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ภาพรวมการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคมีเคหะภณัฑท่ี์ใชใ้นบา้นเรือน 

อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเกษตร และบริษทัไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจสินคา้ประเภทท าความสะอาดแบบครบวงจร อีกทั้ง บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืม จึงไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ากดั ซ่ึงในปัจจุบนัไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใตต้ราสินคา้ “มารูโจ”้ และผลิตและจ าหน่ายนม ภายใตต้ราสินคา้ 
“HOKKAIDO” 

 กลุ่มผลติภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ทีใ่ช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเกษตร  

 

 กลุ่มผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม 
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วสัิยทัศน์ 
“มุ่งมัน่สู่การเป็นองคก์รชั้นน าท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้คุณภาพสูง 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติของผูบ้ริโภคในระดบัสากล” 

 

พนัธกจิ 
“ใส่ใจในการสร้างสรรคสิ์นคา้อยา่งพิถีพิถนัถึงคุณภาพสูงสุด เพื่อน าองคก์รสู่ความเป็นผูน้  า 

และบรรลุความพึงพอใจสูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย” 

 

 

วฒันธรรมขององค์กร (CORE  VALUE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A 
เร็ว : ความเร็วและความถูกตอ้ง

ในการท างาน ทนัต่อตลาด เพราะ

เ ร า อ ยู่ ใ น ธุ ร กิ จ ท่ี เ ป็ น  Fast 

Moving 

B 
กล้า : กล้าท่ีจะคิด กล้าท่ีจะ

เปล่ียนแปลง กลา้ท่ีจะพูด รวมถึง 

ยอมรับการเปล่ียนแปลง กลา้ท่ีจะ

ยอม รับค ว ามแตกต่ า ง  เ พ่ื อ

ผลลพัท์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดของ

องคก์ร 

C 
ใส่ใจ : ค านึงถึงผูบ้ริโภคและ

ลู ก ค้ า ร ว ม ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ

ส่ิงแวดล้อมในการท างานทั้ ง

ตนเอง ส่วนรวม และสงัคม 
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สารจากประธาน 
เรียน ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหเ้กิดความหยดุชะงกัในการด าเนินการทางธุรกิจ และส่งผลต่อการเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการเติบโตของสินคา้อุปโภคบริโภค (FMCG-Fast Moving Consumer Goods) มีอตัราการขยายตวัลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 6.7 ส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัตลาดสเปรยก์ าจดัแมลง มีอตัราการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 4 และตราสินคา้ “เชน
ไดร้ท์” มีอตัราการเติบโตมากกวา่ตลาด คิดเป็นร้อยละ 5 และรักษาส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็นร้อยละ 23 ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาด
เป็นอนัดบัท่ี 2 ของผลิตภณัฑส์เปรยก์ าจดัแมลง อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และก าลงัซ้ือท่ีซบเซาจากภาวะการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหร้ายไดจ้ากการขายรวมในปี 2563 เท่ากบั 1,295.86 ลา้นบาท หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 21.83 เม่ือเทียบปี 2562  

บริษทัไดต้อบสนองต่อตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ “ทีโพล์ อลัเจล” ซ่ึงเป็นแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค และเพ่ิมการ
กระจายสินคา้ของผลิตภณัฑ ์“ทีโพล ์คลินิซอฟท”์ ผลิตภณัฑส์บู่โฟมลา้งมือ เพ่ือช่วยให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการดูแลสุขอนามยั
ของตน ดว้ยมาตรฐานการผลิตท่ีดีและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีนวตักรรม
และเพ่ิมคุณประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภค เช่น “เชนไดร้ท ์โฟม2” ผลิตภณัฑก์ าจดัแมลงสาบและแมลงคลานในรูปแบบโฟม ท่ีมีความ
ปลอดภยั ไม่ฟุ้งกระจาย, ผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจาน “ทีโพล ์อลัตร้า เพียว” ท่ีมีส่วนผสมยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ, ผลิตภณัฑน์ ้ ายา
ลา้งจาน ”ทีโพล์ พาวเวอร์ คลีน” ซ่ึงเป็นสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการท าความสะอาดขจดัคราบหนักไดดี้ เป็นตน้ และมีการจัด
กิจกรรมการตลาดท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ทั้งในรูปแบบส่ือออฟไลน์ ออนไลน์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยในปีท่ี
ผา่นมามีการขยายศูนยก์ารกระจายสินคา้ เพ่ือใหก้ารกระจายสินคา้เป็นไปอยา่งครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 ส าหรับการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าของผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลง บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการก าจดัสัตวร์บกวนต่างๆ ใน
บา้นเรือนให้มีความครอบคลุมยิ่งข้ึน เพ่ือให้ผลิตภณัฑข์องทางบริษทัเป็นผูน้ าดา้นการก าจดัสัตวร์บกวน เพ่ิมความปลอดภยัและ
สุขอนามยัใหก้บัครอบครัว ซ่ึงเป็นพนัธกิจส าคญัของบริษทัเสมอมา 

