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วสัิยทัศน์ 

“มุ่งมัน่สู่การเป็นองคก์รชั้นน าท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้คุณภาพสูง 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติของผูบ้ริโภคในระดบัสากล” 

 

พนัธกจิ 
“ใส่ใจในการสร้างสรรคสิ์นคา้อยา่งพิถีพิถนัถึงคุณภาพสูงสุด เพื่อน าองคก์รสู่ความเป็นผูน้  า 

และบรรลุความพึงพอใจสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย” 

 



รายงานความยั่งยืน 2561  

2 

 

 
วฒันธรรมขององค์กร (CORE  VALUE) 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
  
 รางวัล อย.ควอลิตี ้อวอร์ด ประเภทผู้ผลติผลิตภัณฑ์วัตถุอนัตราย 
ประเภท 3 ปีซ้อน  
จดัโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัท่ีไดรั้บรางวลัอยา่งต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 7 

 
 รางวัล “Superbrands” ภายใต้ตราสินค้า “เชนไดร้ท์” และตราสินค้า “เชน
การ์ด”  
ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีไดจ้ากผลส ารวจ และวิจยัผ่านผูบ้ริโภค โดยเป็นรางวลัท่ีมอบจาก
หน่วยงานอิสระ ส าหรับตราสินคา้ท่ีไดรั้บคดัเลือกจะตอ้งผ่าน 3 หลกัเกณฑ ์คือ 
คุณภาพของแบรนด ์(Brand Quality) ความสัมพนัธ์ระหว่างแบรนดก์บัผูบ้ริโภค 
(Brand Affinity) และ เอกลกัษณ์ของแบรนด ์(Brand Personality) ซ่ึงการไดรั้บ
รางวลัดงักล่าวส่งผลใหผู้บ้ริโภคมัน่ใจในสินคา้และตราสินคา้มากยิง่ข้ึน 
 

 รางวัล Best Use of Media Automation (Bronze)  
ไดรั้บคดัเลือกในรอบสุดทา้ยส าหรับการแข่งขนัรางวลั Best Use of Data และ  
Best Use of Small Budget จดัโดยสมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย  
ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ 

 
 รางวัล Epica Award (Silver) โดย The Editors & Publishers International 
Creative Awards ประเทศฝร่ังเศส และรางวัล Adman Award (Bronze) 
จดัโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาสินคา้สเปรย์
ก าจดัยงุ และแมลงบิน เร่ือง “ฟาด” ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ นอกจากน้ี บริษทัยงั
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณส าหรับหนังภาพยนตร์โฆษณาเข้ารับคัดเลือกในรอบ
สุดทา้ย จากผลงานภาพยนตร์โฆษณาสินคา้สเปรยก์ าจดัยุง และแมลงบิน เร่ือง “ฟาด” 
และ เร่ือง “มายกแก็งค”์ ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ 

 
 การประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2561  
อยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” (4 ดาว) จดัโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 การประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยีย่ม”  จดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษทั 

 
ช่ือบริษทั บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเคมีเคหะภณัฑใ์นบา้นเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเคหะ

ภณัฑเ์พื่อการเกษตร 
ส านกังานใหญ่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
เลขทะเบียนบริษทั 01075747000346 
โทรศพัท ์ 0-2320-2288 
โทรสาร 0-2320-2670 
ส านกังาน สาขา 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บางนาตราด 90/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 โทรศพัท ์0-3852-2302 โทรสาร 0-3852-2311 
ส านกังาน สาขา 2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บางนาตราด 109 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 โทรศพัท ์0-3898-9120 โทรสาร 0-3898-9125 
โฮมเพจ http://www.sherwood.co.th 
ทุนเรือนหุน้ ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 
หุน้สามญั 150,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ช่ือบริษทัยอ่ย 1 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายเคมีเคหะภณัฑใ์นบา้นเรือน และอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้งส านกังาน ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถ. เฮย ์เพิร์ธ ตะวนัตก ประเทศออสเตรเลีย 6005 
โทรศพัท ์ +61 892194683 
โทรสาร +61 892194672 
ทุนเรือนหุน้ 
 
ช่ือบริษทัยอ่ย 2 
ประเภทธุรกิจ 
ท่ีตั้งส านกังาน 
โทรศพัท ์
โทรสาร 
ทุนเรือนหุน้ 

มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็นหุ้นสามญั 2,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 เหรียญออสเตรเลีย สดัส่วนเงินลงทุนอตัราร้อยละ 50 
บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองบริโภคทั้งปวง อาทิ นม น ้ าหวาน 
1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
0-2320-2288 
0-2320-2670 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนเงินลงทุน
ทุนอตัราร้อยละ 99.95 

http://www.sherwood.co.th/
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สัดส่วนการถือหุ้น 99.95% 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 
 

SWC 
 

   SWCA     HFB 
สัดส่วนการถือหุ้น 50% 
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โครงสร้างการก ากบัดูแล 

 
 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

สายพาณิชย์ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

สายปฏิบัตกิาร 

รองกรรมการผู้จดัการ 

สายบริหาร 

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 

สายพาณิชย์ 

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 
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การประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน 
 
 
 
 
 

- 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

 
บริษทัใหค้วามส าคญัและใส่ใจกระบวนการด าเนินงานในทุกขั้นตอน เร่ิมตน้ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ เพื่อใชใ้นการผลิต

ผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงจะตอ้งมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสามารถท าใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดได ้ จากนั้นบริษทัจะ
คดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมาตรฐานจากผูข้ายท่ีเช่ือถือไดใ้นตลาด จนถึงการจดัการของเสียดว้ยการบริหาร
จดัการท่ีละเอียดรอบคอบและรัดกมุ เพราะในแต่ละกระบวนการมีความส าคญัและมีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนั การด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั จึงตอ้งค านึงถึงความส าเร็จผลประโยชน์ รวมถึงตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ 

 
 

  การจดัหา

วตัถุดบิ 

การจดัการ       

ของเสีย 

    การใช้งาน

สินค้า 

   จัดส่งและบริการ

หลงัการขาย 

  การขายและ

ตลาด 

  กระบวนการ

ผลติ 



รายงานความยั่งยืน 2561  

9 

 

ตารางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนอง 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย แนวทางการเช่ือมโยง ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสนอง

- การจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ - การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัและโอกาส - เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนและ
- การอบรมและให้ความรู้ เพ่ือพฒันา   ในความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน   ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั
  ความสามารถ - ความต่อเน่ืองและความส าเร็จ - การให้โอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
- การประเมินผลการปฏิบติังาน   ในการประกอบอาชีพ - จ่ายผลตอบแทนและรายไดท่ี้เป็นธรรม
- การจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั - การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน - การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพนกังาน
  และส่งเสริมสุขภาพ   อยา่งเป็นธรรม - บริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
- การจดักิจกรรมดา้นแรงงานสมัพนัธ์ - การจดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
- การรับฟังความคิดเห็น - มีแผนในการอบรมพฒันาความรู้
และขอ้ร้องเรียนพนกังาน   ความสามารถ
- บอร์ดประชาสมัพนัธ์ - มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบับริษทั

- มีความปลอดภยัในการท างาน
- มีชีวิตท่ีดีหลงัเกษียณอายุ

- การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีดี - การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม - ก ากบักิจการท่ีดี โปรงใส่ เป็นธรรม
  มีมาตรฐาน - การไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ - บริหารจดัการดา้นคุณภาพดว้ยระบบ ISO9001
- การลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีน - การส่งมอบสินคา้ตรงต่อเวลา - การพฒันากระบวนการผลิตสินคา้
- การจดังานแสดงสินคา้ - การรับประกนัสินคา้ - การสร้างความเช่ือมัน่สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั
- การส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ - การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ - การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้
- การให้ความรู้แก่ลูกคา้ - การสร้างและพฒันาเครือข่ายลูกคา้ให้
- การรับขอ้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ   มีความแข็งแกร่ง

- การตอบสนองและการจดัการขอ้ร้องเรียน
- การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี - การปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง - ก ากบักิจการท่ีดี โปรงใส่ เป็นธรรม 
- การแถลงผลการด าเนินงานรายไตรมาส - การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   สามารถตรวจสอบได้
- รายงานประจ าปี - ผลตอบแทนจากกการลงทุนท่ีดี - จ่ายเงินปันผลอยา่งเหมาะสม
- การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ - การก ากบักิจการท่ีดี - จดัให้มีนกัลงทุนสมัพนัธ์ท  าหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้น
- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ - การขยายและพฒันาธุรกิจ /   การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสร้างความ
- การตอบขอ้ซกัถามและขอ้หารือ   มีผลประกอบการท่ีดี   สมัพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหุน้และนกัลงทุน

- มูลค่าหุน้ - การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส ครบถว้น เพียงพอ
- การบริหารความเส่ียงท่ีดี   และทนัเวลา
- มีระบบตรวจสอบและควบคุมท่ีดี
- ขอ้มูลท่ีของบริษทัท่ีไดรั้บถูกตอ้ง
  ครบถว้น ทนัเหตุการณ์

พนักงาน

ลูกค้า

ผู้ร่วมลงทุน/ผู้ถือหุ้น
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย แนวทางการเช่ือมโยง ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสนอง

- กระบวนการคดัเลือก การสรรหา - การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ - การปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด
- การประเมินผูข้าย - การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม - การช าระค่าสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
- การประชุมหารือ / สนทนาพดูคุย - การเจริญเติบโตของธุรกิจ - ปฏิบติัตามนโยบายการจดัซ้ือ
- การร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ - การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี/คู่คา้ดว้ยความเป็นธรรม - มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
- การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ - การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ
- ขอ้มูลในการส่ือสารมีความถูกตอ้ง - การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
  ชดัเจน
- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ
- การพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ - ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้บงัคบัของ - ด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
  ร่วมกนั   การแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด - ก ากบักิจการท่ีดี 

- ไม่ล่วงละเมิดความลบั หรือทรัพยสิ์น
  ทางปัญญา
- ไม่ท  าลายช่ือเสียงและความสมัพนัธ์กบั
  คู่แข่งขนัทางการคา้

- รายงานขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด - พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจไทย - ปฏิบติัตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปฏิบติัตาม
- ปฏิบติัตามกฎหมายก าหนด   กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น

- การสนทนา / พดูคุย / เยีย่มเยยีน - การให้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาให้ - พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกของความรับผิดชอบ 
- การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนและสงัคม   กบัชุมชนและสงัคม   ต่อชุมชนและสงัคม
- การจดัช่องทางส าหรับพิจารณาด าเนิน - ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม - การสนบัสนุนกิจกรรมชุมชนและสงัคม
  งานดา้นกิจกรรมชุมชนและสงัคม   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสงัคม - การตอบสนอง และการจดัการขอ้ร้องเรียน
- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ - ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสงัคม - มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
- การแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ - มุ่งสร้างสมดุลระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ

  และการพฒันาของชุมชน สงัคม
- การมีส่วนร่วมเป็นพลงัในการต่อตา้น
  การทุจริตคอร์รัปชัน่

- การจดักิจกรรมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม - ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการรักษา - พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม
  ส่ิงแวดลอ้มและไม่สร้างผลกระทบ - มีการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย
  ต่อส่ิงแวดลอ้ม   ระบบมาตรฐาน ISO14000

- มีนโยบายให้พนกังานทุกระดบัพึงใชท้รัพยากร
  อยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชุมชน สังคม

ส่ิงแวดล้อม

เจ้าหนี/้คู่ค้า

คู่แข่ง

หน่วยงานรัฐบาล



รายงานความยั่งยืน 2561  

11 

 

บรรษทัภบิาล 
 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และแผนการรองรับภายใตปั้จจัยการ
เปล่ียนแปลงต่างๆให้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัของบริษทั รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ และจดัท านโยบายท่ี
ส าคญั เพ่ือให้พนกังานยึดถือเป็นแนวปฏิบติัเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์รข้ึน อีกทั้ง สร้างความยัง่ยืนและผลประโยชน์สูงสุดให้กบั
บริษทัอนัเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมุ่งเน้นในการ
ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท า “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” และ “คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ” อยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปในวถีิทางเดียวกนั ซ่ึงไดถู้กเผยแพร่บนเวป็ไซตข์องบริษทั (www.sherwood.co.th) 
เพ่ือเป็นช่องทางใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงได ้

ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ปี คะแนนทีไ่ด้ (คะแนนเตม็ 100) อยู่ในระดบั 
2559 82.00 ดีมาก 
2560 81.00 ดีมาก 
2561 82.00 ดีมาก 

 

ผลการประเมนิคุณภาพการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  

ปี คะแนนทีไ่ด้ (คะแนนเตม็ 100) อยู่ในระดบั 
2559 97.50 ดีเยีย่ม 
2560 95.00 ดีเยีย่ม 
2561 99.00 ดีเยีย่ม 
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม และใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยในปี 2560 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมใน “แนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้มรวมทั้งก าหนด 
“นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั น าไปปฏิบติั
โดยทัว่กนั 

การรับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เร่ือง “การรับขอ้ร้องเรียนหรือรับแจง้
เบาะแสและมาตรการคุม้ครอง” เพื่อใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแส 

ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนหรือรับแจง้เบาะแส ดงัน้ี 

 แจง้ผา่นช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษทั ณ จุดบริเวณทางเดินเขา้-ออก  

ทั้งท่ีส านกังานใหญ่ และโรงงาน 

 แจง้ผา่นช่องทางอีเมลข์อง “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มาท่ีอีเมล:์ internalaudit@sherwood.co.th 

   หรือช่องทางอีเมลข์อง “ฝ่ายเลขานุการบริษทั” มาท่ีอีเมล:์ companysecretary@sherwood.co.th 

 จดหมายปิดผนึก และจ่าหนา้ซองถึง “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” หรือ “ฝ่ายเลขานุการบริษทั” มายงั 

   ท่ีอยู:่ บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

   1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 

การรับ-ให้ของขวญั ของทีร่ะลกึ หรือประโยชน์อ่ืนใด, การเลีย้งรับรอง, การบริจาค, การสนับสนุน, และการช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เร่ือง “การรับ-ให้ของขวญั ของท่ีระลึก 
หรือประโยชน์อ่ืนใด, การเล้ียงรับรอง, การบริจาค, การสนบัสนุน, และการช่วยเหลือทางการเมือง” เพื่อให้พนกังานมีแนวปฏิบติั
ในเร่ืองดงักล่าวใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นโยบายจดัซ้ือจดัจ้าง 

 บริษทัได้ก าหนดนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้

mailto:internalaudit@sherwood.co.th
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ด้านเศรษฐกจิ 
 การเติบโตทางเศรษฐกจิ 

00
200
400
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1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

รายไดร้วม ตน้ทุนขาย ก าไรสุทธิ ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหาร

ปี     1,388.25 863.30 176.96 302.47

ปี     1,626.57 984.60 185.66 406.43

1,388.25

863.30

176.96
302.47

1,626.57

984.60

185.66
406.43

พนับาท:หน่วย

 
กราฟแสดงการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานปี 2560 และ 2561 

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 1,623.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 238.56 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.22 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ การกระจายสินคา้ในช่องทางร้านคา้ปลีก และร้านสะดวกซ้ือ
ไดม้ากข้ึน ประกอบกบัแคมเปญการโปรโมทผลิตภณัฑ ์“เชนไดร้ท”์ และ “ทีโพล ์เลมอน พาวเวอร์” ท่ีไดรั้บการตอบรับท่ีดี  

ต้นทุนขาย  

 ในปี 2561 บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนขายท่ีร้อยละ 60.63 ของรายไดจ้ากการขายรวม ซ่ึงลดลงจากสัดส่วนตน้ทุนขายรวม
ของปีก่อนท่ีร้อยละ 62.31 ของรายไดจ้ากการขายรวม เน่ืองจากบริษทัมีการปรับลดค่าการกระจายสินคา้ท่ีให้กบัผูแ้ทนจ าหน่าย 
ในขณะท่ีตน้ทุนราคาน ้ ามนั และราคาวตัถุดิบสารเคมีตั้งตน้จากต่างประเทศปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนมาก อยา่งไรก็ตาม บริษทัได้
พยายามลดผลกระทบจากราคาวตัถุท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑบ์างรายการ พร้อมทั้ง ปรับลดสเปคของบรรจุภณัฑ์
ท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงยงัคงคุณภาพเช่นเดิม หรือการหาผูผ้ลิตรายใหม่ๆ เขา้ประกวดราคา นอกจากน้ี มีการปรับราคาของผลิตภณัฑบ์าง
รายการเพ่ิมข้ึน โดยการเปรียบเทียบดชันีราคากบัสินคา้คู่แข่ง เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการปรับข้ึนราคาสินคา้ เพ่ือไม่ให้กระทบกบั
ยอดขายท่ีคาดวา่จะลดลง  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

 ในปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ เพ่ิมข้ึน 103.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.37 จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ ์“เชนไดร้ท”์ และ “ทีโพล ์เลมอน พาวเวอร์” รวมถึงการจดั
รายการส่งเสริมการขายในหา้งสรรพสินคา้ และร้านคา้ชั้นน าทัว่ประเทศ เพ่ือกระตุน้ยอดขายใหเ้พ่ิมสูงข้ึน และมีจ านวนพนกังานท่ี
เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในการเดินทางออกตลาด 

ก าไรสุทธิ 

 ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิ เท่ากบั 185.66 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 11.43 และเม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 176.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 12.77 ของรายไดจ้ากการขาย ก าไรสุทธิรวม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.92 มีผลหลกัมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ด้านสังคม 

 ความปลอดภัย 

 บริษทัไดจ้ดัท า “นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม” เพื่อให้การด าเนินงานดา้นคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดขอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิตวตัถุอนัตรายหรือ GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance)  

การตรวจวดัความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทัมีการตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างาน ดงัน้ี 

ตารางแสดงค่าตรวจสอบและวดัผลระดบัเสียงในพ้ืนทีท่ างาน เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

Sound level 6 ผ่าน 6 ผ่าน 6 ผ่าน 6 ผ่าน 6 ผ่าน 6 ผ่าน
Noise sound 2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน

พารามเิตอร์
1/2559 1/2561 2/2561

ผลการตรวจ

1/2560 2/25602/2559

 
สถิตกิารเกดิอุบัตเิหต ุ

การด าเนินงานของบริษทัมีความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุหรือการไดรั้บบาดเจ็บ ซ่ึงบริษทัมีการจดัใหมี้อบรมในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานแก่พนกังาน เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เคร่ืองใช้
ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของ
แต่ละส่วนงาน มีการจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดัวางสินคา้ และจดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิง ตรวจสอบระบบป้องกนัการเกิดเหตุเพลิงไหม ้
รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูล จดัท ารายงาน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประสบอนัตราย การเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานของ
พนกังาน  

ตารางแสดงสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตใุนการท างานเปรียบเทยีบ 3 ปี ย้อนหลงั 

2559 2560 2561

ทรัพยสิ์นเสียหาย 6 7 13

ไดรั้บบาดเจ็บไม่หยดุงาน 1 0 3

ไดรั้บบาดเจ็บถึงขั้นอยูง่าน 2 0 2

รวมจ านวน (คร้ัง) ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 9 7 18

รวมจ านวนวนัหยดุงาน (วนั) 14 0 15

ความรุนแรง / ความเสียหาย
จ านวนคร้ัง / ปี
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นอกจากน้ี บริษทัมีการแต่งตั้ง “ผูรั้บผิดชอบในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ” เพ่ือป้องกนัการเกิด
อคัคีภยั ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายแก่ชีวติพนกังาน ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม ดงันั้น บริษทัจึงจดัให้มีแผนการ
ป้องกนัและระงบัเหตุเพลิงไหม ้พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมความเขา้ใจ วิธีการปฏิบติัต่างๆ รวมถึงการฝึกซอ้มดบัเพลิงเป็นประจ าปี 
โดยในปี 2561 ไดมี้การจดัการฝึกซอ้มดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

  สุขภาพของพนักงาน 

บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการท าสัญญาจา้ง และมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ทั้ งส านักงาน 
และส านกังานสาขา 1 และ 2 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ และพลานามยัท่ีดี พร้อมทั้งรับค าแนะน าและการรักษาท่ีถูกตอ้งจากแพทย ์
โดยในปี 2561 บริษทัไดใ้หโ้รงพยาบาลกลว้ยนา้ไทดูแลการตรวจสุขภาพประจ าปี ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 (ส านกังาน
ใหญ่) และวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 (ส านกังานสาขา 1 และ 2) 

 

 

 

 

 

 บริษทัไดจ้ดัท าโครงการ “กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือ” เพื่อเป็นการรณรงคใ์ห้พนกังานมีสุขภาพท่ีดี โดยมีการจดัท าป้าย
รณรงคใ์นสถานท่ีต่างๆ และโรงอาหาร อีกทั้งไดว้างเจลลา้งมือตามจุดต่างๆ เพ่ือย  ้าเตือน และปลูกฝังให้พนกังานมีสุขอนามยัท่ี
สะอาด ห่างไกลจากโรคทอ้งร่วง  

 
บริษทัจดั “กิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย” เพื่อเป็นการจดัระเบียบความเรียบร้อยใน

สถานท่ีท างาน เพ่ือก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีความปลอดภยัและเป็นระเบียบมากข้ึน อันจะน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานท่ีไดม้าตรฐานและรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยในกิจกรรมดงักล่าวจะส่ือสารให้พนกังานรับทราบ และจดัให้มีการ
แข่งขนัข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนรวมในกิจกรรมดงักล่าว  
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  การจ้างงาน 
 บริษทัให้ความส าคญักบัพนกังานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั ท่ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้องค์กร

บรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทัมีนโยบายดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมโอกาส ความกา้วหนา้ใน

การท างานพร้อมทั้งพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงานสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 169 59.30 186 58.31 216 58.38%
เพศหญิง 116 40.70 133 41.69 154 41.62%

จ าแนกตามระดับ

Manage 26 9.12 41 12.85 59 15.95%
Knowledge 105 36.84 99 31.03 87 23.51%

Operate 154 54.04 179 56.12 224 60.54%

จ าแนกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 169 59.30 182 57.05 221 59.73%
อาย ุ36-50 ปี 108 37.89 126 39.50 138 37.30%

อายมุากกวา่ 50 ปี 8 2.81 11 3.45 11 2.97%

จ าแนกตามพืน้ที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 21 7.37 24 7.52 26 7.03%
เพศหญิง 38 13.33 45 14.11 46 12.43%

สาขา 1 และ 2

เพศชาย 148 51.93 162 50.78 190 51.35%
เพศหญิง 78 27.37 88 27.59 108 29.19%

256125602559
รายการ
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ตารางแสดงสัดส่วนการเข้าใหม่และพ้นสภาพสถติย้ิอนหลงั 3 ปี 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่

เพศชาย 37 71.15 73 64.60 93 63.27
เพศหญิง 15 28.85 40 35.40 54 36.73

พนักงานเข้าใหม่

อาย ุ18-35 ปี 44 84.62 90 79.65 130 88.43
อาย ุ36-50 ปี 8 15.38 22 19.47 15 10.20

อายมุากกวา่ 50 ปี 1 0.88 2 1.36

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

เพศชาย 32 88.89 54 72.97 65 64.36
เพศหญิง 4 11.11 20 27.03 36 35.64

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั

อาย ุ18-35 ปี 28 77.78 52 70.27 79 78.22
อาย ุ36-50 ปี 7 19.44 20 27.03 18 17.82

อายมุากกวา่ 50 ปี 1 2.78 2 2.70 4 3.96

256125602559
รายการ

 
 

อตัราการลาออก สถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 
 
                 ปี 2559    ปี 2560            ปี 2561  
 
    ร้อยละ 13.33               ร้อยละ 23.20      ร้อยละ 27.29  
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 หลกัสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัยึดมัน่ให้พนกังานทุกคนเคารพ และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
และวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งการเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล โดยบริษทัตระหนกัถึง
ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังาน บริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัอยา่งเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบติั 
รวมทั้งการรักษาสิทธิมนุษยชนของพนกังานตามท่ีกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมกนั และเป็น
ธรรม  

สวสัดกิารของพนักงาน   

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน โดยถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั โดย
บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนับนหลกัสิทธิมนุษยชนตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน 
สวสัดิการและผลประโยชน์ต่างท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียง 
เบ้ียขยนั ค่าเช่าท่ีพกั เคร่ืองแบบพนกังาน เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ รถรับ/ส่งพนกังาน ทุนการศึกษาบุตรพนกังาน เป็นตน้ 
อีกทั้งจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์เพ่ือใหมี้ความมัน่คงและเป็นผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน  

