิ ดเท่ำที่จำเป็ น และใช้หลอดไฟ LED ซึ่งเป็ นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงำนมำกกว่ำหลอดไฟประเภทอื่นๆ
ทำให้ประหยัดพลังงำนและลดค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั จำกกำรที่มีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลดลง
- ตรวจสอบและวัดผล ไอสำรเคมี ฝุ่ นละออง น้ ำทิ้ง ระดับควำมเข้มของแสงสว่ำง
- เครื่ องจักร / อุปกรณ์กำรผลิต เมื่อไม่ใช้งำนต้องปิ ด
- อุปกรณ์สำนักงำน / เครื่ องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้ตอ้ งปิ ด
- เครื่ องปรับอำกำศ ตั้งอุณหภูมิ 25oC และมีกำรล้ำงเครื่ องปรับอำกำศประจำทุกเดือน เป็ นกำรรักษำประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนของ
เครื่ อง ให้มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน
ในปี 2560 บริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ได้รับเกี ยรติบตั รจำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทน และอนุ รักษ์
พลังงำน เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 เพื่อแสดงว่ำได้ผ่ำนกำรเข้ำร่ วมกำรส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์พลังงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก

กา
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GRI CONTENT INDEX
Standard Disclosure
STRATEGY AND ANALYSIS

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Disclosure Requirements

Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chair,
G4-1
or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization and the
organization’s strategy for addressing sustainability.
G4-2
Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.
ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3
Report the name of the organization.
G4-4
Report the primary brands, products, and services.
G4-5
Report the location of the organization’s headquarters.
Report the number of countries where the organization operates, and names of countries where
G4-6
either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the
sustainability topics covered in the report.
G4-7
Report the nature of ownership and legal form.
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of
G4-8
customers and beneficiaries).
G4-9
Report the scale of the organization.
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.
G4-10
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

G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16

Page

1-3
5

AR 20-21

1-2
1-2
2
1-2
1-2

AR 103-109
AR 10-18
AR 24

10-12

f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in
employment in the tourism or agricultural industries).
Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements.
Describe the organization’s supply chain.
Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size,
structure, ownership, or its supply chain.

5

Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.

-

List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other
initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.
List memberships of associations (such as industry associations) and national or international
advocacy organizations.

Note

AR 20-21

-
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Standard Disclosure
Disclosure Requirements
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or equivalent
documents.
G4-17
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.
G4-18
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.
G4-20
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.
G4-21
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons
G4-22
for such restatements.
G4-23

Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
G4-25
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of
G4-26
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.
G4-27
REPORT PROFILE
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32

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
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.
Date of most recent previous report (if any).
Reporting cycle (such as annual, biennial).
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
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.

Page

Note

1-2

AR 5
5-7
5-7
5-7
6-7
6-7
6-7

6-7

AR 5
AR 5

AR 5
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Standard Disclosure
REPORT PROFILE

G4-33

Disclosure Requirements

Page

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.

-

Note

GOVERNANCE
G4-34
G4-35
G4-36

G4-37
G4-38

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.
Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics from
the highest governance body to senior executives and other employees.
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.
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.
Report the composition of the highest governance body and its committees.

AR 24-29
AR 24-29
AR 24-29

AR 24-29

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).

AR 27, 32-37

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 29

G4-41
G4-42
G4-43

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.
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.
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective
knowledge of economic, environmental and social topics.

AR 33-34
AR 30-31
AR 46
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รก
Standard Disclosure
GOVERNANCE

G4-44

Disclosure Requirements

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

Page

Note

8

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.

G4-45

G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51

G4-52

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.
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s
risk management processes for economic, environmental and social topics.
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and
social impacts, risks, and opportunities.
Report the highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s
sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.
Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body.
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.

AR 20-21,
AR 46-47

-

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.