 นอกจากน้ี บริษทัให้ความส าคญักบัการท าการตลาดผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมมากยิ่งข้ึน หลงัจากท่ีไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตถัว่ลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใตต้ราสินคา้ “มารูโจ”้ และผลิตภณัฑน์ม ภายใตต้ราสินคา้ “ฮอกไกโด” 
โดยการออกผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น ผลิตภณัฑเ์มด็มะม่วงหิมพานต ์“มารูโจ ้โกลด์” มี 2 รสชาติ ไดแ้ก่ รสเกลือหิมาลายนัและรสฮอต
แอนด์สไปซ่ี, ผลิตภณัฑน์มถัว่เหลือง ภายใตต้ราสินคา้ “ไวตา้บีน”, ผลิตภณัฑน์ ้ าส้มผสมน ้ าแอปเป้ิล  ภายใตต้ราสินคา้ “ฮอกไก
โด” เป็นตน้ และไดเ้พ่ิมการจดักิจกรรมทางการตลาดมากข้ึน  เพ่ือสร้างการเติบโตและลดการพ่ึงพารายไดจ้ากกลุ่มอุปโภคเพียง
กลุ่มเดียว  

นายชนินทร์ เยน็สุดใจ 

ประธานกรรมการ 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 

บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บคดัเลือกจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้
เขา้รับรางวลั “อย. ควอลิต้ี อวอร์ด” ปี 2563 ประเภท “Best of the Best” ในดา้นวตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือนหรือทางสาธารณสุข 
โดยพิธีมอบรางวลัไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 นบัเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บรางวลัเป็นปีท่ี 9 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษทั 

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

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ :  SWC 

เวบ็ไซต์ :   www.sherwood.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000346 

ทุนเรือนหุ้น :  ทุนจดทะเบียน  

   หุน้สามญั 465,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 

   หุน้สามญั 318,730,900 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ประเภทธุรกจิ :  ผลิตและจ าหน่ายเคมีเคหะภณัฑใ์นบา้นเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเกษตร 

รายช่ือบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ทุนเรือนหุ้น
สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%)
ที่ตั้งส านักงาน โทรศัพท์ โทรสาร

บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสต
ราเลเซีย จ  ากดั

จ าหน่ายเคมีและเคหะภณัฑใ์น
บา้นเรือนและอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย 
แบ่งออกเป็น 2,000 หุน้ หุน้ละ 10 เหรียญ
ออสเตรเลีย

50.00 ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถ. เฮย ์เพิร์ธ ตะวนัตก 
ประเทศออสเตรเลีย 6005

+61 892194683 +61 892194672

บริษทั ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ 
เบฟเวอเรจ จ ากดั

ผลิตและจ าหน่ายสินคา้บริโภคทั้งปวง
 อาทิ นม และนม

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท

99.95 เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250

0-2320-2288 0-2320-2670

บริษทั ทีโพล ์โปรเฟสชัน่แนล
 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

ผลิตและจ าหน่ายน ้ายาท าความ
สะอาดทุกชนิดในประเทศและ
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
10,000 หุน้ หุน้ละ 100 บาท

99.97 เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหนคร 
10250

0-2320-2288 0-2320-2670
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ตดิต่อบริษัท 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ :  โทรศพัท ์0-2320-2288  

    อีเมล ์ir@sherwood.co.th 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท :   โทรศพัท ์0-2320-2288  

    อีเมล ์internalaudit@sherwood.co.th  

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ :  เลขท่ี 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

    โทรศพัท ์0-2320-2288  

    โทรสาร 0-2320-2670 

ทีต่ั้งส านักงาน สาขา 1 :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บางนาตราด 90/1 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180  

    โทรศพัท ์0-3852-2302  

    โทรสาร 0-3852-2311 

ทีต่ั้งส านักงาน สาขา 2 :  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บางนาตราด 109 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180  

    โทรศพัท ์0-3898-9120  

    โทรสาร 0-3898-9125 

 

mailto:ir@sherwood.co.th
mailto:internalaudit@sherwood.co.th
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บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ทโีพล์ โปรเฟสช่ันแนล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

99.97 % 

บริษัท เชอร์วู้ด เคมคิอล ออสตราเลเซีย จ ากดั 

50.00 % 

บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากดั 

99.95 % 

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั 

100 % 

บริษัท ฮอกไกโด อนิเตอร์เนช่ันแนล 

แฟรนไชส์ จ ากดั 

99.98 % 

 