  
 
 

 
 

มอบของขวญัวนัเดก็แก่บุตรพนักงาน เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2562 
 

รางวลัสุดยอดคนขยนัของ SWC 
เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2561 

 

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เม่ือวนัที่ 13 กรกฎาคม 2561 
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ท าบุญวนัสงกรานต์ 
เม่ือวนัที่ 12 เมษายน 2561 

 

กจิกรรม Big cleaning day เม่ือ 12 เมษายน 2561 

พธีิท าบุญบริษทั 

ถวายเทียนพรรษา เม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 
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กฬีาสี เม่ือวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สมาน PJ sport club 

บริษทัจัดกจิกรรม “Neon Night Party 2018” เพ่ือส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นการให้พนักงานมีโอกาสได้พกัผ่อน และร่วมสังสรรค์พบปะ  

เช่ือมความสามัคค ีเพ่ือสร้างสัมพนัธ์ภาพอนัดใีนการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกนั เม่ือวนัที่ 21 ธันวาคม 2561 

ณ สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
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 การพฒันาพนักงาน  

บริษทัสนับสนุนให้พนักงานมีความกา้วหน้าในวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีการจดัให้มีการฝึกอบรมทั้งภายใน และ
ภายนอก  เพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งรอบดา้น  

การอบรมภายในประจ าปี 2561 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2 การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Communication)

6 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ (Genaral Skill) - โรงงาน
7 ความรู้เบ้ืองตน้ ISO9001:2015
8 ความรู้เบ้ืองตน้ ISO14001:2015
9 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

10 การขบัรถ Forklift
11 การดบัเพลิงขั้นตน้+อพยพหนีไฟ
12 ระบบ GMP
13 ความปลอดภยัในการปฎิบติังานกบัสารเคมี
14 การระงบัเหตุสารเคมีหกลน้ร่ัวไหล
15 จป หวัหนา้งาน

3 การสอนงานอยา่งมีประสิทธิผล (Coaching Skill)

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่

ช่ือหลักสูตร
เดือนที่จัดอบรม

1
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การอบรมภายนอกประจ าปี 2561 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 จป เทคนิค
2 เทคนิคการควบคุมลูกนอ้งส าหรับหวัหนา้งานมืออาชีพ
3 ตา้นทานศตัรูพืช
4 หวัหนา้งานกบัการบริหารคนยคุ 4.0 (สสท)
5 กฎหมายแรงงานท่ีฝ่าย HR และหวัหนา้งานควรทราบ
6 Internal Auditor 9001
7 การใชง้าน office 365 เบ้ืองตน้
8 ความปลอดภยัของห้องปฎิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี
9 คปอ

10 การสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม
11 การก าจดัของเสียอนัตรายในห้องปฎิบติัการ
12 การตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉินจากการท างานในห้องปฎิบติัการเคมี
13 การจ าแนกความเป็นอนัตรายของสารเคมี GHS
14 การออกแบบห้องปฎิบติัการเคมีเพ่ือความปลอดภยั
15 ผูเ้ขา้คุมการใชว้ตัถุอนัตรายเพ่ือใชรั้บจา้ง หลกัสูตรรายใหม่
16  ยกระดบัผลิตภาพองคก์รดว้ย Innovation Master Planรุ่น 10
17 การอกแบบโครงสร้างเงินเดือน
18 แนวทางการขออนุญาตเก่ียวกบัผลิตภณัฑว์ตัถุอนัตราย
19 Content Marketing for HR
20 GHS Basic Level
21 GHS For Mixture
22 การจดัท า SDS
23 การสอบเทียบเคร่ืองชัง่และตุม้น ้าหนกั
24 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
25 เทคนิคการจดัท าโครงสร้างเงินเดือนและบริหารค่าจา้ง
26 135 ประเด็นเด็ดการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายอยา่งเหนือชั้น
27 การบริหารบญัชีลูกหน้ี หน้ีสงสยัจะสูญ และหน้ีสูญ มีแนวปฏิบติัท่ี
28 Easy Excel เพ่ือการปรับค่าจา้งและจ่ายโบนสั
29  เจาะลึกการวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบติัดว้ย Excel 

30
การวิเคราะห์และแสดงขอ้มูลบญัชีการเงิน ดว้ย Dashboard ผ่าน 
Power BI Desktop

31
การแกไ้ขปัญหาดา้นเอกสารบญัชี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้รายการบญัชี

32 การปรับเงินเดือนประจ าปีและจ่ายโบนสัตามผลงาน
33 Digital Branding & Marketing for Entrepreneurs
34 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

35
เคล็ดลบัการส่ือสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและไดผ้ลส าเร็จในงาน
ส าหรับนกับญัชี

36 การจดัท าบญัชีเพ่ือออกงบการเงินและเสียภาษี
37 การจ าแนกความเป็นอนัตรายสานเคมี GHS
38 สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
39 Microsoft Project 2016 Managing Projects
40 คปอ
41 การวดัเคร่ืองมือแกว้

ช่ือหลักสูตร
เดือนที่จัดอบรม
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
42 กฏหมายแรงงานกบัการบริหารงานบุคคล
43 Google Cloud Tech Day on October 25th
44 ผูต้รวจประเมินภายนอกหารจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต
45 การสอบเทียบเคร่ืองชัง่และตุม้น ้าหนกั
46 A TO Z  to Build wining Brund concept
47 Disrupt To Design HR
48 คิดใหญ่ ปรับไว ไปให้สุด   Marketing Day 2018
49 E Payment System
50 9 Soft Skills for Smart work
51 การวิเคราะห์โครงการลงทุน Excel
52 Futer Packing from Tokyo

53
2251 เทคนิคการแกไ้ขปัญหาในการจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้งตาม
มาตรฐานการบญัชี

54
Advanced Excel Charts for Accounting Presentation (การน าเสนอ
ขอ้มูลทางบญัชีดว้ย Advanced Excel Charts) (หลกัสูตรใหม่ 2561)

55 Strategic Lead Marketing Plan 
56 10 Models - Marketing Perspective
57 Digital Marketing Certification

ช่ือหลักสูตร
เดือนที่จัดอบรม

 
 

 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัมีความจริงใจและยนิดีในการรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้และผูบ้ริโภค ผา่นช่องทางต่างๆ Website, Social Media อยา่ง
สม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน
มาปรับปรุงคุณภาพสินคา้ของบริษทั  