AR 39-41

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

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 28-29

-

AR 39-41

อบ
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Standard Disclosure
GOVERNANCE

Disclosure Requirements

Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s highestpaid individual in each country of significant operations to the median percentage increase in
annual total compensation for all employees (excluding the h
ETHICS AND INTEGRITY
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes of
G4-56
conduct and codes of ethics.
Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior,
G4-57
and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines
G4-55

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
G4-58
management, whistleblowing mechanisms or hotlines.
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE
Generic Disclosures on Management Approach
G4-DMA
Direct economic value generated and distributed
G4-EC1
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to
G4-EC2
climate change
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
G4-EC3
Financial assistance received from government
G4-EC4
ASPECT: MARKET PRESENCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant
G4-EC5
locations of operation
Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of
G4-EC6
operation
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC7
Development and impact of infrastructure investments and services supported
G4-EC8
Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach

Page

Note

-

8

AR 32-42

9

AR 32-42

9

AR 35

AR 48-102
AR 72-73
-

11

AR 20-21
AR 20-21
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Standard Disclosure
Disclosure Requirements
ASPECT: MATERIALS
G4-EN1
Materials used by weight or volume
G4-EN2
Percentage of materials used that are recycled input materials
ASPECT: ENERGY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN3
Energy consumption within the organization
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
ASPECT: WATER
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN8
Total water withdrawal by source
G4-EN9
Water sources significantly affected by withdrawal of water
G4-EN10
Percentage and total volume of water recycled and reused
ASPECT: BIODIVERSITY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high
G4-EN11
biodiversity value outside protected areas
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected
G4-EN12
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
G4-EN13
Habitats protected or restored
Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in
G4-EN14
areas affected by operations, by level of extinction risk
ASPECT: EMISSIONS
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
ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
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
G4-EN24
Total number and volume of significant spills

Page

Note

-

29
29
-

26
-

-

-

27-28
27-28
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Standard Disclosure
ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

Disclosure Requirements

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of
G4-EN25
the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped
internationally
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats
G4-EN26
signifcantly affected by the organization’s discharges of water and runoff
ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN27
Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services
G4-EN28
Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for nonG4-EN29
compliance with environmental laws and regulations
ASPECT: TRANSPORT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the
G4-EN30
organization’s operations, and transporting members of the workforce
ASPECT: OVERALL
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN31
Total environmental protection expenditures and investments by type
ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria
Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions
G4-EN33
taken
ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal
G4-EN34
grievance mechanisms
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
ASPECT: EMPLOYMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and
G4-LA1
region
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time
G4-LA2
employees, by significant locations of operation
G4-LA3
Return to work and retention rates after parental leave, by gender

Page

Note

27-28
-

-

-

-

28

-

-

11-12
13-14
12
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Standard Disclosure
Disclosure Requirements
ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in
G4-LA4
collective agreements
ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
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

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
G4-LA7
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation
G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
ASPECT: TRAINING AND EDUCATION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA9
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of
G4-LA10
employees and assist them in managing career endings
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by
G4-LA11
gender and by employee category
ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA6

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

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant
G4-LA13
locations of operation
ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA14
Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and
G4-LA15
actions taken
ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal
G4-LA16
grievance mechanisms
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Standard Disclosure

Disclosure Requirements
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include
G4-HR1
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

ASPECT: NON-DISCRIMINATION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and
G4-HR4
collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these
rights
ASPECT: CHILD LABOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and
G4-HR5
measures taken to contribute to the effective abolition of child labor
ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or
G4-HR6
compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or
compulsory labor
ASPECT: SECURITY PRACTICES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or procedures
G4-HR7
that are relevant to operations
ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR8

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken

ASPECT: ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or
G4-HR9
impact assessments
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Standard Disclosure
Disclosure Requirements
ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR10
Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria
Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions
G4-HR11
taken
ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal
G4-HR12
grievance mechanisms
SUB-CATEGORY: SOCIETY
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments,
G4-SO1
and development programs
G4-SO2
Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities
ASPECT: ANTI-CORRUPTION
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption and the
G4-SO3
significant risks identified
G4-SO4
Communication and training on anti-corruption policies and procedures
G4-SO5
Confirmed incidents of corruption and actions taken
ASPECT: PUBLIC POLICY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO6
Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary
ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices
G4-SO7
and their outcomes
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for nonG4-SO8
compliance with laws and regulations
ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY
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
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Standard Disclosure
Disclosure Requirements
ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through formal
G4-SO11
grievance mechanisms
SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are
G4-PR1
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

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Type of product and service information required by the organization’s procedures for product
G4-PR3
and service information and labeling, and percentage of significant product and service categories
subject to such information requirements
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning
G4-PR4
product and service information and labeling, by type of outcomes
G4-PR5
Results of surveys measuring customer satisfaction
ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR6
Sale of banned or disputed products
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning
G4-PR7
marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of
outcomes
ASPECT: CUSTOMER PRIVACY
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of
G4-PR8
customer data
ASPECT: COMPLIANCE
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the
G4-PR9
provision and use of products and services
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