บริษัท ททีดี ีโฮลดิง้ จ ากดั 

99.98 % 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
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โครงสร้างการก ากบัดูแล 

 
 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการ 

สายพาณิชย์ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

สายพฒันาธุรกจิ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

สายบริหาร 

ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 

รองกรรมการผู้จดัการ 

สายปฏิบัตกิาร 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 



รายงานความยั่งยืน 2563  

10 

 

ผลการประเมินประเดน็ที่มนัียส าคญั ประจ าปี 2563 
บริษทัพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษทั รวมทั้ง ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่ม ท่ี

อาจส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืของบริษทัในดา้นบรรษภิบาล เศรษฐกิจ การพฒันาและดูแลพนักงาน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
ประเมินประเด็นความยัง่ยนืท่ีมีนยัส าคญั 

ขั้นตอนการประเมนิประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1. วิเคราะห์ประเด็นความยัง่ยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมตั้งแต่จดัหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขายและการตลาด 
จดัส่งสินคา้ บริการหลงัการขาย และการจดัการของเสีย  

2. วเิคราะห์ประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหค้วามส าคญั 

3. การน าประเด็นความยัง่ยนืท่ีมีนยัส าคญัจดัล าดบัต่อบริษทัและต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาจดัล าดบัความส าคญัใน 2 เกณฑ ์ 

แกนนอน : เป็นประเด็นท่ีส าคญัต่อบริษทั  

แกนตั้ง : เป็นประเด็นท่ีส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 
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บรรษทัภบิาล เศรษฐกิจ การพัฒนาและดูแลพนักงาน สังคม ส่ิงแวดล้อม

1. ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 3. ผลประกอบการท่ีดี และมี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง

4. หลกัสิทธิมนุษยชน 7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชน

9. การควบคุมมลพิษ

2. การต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่

5. การพฒันาพนกังาน 8. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 10. ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภณัฑ์

6. ความปลอดภยั และอาชีวอ
นามยั

 

ขอบเขตผลกระทบของประเดน็ที่มนัียส าคญั 
 

ภายใน

SWC ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
เจ้าหนีแ้ละ

คู่ค้า

คู่แข่ง

ทางการค้า

หน่วยงาน

รัฐบาล

ชุมชม 

สังคม
ส่ิงแวดล้อม

 ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี / / / / / / / /

 การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ / / / / / / / /

เศรษฐกิจ
 ผลประกอบการท่ีดี และมีการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง

/ /

 หลกัสิทธิมนุษยชน /

 การพฒันาพนกังาน /

 ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั / / / /

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน / / /

 ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค / / /

 การควบคุมมลพิษ / / / /

 ความรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์ / / /

บรรษทัภบิาล

สังคม

การพัฒนาและดูแล

พนักงาน

ส่ิงแวดล้อม

หัวข้อ ประเด็นที่มนีัยส าคัญ
ภายนอก

ผลกระทบที่เกิดขึน้
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การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษทัใหค้วามส าคญัและใส่ใจกระบวนการด าเนินงานในทุกขั้นตอน เร่ิมตน้ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ 

ซ่ึงจะตอ้งมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสามารถท าให้บริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดได ้จากนั้นบริษทัจะคดัเลือก
วตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมาตรฐานจากผูข้ายท่ีเช่ือถือไดใ้นตลาด จนถึงการจดัการของเสียดว้ยการบริหารจดัการท่ี
ละเอียดรอบคอบและรัดกุม เพราะในแต่ละกระบวนการมีความส าคญัและมีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่างกนั การด าเนินธุรกิจของ
บริษทั จึงตอ้งค านึงถึงความส าเร็จผลประโยชน์ รวมถึง ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ 

 
 

 
ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งครบถว้น โดยให้ความส าคญัการมีส่วนร่วมของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ผา่นกิจกรรมและช่องทางการส่ือสารต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม การตอบสนอง

- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี - การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
- การแถลงผลการด าเนินงานรายไตรมาส - การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั
- รายงานประจ าปี / แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) - การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง ทนัเวลา
- รายงานความย ัง่ยนื - การจ่ายเงินปันผลอยา่งเหมาะสม
- การส่ือสารขอ้มูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ๊ไซด์ โทรศพัท ์อีเมล - การจดัการขอ้ร้องเรียน
- การรับขอ้ร้องเรียน / การตอบขอ้ซกัถาม - การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหุน้และนกัลงทุน และรับฟัง

ความเห็นจากผูถื้อหุน้และนกัลงทุน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาใน
การก าหนดกลยทุธ์และแนวทางการด าเนินงานของบริษทั