การจดัการข้อร้องเรียนของลูกค้า 

ปี 2559 2560 2561

จ านวนข้อร้องเรียน 24 17 15

จ านวนที่ด าเนินการได้ (%) 100 100 100  
ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

ปี 2559 2560 2561

ความพึงพอใจ (%) 90.24 90.85 89.57  
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 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัมีการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนกังานทุกระดบั คืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมี
ส่วนสร้างสรรค์สังคม นอกจากการดูแลพนักงาน ลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงแลว้ บริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชนไดร้ท์รวมพลงัก าจัดแมลงร้าย "ให้ชีวติดดี ีไม่มีแมลงรบกวน" ลาดพร้าว 41  

เม่ือวนัที่ 3 มิถุนายน 2561 

เชนไดร้ท์รวมพลงัก าจัดแมลงร้าย "ให้ชีวติดดี ีไม่มีแมลงรบกวน" 

ซอยพหลโยธิน เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 

 

โครงการ กนอ. ให้ชีวติด้วยโลหิตอุตสาหกรรม   

เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 
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ด้านส่ิงแวดล้อม 
 กระบวนการผลติสินค้า 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นส าคญั บริษทัมีกระบวนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนการจดัซ้ือจดัหามีความโปร่งใส การตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงมีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีความ
รวดเร็ว และบริการหลงัการขายท่ีดี 

กระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทา้ย รวมทั้งผลิตภณัฑ์สินคา้ส าเร็จรูป 
โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวมรายการผลิตภณัฑท่ี์จดัซ้ือ ตามดว้ยการประเมินผูข้าย ทั้งผูข้ายรายใหม่และรายเก่า ซ่ึงรวมการสั่งซ้ือทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยวตัถุดิบหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย สารเคมี ตวัท าละลาย สารออกฤทธ์ิ และบรรจุภณัฑ ์ใน
การคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑจ์ากผูผ้ลิตนั้น บริษทัจะคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมาตรฐานจากผูข้ายท่ี
เช่ือถือไดใ้นตลาด รวมทั้งมีการตรวจสอบวตัถุดิบทุกรายการก่อนการรับเขา้โดยหอ้งปฏิบติัการท่ีทนัสมยั ในส่วนบรรจุภณัฑมี์การ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพ ซ่ึงบริษทัค านึงถึงสุขอนามยัของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ดงันั้นในการ
พิจารณาวตัถุดิบ ผูผ้ลิตจะตอ้งมีเอกสารรับรองการทดสอบโลหะหนกัปนเป้ือน ส่งให้ปีละ 1 คร้ัง พร้อมกบัการประเมินประจ าปี , 
ส าหรับบรรจุภณัฑ ์จะตอ้งมีเอกสารการทดสอบผลปนเป้ือนของบรรจุภณัฑล์งสู่น ้ ายาทุกๆ 5 ปี 

กระบวนการตรวจรับและจดัเกบ็ผลติภณัฑ์รับเข้า  มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และมีมาตรฐานการท างานท่ีชดัเจนโดย
กระบวนการตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพ  จะรับผิดชอบประกอบดว้ย 2 ส่วนงาน ซ่ึงกล่าวคือ ห้องปฏิบติัการจะรับผิดชอบใน
ส่วนของวตัถุดิบ และ หน่วยงานควบคุมคุณภาพจะรับผิดชอบในส่วนของบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงในกระบวนการตรวจสอบ/ทวนสอบ
คุณภาพ จะเร่ิมตน้จากการรับทราบขอ้มูลสินคา้เขา้ จากหน่วยงานคลงัสินคา้ จากนั้นท าการสุ่มตวัอยา่งข้ึนมาเพื่อท าการตรวจสอบ 
และเม่ือท าการตรวจสอบตามกระบวนการแลว้เสร็จ ทั้งสองหน่วยงานจะท าการแจง้ผลตรวจสอบกลบัไปยงัหน่วยงานคลงัสินคา้ 
เพ่ือใหห้น่วยงานคลงัสินคา้ด าเนินการต่อไป 

กระบวนการผลิต โดยเร่ิมตน้จากการวางแผนการผลิต และก าหนดตารางการผลิต โดยค านึงถึงปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง  
เช่น จ านวนสินคา้คงคลงั ความตอ้งการของลูกคา้ ปริมาณบรรจุภณัฑแ์ละวตัถุดิบใหมี้ความเหมาะสม ตามดว้ยกระบวนการผลิตจะ
มีการผสมผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะมีการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสมในด้านความเข้มข้นและความบริสุทธ์ิของสารเคมีจาก
ห้องปฏิบติัการและกระบวนการบรรจุผลิตภณัฑ์ จะมีการตรวจสอบเคร่ืองบรรจุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั มีระบบการตรวจสอบสินคา้ท่ีท าการผลิตตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงท าให้มัน่ใจ
ไดว้า่สินคา้ท่ีผา่นกระบวนการผลิตนั้นไดคุ้ณภาพ 

กระบวนการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า โดยเร่ิมตน้จากการน าผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการผลิตท่ีไดผ้่านการ

ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดทา้ยแลว้ จึงจะเคล่ือนยา้ยไปจดัเก็บในบริเวณท่ีก าหนด หลกัการจดัเก็บผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ใหพิ้จารณาถึง

ขอ้ควรระมดัระวงัไม่ให้สินคา้เสียหาย เส่ือมสภาพ สูญหาย   โดยควบคุมให้ผลิตภณัฑ ์แต่ละชนิดถูกจดัเก็บในบริเวณท่ีก าหนด 

โดยแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์(Products Group) คือ กลุ่ม Aerosol, กลุ่มทาไม ้(Wood Preservative), กลุ่มราดพ้ืน (Insecticide), กลุ่ม

ท าความสะอาด (detergent), กลุ่มแชมพสุูนขั (Dog Shampoo) และกลุ่มผลิตภณัฑส์าธารณสุขชุมชนและเคมีเกษตร มีการตรวจนบั

จ านวนผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ท่ีจดัเก็บเทียบกบัจ านวนในระบบสต็อก วา่มีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งชนิดและจ านวน จากนั้นจดัส่ง
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สินคา้ให้แก่ลูกคา้ ส าหรับในการขนส่งสินคา้ บริษทัไดจ้า้งบริษทัขนส่งเพ่ือส่งมอบสินคา้ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัให้