- CEO Town Hall รายไตรมาส - การสร้างความผูกพนัของพนกังาน
- HR Communications / บอร์ดประชาสมัพนัธ์ - การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพนกังาน
- การจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ - เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั
- การอบรมให้ความรู้ ทกัษะท่ีเหมาะสม และตรงตามความสนใจ - ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ
- การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี - บริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
- การจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั - การจดัการขอ้ร้องเรียน
- การประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ
- การรับฟังความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียนพนกังาน

พนักงานและ

ครอบครัว

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

จดัหา

วตัถุดบิ 

การจดัการ

ของเสีย 

จดัส่ง

สินค้า 

กระบวน 

การผลติ 

บริการหลงั

การขาย 

การขายและ

การตลาด 
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม การตอบสนอง

- การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีดีและมีมาตรฐาน - บริหารจดัการดา้นคุณภาพดว้ยระบบ ISO9001
- การลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีนและให้ความรู้แก่ลูกคา้ - คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้
- การจดังานแสดงสินคา้ - การพฒันานวตักรรมดา้นสินคา้และบริการ
- การรับขอ้ร้องเรียน / การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ประจ าปี - การสร้างความเช่ือมัน่สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั

- ฉลากสินคา้ การให้ขอ้มูลสินคา้ท่ีครบถว้น
- การจดัการขอ้ร้องเรียน / ผลส ารวจความพึงพอใจลูกคา้

- กระบวนการคดัเลือก การสรรหา - การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
- การประเมินผูข้าย - การปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด
- การประชุมหารือ / สนทนาพดูคุย - การปฏิบติัตามนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั
- การร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ - การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
- การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ - การรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัเจา้หน้ีและคู่คา้
- การรับขอ้ร้องเรียน - การแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการผลิต

และบริการให้ไดม้าตรฐาน

- การจดัการขอ้ร้องเรียน
- การพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั - ปฏิบติัต่อคู่แข่งภายใตก้รอบการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 
- การรับขอ้ร้องเรียน - ไม่ล่วงละเมิดความลบั หรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีทุจริต

- ไม่ท  าลายช่ือเสียงและความสมัพนัธ์กบัคู่แข่งทางการคา้ 
- ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น หรือ
คู่แข่งทางการคา้

- การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
- การจดัการขอ้ร้องเรียน

หน่วยงานรัฐบาล
- รายงานขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด - ปฏิบติัตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น

- การสนทนา / พดูคุย / เยีย่มเยยีน - ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสงัคม

- การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนและสงัคม - การมอบสินคา้ของบริษทัให้กบัชุมชมและสงัคม
- การรับขอ้ร้องเรียน - การจดัการขอ้ร้องเรียน
- นโยบาย คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม - ปฏิบติัตามนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

- บริษทัมีการควบคุมดูแลการบริหารจดัการการก าจดัของเสีย ทั้งจาก
กระบวนการผลิตและการใชง้านทัว่ไป รวมถึงส่ิงปนเป้ือนต่างๆ สู่
สภาพแวดลอ้มภายนอก

- บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 
- ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัพึงใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ส่ิงแวดล้อม

ชุมชน สังคม

ลูกค้า

เจ้าหนีแ้ละคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า
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 บรรษทัภบิาล 

 ก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

 บริษทัเช่ือมัน่ว่าภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะสามารถเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบันักลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงาน โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและไดม้อบหมายให้ฝ่าย
บริหารก าหนดให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีข้ึน เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีจะน าองคก์รให้
เติบโตดว้ยความโปร่งใสและมีส่วนรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท า “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” และ “คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ” อยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นแนวทางเดียวกนั ซ่ึงไดถู้กเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.sherwood.co.th) เพื่อ
เป็นช่องทางใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงได ้

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม และให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั น าไปปฏิบติัโดยทัว่กนั 

การรับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เร่ือง “การรับขอ้ร้องเรียนหรือรับแจง้เบาะแส
และมาตรการคุม้ครอง” 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 กรุงเทพมหานคร 10250 
 

โดยในปี 2563 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้เบาะแสการกระท าผิดใดๆ เลย 

mailto:internalaudit@sherwood.co.th
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การรับ-ให้ของขวญั ของทีร่ะลกึ หรือประโยชน์อ่ืนใด, การเลีย้งรับรอง, การบริจาค, การสนับสนุน, และการช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษทัไดจ้ดัท านโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เร่ือง “การรับ-ให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด, การเล้ียงรับรอง, การบริจาค, การสนบัสนุน, และการช่วยเหลือทางการเมือง” เพื่อให้พนกังานมีแนวปฏิบติัใน
เร่ืองดงักล่าวใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