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว บริษทัมีนโยบายในการขนส่งสินคา้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ในการขนส่งสินคา้แต่ละคร้ัง

บริษทัจะจดัส่งใหเ้ตม็พ้ืนท่ีของยานพาหนะ โดยค านึงถึงความคุม้ค่า และความปลอดภยัของผูร่้วมใชเ้ส้นทางเป็นหลกั เพ่ือให้เกิด

การใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งให้กบับริษทัเพ่ือก่อให้เกิดเป็นผล

ก าไรมากข้ึน 

ทั้งน้ี บริษทัไดผ้า่นการรับรองมาตรฐานสากลท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในคุณภาพ ความปลอดภยั และการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั โดยมาตรฐานท่ีบริษทัไดรั้บการรับรอง ดงัน้ี มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, 
มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และ มาตรฐานระบบการผลิตตามหลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิตวตัถุอนัตราย
หรือ GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance) เป็นมาตรฐานการผลิตตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิต
วตัถุอนัตราย ในความรับผิดชอบของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุมระบบการผลิต
สารก าจดัแมลงและสารท าความสะอาด 
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 การควบคุมมลพษิ 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่ในการจัดท า และปรับปรุงระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่ากฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม จะไดรั้บการปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้ง การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของบริษทั ดงันั้น ผลการด าเนินการของระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีการพิจารณาทบทวนปีละ 2 คร้ัง โดยการก าหนดของตวัแทนฝ่ายบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้
แน่ใจวา่มีความเหมาะสม เพียงพอ และประสบผลส าเร็จเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ISO14001 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มลพษิทางน า้ 

บริษทัสร้างจิตส านึกของพนักงานให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาคุณภาพน ้ า รวมถึง การใชน้ ้ าอยา่งรู้คุณค่า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส าหรับน ้ าเสียจากกระบวนการผลิต และกิจกรรมของบริษทั จะมีการบ าบดัน ้ าเสียขั้นตน้ ก่อนท่ีจะ
ระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าเสียของการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร เพ่ือน าไปบ าบดัอีกคร้ังก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถ
มัน่ใจไดว้า่น ้ าเสียท่ีเกิดจากบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่ไดป้ล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง อีก
ทั้ง ก่อนท่ีจะมีการปล่อยออกสู่ระบบบ าบดัของทางนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนั้น จะมีการตรวจวิเคราะห์น ้ าเพ่ือเฝ้าระวงัค่ามลพิษ
ทางน ้ าเป็นระยะ (2 คร้ังต่อปี) เพ่ือไม่ใหเ้กินกวา่ค่าท่ีทางการนิคมอุตสาหกรรมก าหนดดว้ยดงัน้ี 

ตารางแสดงค่ามลพษิน า้เสีย เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

pH 5.5-9.0 7.6 ผ่าน 7.4 ผ่าน 7.3 ผ่าน 7.5 ผ่าน 7 ผ่าน 7.4 ผ่าน
BOD 500 55 ผ่าน 89 ผ่าน 25 ผ่าน 12.3 ผ่าน 225.3 ผ่น 252 ผ่าน
COD 750 77 ผ่าน 128 ผ่าน 69 ผ่าน 19 ผ่าน 378 ผ่าน 224 ผ่าน
Oil & Grease 10 5 ผ่าน 10 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน
Surfactant 30 0.24 ผ่าน 0.6 ผ่าน 0.38 ผ่าน 0.6 ผ่าน 4.76 ผ่าน 0.36 ผ่าน
Formaldehyde 1 ND ผ่าน ND ผ่าน ND ผ่าน 0.1 ผ่าน ND ผ่าน 0.1 ผ่าน
Phenol 1 <0.002 ผ่าน ND ผ่าน 0.204 ผ่าน 0.354 ผ่าน 0.116 ผ่าน ND ผ่าน
Chloride 2000 232 ผ่าน 259 ผ่าน 140 ผ่าน 150 ผ่าน 212.3 ผ่าน 291.2 ผ่าน
Suspended solids 200 37 ผ่าน 36 ผ่าน 11 ผ่าน 3.5 ผ่าน 80.7 ผ่าน 22 ผ่าน
Total dissolved solids 3000 700 ผ่าน 885 ผ่าน 1141 ผ่าน 1160 ผ่าน 723.9 ผ่าน 901.1 ผ่าน
Color 600 492 ผ่าน 120 ผ่าน 150 ผ่าน 120 ผ่าน 112 ผ่าน 92 ผ่าน
Physical appearance - เหลืองอ่อน ผ่าน เหลืองอ่อน ผ่าน เหลืองอ่อน ผ่าน เหลืองอ่อน ผ่าน เทาขุ่น ผ่าน เทาขุ่น ผ่าน

2/2561

ผลการตรวจ

1/2560 2/2560
มาตรฐาน

2/2559
พารามเิตอร์

1/2559 1/2561
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มลพษิทางอากาศ 

บริษทัมีการตรวจวดัค่าปริมาณมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน เพ่ือเฝ้าระวงัการปล่อยมลพิษตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมถึงการตรวจวดัค่าปริมาณสารเคมีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีพนกังานปฏิบติังานตอ้งไม่เกินตามท่ีก าหนด  

ตารางแสดงค่าปริมาณมลพษิทางอากาศ เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

Chemical in work place: 

Benzene, Methylene chloride, 
Xylene, Total dust

9 ผ่าน 9 ผ่าน 9 ผ่าน 9 ผ่าน 24 ผ่าน 24 ผ่าน

Stack pollution:  Total 
suspended particular, Xylene

1 ผ่าน 1 ผ่าน 1 ผ่าน 1 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน

พารามเิตอร์
1/2559 1/2561 2/2561

ผลการตรวจ

1/2560 2/25602/2559

 
มลพษิจากของเสีย/ขยะมูลฝอย 

บริษทัมีแนวทางในการจดัการของเสีย/ขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี   

ส านักงาน โดยมีการจดัการดงัน้ี 

 ขยะกระดาษและพลาสตกิ  
บริษทัไดจ้ าหน่ายใหก้บัทางบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต เพื่อน าไปรีไซเคิล  
 ขยะอนัตราย  
แบ่งเป็นขยะอนัตรายเศษผา้ปนเป้ือน, ภาชนะปนเป้ือนสารเคมีอนัตราย และน ้ ายาเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต จะถูก