นโยบายจดัซ้ือจดัจ้าง 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้
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ด้านเศรษฐกจิ 

 ผลการด าเนินงาน 
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รายไดร้วม ตน้ทุนขาย ก าไรสุทธิ ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหาร

ปี     1,626.57 984.60 185.66 406.43

ปี     1,664.95 994.22 169.85 452.88

ปี     1,300.97 773.43 67.68 418.46

1,626.57

984.60

185.66

406.43

1,664.95

994.22

169.85

452.88

1,300.97

773.43

67.68

418.46

พนับาท : หน่วย

 

 

 

ก าไรต่อหุ้น 

(บาท) 

0.22 

ผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ 

9.01% 

ผลตอบแทนส่วน

ของผู้ถือหุ้น 

10.08% 

อตัราการ

จ่ายเงนิปันผล 

176.60% 
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การพฒันาและดูแลพนักงาน 

 ข้อมูลพนักงาน 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงานสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 

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

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 216 58.38 185 53.47 181 41.14
เพศหญิง 154 41.62 161 46.53 259 58.86

จ าแนกตามระดับ

Manage 59 15.95 54 15.61 75 17.05
Knowledge 87 23.51 115 33.24 164 37.27

Operate 224 60.54 177 51.16 201 45.68

จ าแนกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 221 59.73 198 57.23 247 56.14
อาย ุ36-50 ปี 138 37.30 136 39.31 175 39.77

อายมุากกวา่ 50 ปี 11 2.97 12 3.47 18 4.09

จ าแนกตามพืน้ที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 26 7.03 45 13.01 66 15.00
เพศหญิง 46 12.43 53 15.32 64 14.55

สาขา 1 และ 2

เพศชาย 190 51.35 140 40.46 193 43.86
เพศหญิง 108 29.19 108 31.21 117 26.59

256325622561
รายการ
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ตารางแสดงสัดส่วนการเข้าใหม่และการลาออกสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 

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

พนักงานเข้าใหม่ตามเพศ

เพศชาย 93 63.27 44 57.89 50 70.42
เพศหญิง 54 36.73 32 42.11 21 29.58

พนักงานเข้าใหม่ตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 130 88.43 56 73.68 42 59.15
อาย ุ36-50 ปี 15 10.20 16 21.05 26 36.62

อายมุากกวา่ 50 ปี 2 1.36 4 5.26 3 4.23

พนักงานลาออกตามเพศ

เพศชาย 65 64.36 45 66.18 49 65.33
เพศหญิง 36 35.64 23 33.82 26 65.33

พนักงานลาออกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 79 78.22 53 77.94 44 58.67
อาย ุ36-50 ปี 18 17.82 14 20.59 22 29.33

อายมุากกวา่ 50 ปี 4 3.96 1 1.47 9 12.00

256325622561
รายการ

 
 

 
อตัราการลาออก สถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 

 
 
 
 
 
   

ปี 2562 

ร้อยละ 19.65 

ปี 2561 

ร้อยละ 27.29 

ปี 2563 

ร้อยละ 17.05 
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บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากดั  

(ผลติภณัฑ์ถั่วลสิงอบกรอบและอบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้”) 

        ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน  

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 30 34.48 18 29.03
เพศหญิง 57 65.52 44 70.97

จ าแนกตามระดับ

Manage 2 2.30 1 1.61
Knowledge 8 9.20 8 12.90

Operate 77 88.51 53 85.48

จ าแนกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 31 35.63 15 24.19
อาย ุ36-50 ปี 32 36.78 30 48.39

อายมุากกวา่ 50 ปี 24 27.59 17 27.42

จ าแนกตามพืน้ที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 1 1.15 0 0.00
เพศหญิง 1 1.15 1 1.61

สาขาปราจีนบุรี

เพศชาย 29 33.33 18 29.03
เพศหญิง 56 64.37 43 69.35

2562

(ม.ีค.-ธ.ค. 2562)รายการ

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)

 
ตารางแสดงสัดส่วนการเข้าใหม่และการลาออก 

 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่

เพศชาย 35 51.47 10 45.45
เพศหญิง 33 48.53 12 54.55

พนักงานเข้าใหม่

อาย ุ18-35 ปี 56 82.35 12 54.55
อาย ุ36-50 ปี 12 17.65 10 45.45

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.00

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

เพศชาย 27 51.92 21 47.73
เพศหญิง 25 48.08 23 52.27

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั

อาย ุ18-35 ปี 39 75.00 25 56.82
อาย ุ36-50 ปี 9 17.31 13 29.55

อายมุากกวา่ 50 ปี 4 7.69 6 13.64

2562

(ม.ีค.-ธ.ค. 2562)รายการ

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)

 



รายงานความยั่งยืน 2563  

20 

 

กลุ่มบริษัทฮฮกไกโด ได้แก่ บริษทั ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั, บริษัท ฮอกไกโด อนิเตอร์เนช่ันแนล แฟรนไชส์ จ ากดั และบริษัท ที
ทดี ีโฮลดิง้ จ ากดั (ผลติและจ าหน่ายนม ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO”) 

     ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน (บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 9 36.00 12 40.00
เพศหญิง 16 64.00 18 60.00

จ าแนกตามระดับ

Manage 0 0.00 1 3.33
Knowledge 9 36.00 13 43.33

Operate 16 64.00 16 53.33

จ าแนกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 22 88.00 26 86.67
อาย ุ36-50 ปี 3 12.00 4 13.33

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.00

จ าแนกตามพืน้ที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 2 8.00 3 10.00
เพศหญิง 8 32.00 9 30.00

โรงงาน

เพศชาย 7 28.00 9 30.00
เพศหญิง 8 32.00 9 30.00

2562

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)รายการ

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)

 
ตารางแสดงสัดส่วนการเข้าใหม่และการลาออก (บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จ ากดั) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่

เพศชาย 1 12.50 4 44.44
เพศหญิง 7 87.50 5 55.56

พนักงานเข้าใหม่

อาย ุ18-35 ปี 56 82.35 7 77.78
อาย ุ36-50 ปี 12 17.65 2 22.22

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.00

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

เพศชาย 27 51.92 1 16.67
เพศหญิง 25 48.08 5 83.33

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั

อาย ุ18-35 ปี 39 75.00 5 83.33
อาย ุ36-50 ปี 9 17.31 1 16.67

อายมุากกวา่ 50 ปี 4 7.69 0 0.00

2562

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)รายการ

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)
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ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน (บริษัท ฮอกไกโด อนิเตอร์เนช่ันแนล แฟรนไชส์ จ ากดั) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 4 14.29 4 16.00
เพศหญิง 24 85.71 21 84.00

จ าแนกตามระดับ

Manage 3 10.71 0 0.00
Knowledge 4 14.29 2 8.00

Operate 21 75.00 23 92.00

จ าแนกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 26 92.86 23 92.00
อาย ุ36-50 ปี 2 7.14 2 8.00

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.00

จ าแนกตามพืน้ที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 0 0.00 0 0.00
เพศหญิง 0 0.00 0 0.00

สาขาหน้าร้าน

เพศชาย 4 14.29 4 16.00
เพศหญิง 24 85.71 21 84.00

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)รายการ

2562

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)

 
ตารางแสดงสัดส่วนการเข้าใหม่และการลาออก (บริษัท ฮอกไกโด อนิเตอร์เนช่ันแนล แฟรนไชส์ จ ากดั) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่

เพศชาย 1 12.50 5 11.11
เพศหญิง 7 87.50 40 88.89

พนักงานเข้าใหม่

อาย ุ18-35 ปี 56 82.35 42 93.33
อาย ุ36-50 ปี 12 17.65 3 6.67

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.00

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

เพศชาย 27 51.92 5 11.90
เพศหญิง 25 48.08 37 88.10

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั

อาย ุ18-35 ปี 39 75.00 39 92.86
อาย ุ36-50 ปี 9 17.31 3 7.14

อายมุากกวา่ 50 ปี 4 7.69 0 0.00

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)รายการ

2562

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)
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  ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงาน (บริษัท ททีดี ีโฮลดิง้ จ ากดั) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 1 16.67 0 0.00
เพศหญิง 5 83.33 0 0.00

จ าแนกตามระดับ

Manage 0 0.00 0 0.00
Knowledge 1 16.67 0 0.00

Operate 5 83.33 0 0.00

จ าแนกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 5 83.33 0 0.00
อาย ุ36-50 ปี 1 16.67 0 0.00

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.00

จ าแนกตามพืน้ที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 0 0.00 0 0.00
เพศหญิง 0 0.00 0 0.00

สาขาหน้าร้าน

เพศชาย 1 16.67 0 0.00
เพศหญิง 5 83.33 0 0.00

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)รายการ

2562

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)

 
ตารางแสดงสัดส่วนการเข้าใหม่และการลาออก (บริษัท ททีดี ีโฮลดิง้ จ ากดั) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่