รวบรวม และจดัเก็บในโรงแยกขยะ โดยบริษทัไดส่้งก าจดักบัทางบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตก าจดัของเสียอนัตราย 2 รายไดแ้ก่ บริษทั 
อคัคีปราการ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) เพ่ือน าไปบ าบดัก าจดัดว้ย
วธีิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 ส านักงานสาขา 1 และ 2 โดยมีการจดัการดงัน้ี 

 ขยะมูลฝอย (ถังสีเหลือง) และถังขยะรีไซเคลิ (ถังสีเขียว) 
หน่วยงานต่างๆ จะเก็บรวบรวมส่งท่ีจุดรวมทุกเชา้ เพ่ือใหท้างนิคมรับไปก าจดั 
 ถังขยะภาชนะบรรจุปนเป้ือน (ถังสีน า้เงนิ) และถังขยะอนัตราย (ถังสีแดง)  
หน่วยงานต่างๆ จะเก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติกติดฉลาก ส่งพนักงานรับขยะท่ีห้องคดัแยกขยะ แลว้บนัทึกการน าส่งและ

ตรวจรับขยะทุกเชา้ และมีบริษทั บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) (GENCO) เป็นผูด้  าเนินการขนส่ง 
และน าไปบ าบดัก าจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

โดยในปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโรงงานประมาณ 2.22 ลา้นบาท  
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ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 

 บริษทัมีนโยบายรับคืนผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านแลว้จากลูกคา้ เพื่อมาก าจดัตามหลกัการท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะสามารถลดการปนเป้ือน
สารเคมีลงสู่ส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง 

 โครงการอนุรักษ์พลงังาน 

บริษทัจัดตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลงังาน เพ่ือให้การด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลงังานของบริษทัเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดงันั้น คณะท างานดงักล่าวจะด าเนินการส่ือสารกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตรวจสอบผลการ
ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือปลูกฝังใหพ้นกังานยดึถือเป็นแนวทางการในการปฏิบติัต่อไป โดยคณะท างานดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 
จดักิจกรรมดงัน้ี 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์สูงสุด 

บริษทัค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัมีนโยบาย ดงัน้ี 

- หลอดไฟใหแ้สงสวา่ง เปิดเท่าท่ีจ าเป็น และใชห้ลอดไฟ LED ซ่ึงเป็นหลอดไฟท่ีประหยดัพลงังานมากกวา่หลอดไฟประเภทอ่ืนๆ 
ท าใหป้ระหยดัพลงังานและลดค่าใชจ่้ายของบริษทัจากการท่ีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลง 

- ตรวจสอบและวดัผล ไอสารเคมี ฝุ่ นละออง น ้ าท้ิง ระดบัความเขม้ของแสงสวา่ง  

- เคร่ืองจกัร / อุปกรณ์การผลิต เม่ือไม่ใชง้านตอ้งปิด 

- อุปกรณ์ส านกังาน / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่ใชต้อ้งปิด 

- เคร่ืองปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิ 25oC และมีการลา้งเคร่ืองปรับอากาศประจ าทุกเดือน เป็นการรักษาประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ือง ใหมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนาน 
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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.

1-2,5 AR 11

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 8 AR 24-25

G4-3 Report the name of the organization. 1,5 AR 120-121

G4-4 Report the primary brands, products, and services. 1,5 AR 12-22

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 5 AR 120-121

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.

1,5 AR 120-121

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. 1,5 AR 113-121

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

customers and beneficiaries).
AR 12-22

G4-9 Report the scale of the organization. 7 AR 28

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 contractors.

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. 8 -

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.
- AR 24-25

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

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

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

international advocacy organizations.
- -

GRI CONTENT INDEX

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-10 15-25 -
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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. 8-10 -

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. 8-10 -

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 8-10 -

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. 9-10 AR 39-41

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 9-10 AR 39-41

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.

9-10 AR 39-41

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 and concerns.

9-10 -

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 6-7

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. AR 6-7

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.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PROFILE

G4-32 AR 6-7

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 1,5 AR 120-121

G4-18 AR 6-7
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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 28-35

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 28-35

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 28-35

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 28-35

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 30-32

AR 38-44

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 33-34

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.
AR 39-41

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 36-37

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

collective knowledge of economic, environmental and social topics.
AR 54

GOVERNANCE

REPORT PROFILE

G4-33 -
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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 evaluation is a self-

assessment.

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 

the organization.

AR 33-34

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 country.

AR 45-47

G4-51 AR 45-47

GOVERNANCE

G4-44 13-14

G4-45
  AR 24-25, 

AR 54-55
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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 highest-paid 

individual) in the same country.

-

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

codes of conduct and codes of ethics.
11-12 AR 38-48

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
12 AR 38-48

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.

12 AR 41

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed AR 56-112

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 82-83

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
17

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported AR 24-25

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts AR 24-25

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

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

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

ASPECT: MARKET PRESENCE

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

ETHICS AND INTEGRITY

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

GOVERNANCE
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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 -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN3 Energy consumption within the organization 30

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 30

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 28

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 -

ASPECT: WATER

ASPECT: BIODIVERSITY

ASPECT: EMISSIONS

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS

ASPECT: ENERGY
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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 29-30

G4-EN24 Total number and volume of significant spills 29-30

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

29-30

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 -

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 30

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
-

ASPECT: TRANSPORT

ASPECT: OVERALL

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

ASPECT: COMPLIANCE
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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
17-18

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

employees, by significant locations of operation
19-24

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 18

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
15

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
15

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 15-16, 26-30

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
22-24

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
17-18

ASPECT: EMPLOYMENT

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

CATEGORY: SOCIAL

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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
-

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
-

ASPECT: CHILD LABOR

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

อบ 
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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
-

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
8-10

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
25

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

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

 SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

ASPECT: SECURITY PRACTICES

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

ASPECT: ASSESSMENT

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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 12

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
-

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

-

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

ASPECT: PUBLIC POLICY

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

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 12-22

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 24

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 24

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

losses of customer data
24

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: MARKETING COMMUNICATIONS

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

วาAR หมายถึง Annual Report 2018 (รายงานประจ าปี 2561)มเป็นธรรม 
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