เพศชาย 1 12.50 0 0.00
เพศหญิง 7 87.50 2 100.00

พนักงานเข้าใหม่

อาย ุ18-35 ปี 56 82.35 2 100.00
อาย ุ36-50 ปี 12 17.65 0 0.00

อายมุากกวา่ 50 ปี 0 0.00 0 0.00

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

เพศชาย 27 51.92 1 11.11
เพศหญิง 25 48.08 8 88.89

พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวยั

อาย ุ18-35 ปี 39 75.00 7 87.50
อาย ุ36-50 ปี 9 17.31 1 12.50

อายมุากกวา่ 50 ปี 4 7.69 0 0.00

2563

(ม.ค.-ธ.ค. 2563)รายการ

2562

(ก.ค.-ธ.ค. 2562)

 
หมายเหตุ : บริษทั ทีทีดี โฮลด้ิง จ  ากดั ไดมี้การโอนยา้ยพนักงานทั้งหมดไปยงั บริษทั ฮอกไกโด อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จ  ากดั ภายในเดือน
 เมษายน 2563 
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 หลกัสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั โดยบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเคารพ
ในหลกัสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัจะยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อพนกังาน บริษทัย่อย และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัอย่างเป็น
ธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั เน่ืองจากเช้ือชาติ ศาสนา สญัชาติ เพศ อาย ุพ้ืนฐานการศึกษา และการให้สิทธิเท่าเทียมต่อคน
พิการ รวมทั้ง การรักษาสิทธิมนุษยชนของพนกังานตามท่ีกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอยา่งเท่าเทียมกนั และ
เป็นธรรม รวมทั้ง บริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทน สวสัดิการและผลประโยชน์ต่างท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล เบ้ียเล้ียง เบ้ียขยนั ค่าเช่าท่ีพกั เคร่ืองแบบพนกังาน เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ รถ
รับ/ส่งพนกังาน ทุนการศึกษาบุตรพนกังาน เป็นตน้ อีกทั้ง จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์เพ่ือให้มีความมัน่คง
และเป็นผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสวสัดิการไดมี้ส่วนร่วมกบับริษทัในการบริหาร
จดัการสวสัดิการแรงงานในบริษทัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนักงานอย่างแทจ้ริง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้บริษทัและ
พนักงานไดร่้วมกนัในการปรึกษาหารือให้ขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการจา้ง การท างาน การพฒันา
คุณภาพชีวติพนกังาน ซ่ึงมีการจดัประชุมในทุกๆ 3 เดือน 
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กจิกรรมบริษัท 

  
- จดักิจกรรม “Town Hall Meeting” เพ่ือให้พนกังานทุกท่านร่วมขบัเคล่ือนองค์กรไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือวนัท่ี 14-15 

มกราคม และวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 

- จดัอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศพนกังานใหม่ “Grand Orientation” เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

 
- จดัอบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียง   

 
- จดัพิธีท าบุญบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563  
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- จดัพิธีสวดดุอาร์ทางศาสนาอิสลาม เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563  

 
- ถวายเทียนพรรษา ณ วดัพิมพาวาส จ.ฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563   

 
- จดักิจกรรม “กีฬาสี” และ “งานเล้ียงปีใหม่” ประจ าปี  

 
- จดักิจกรรม “Big Cleaning Day” เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 
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 การพฒันาพนักงาน  

บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีการจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก  
เพื่อพฒันาพนกังานของบริษทัใหมี้ศกัยภาพ เน่ืองจากพนกังานเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ผลการอบรมประจ าปี 2563 

การอบรม
ช่ัวโมงอบรมเฉลี่ยของ

พนักงานทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ภายใน 7.78 154,400.00                              

ภายนอก 12.33 82,450.00                                 
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 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 บริษทัได้จดัท า “นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม” เพื่อให้การด าเนินงานด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคขอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิตวตัถุอนัตรายหรือ GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance) ในความ
รับผิดชอบของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข   

การตรวจวดัความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทัมีมาตรการในการการป้องกนัเสียงท่ีเกิดจากการบรรจุผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
และมีการตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างาน ดงัน้ี 

ตารางแสดงค่าตรวจสอบและวดัผลระดบัเสียงในพ้ืนทีท่ างาน เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ 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

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563

ผลการตรวจ

พารามเิตอร์
1/2561 2/2561

 

สถิตกิารเกดิอุบัตเิหต ุ

การด าเนินงานของบริษทัมีความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุหรือการไดรั้บบาดเจ็บ ซ่ึงบริษทัมีการจดัให้มีอบรมในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เคร่ืองใช้
ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของ
แต่ละส่วนงาน มีการจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดัวางสินคา้ และจดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิง ตรวจสอบระบบป้องกนัการเกิดเหตุเพลิงไหม ้
ทั้งน้ี ผูจ้ดัการแผนกระบบคุณภาพและความปลอดภยัรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูล จดัท ารายงาน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ประสบอนัตราย การเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานของพนกังาน  

ตารางแสดงสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตใุนการท างานเปรียบเทยีบ 3 ปี ย้อนหลงั 

2561 2562 2563

ทรัพยสิ์นเสียหาย 13 6 1

ไดรั้บบาดเจ็บไม่หยดุงาน 3 1 1

ไดรั้บบาดเจ็บถึงขั้นหยดุงาน 2 1 2

รวมจ านวน (คร้ัง) ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 18 8 9

รวมจ านวนวนัหยดุงาน (วนั) 15 8 22

ความรุนแรง / ความเสียหาย
จ านวนคร้ัง / ปี
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นอกจากนั้น บริษทัมีการแต่งตั้ง “ผูรั้บผิดชอบในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ” เพ่ือป้องกนัการเกิด
อคัคีภยั ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายแก่ชีวิตพนกังาน ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม และบริษทัมีแผนการป้องกนั
และระงบัเหตุเพลิงไหม ้พร้อมทั้ง มีการฝึกซอ้มความเขา้ใจ วิธีการปฏิบติัต่างๆ รวมถึง การฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟเป็น
ประจ าปีทุกปี  

 
สุขภาพของพนักงาน 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพก่อนการท าสญัญาจา้ง และมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ทั้งส านกังาน และ
ส านกังานสาขา 1 และ 2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามยัท่ีดี พร้อมทั้งรับค าแนะน าและการรักษาท่ีถูกตอ้งจากแพทย ์โดยในปี 
2563 บริษทัไดใ้หโ้รงพยาบาลเปาโลดูแลการตรวจสุขภาพประจ าปี ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 (ส านกังานใหญ่) และ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 (ส านกังานสาขา 1 และ 2)  

 
บริษทัไดจ้ดัท าโครงการ “กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือ” เพื่อเป็นการรณรงคใ์หพ้นกังานมีสุขภาพท่ีดี โดยมีการจดัท าป้ายรณรงค์

ในสถานท่ีต่างๆ และโรงอาหาร อีกทั้ง ไดว้างเจลลา้งมือตามจุดต่างๆ เพ่ือย  ้าเตือน และปลูกฝังให้พนกังานมีสุขอนามยัท่ีสะอาด 
ห่างไกลจากโรคทอ้งร่วง  

บริษทัไดจ้ัด “กิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย” เพื่อเป็นการจดัระเบียบความเรียบร้อยใน
สถานท่ีท างาน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบมากข้ึน อันจะน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานท่ีไดม้าตรฐานและรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยในกิจกรรมดงักล่าวจะส่ือสารให้พนกังานรับทราบ และจดัให้มีการ
แข่งขนัข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนรวมในกิจกรรมดงักล่าว  
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สังคม 

 การมีส่วนร่วมในกจิกรรมชุมชน 

 
- มอบสินคา้ของบริษทัใหก้บัโรงเรียนต่างๆ 

 
- จดักิจกรรม “Teepol Road Show” โดยบริษทัไดมี้การแจกสินคา้ Teepol Power Clean ใหก้บัประชาชนท่ีตลาดประมง อ่างศิลา 
ตลาด Walking ตลาดนดัจตจุกัร และร้านอาหารมุมอร่อย ณ จงัหวดัชลบุรี ในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2563 

 
และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) จึงเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทยผ์่านโครงการ “TOA ไม่ทิง้กัน สู้ภัยโควิด-19” โดยบริษทัได้
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มอบผลิตภณัฑก์ าจดัแมลง ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท”์ และผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพล”์ 
ใหก้บักรมอนามยั 12 ศูนย ์ครอบคลุมพ้ืนท่ี 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ รวมเป็นจ านวนเงิน 15,732,000 บาท  

 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมอบผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพล์” ในขณะท่ีมีการระบาดเกิดข้ึน

ใหก้บัชาวจงัหวดัระยอง รวมเป็นจ านวนเงิน 2,277,084 บาท 

 
"ชาว SWC รวมน ้ าใจตา้นภยั COVID-19” ณ. ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563  

 
“ชาว SWC รวมน ้ าใจตา้นภยั COVID-19” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 
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“ชาว SWC รวมน ้ าใจตา้นภยั COVID-19” ณ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
“ชาว SWC รวมน ้ าใจตา้นภยั COVID-19” ณ สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

 
"ชาว SWC รวมน ้ าใจตา้นภยั COVID-19” ณ กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
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 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

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

การจดัการข้อร้องเรียนของลูกค้า 

ปี 2561 2562 2563

จ านวนข้อร้องเรียน 15 11 21

จ านวนที่ด าเนินการได้ (%) 100 100 100  
ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

ปี 2561 2562 2563

ความพึงพอใจ (%) 89.57 89.235 89.65  
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ส่ิงแวดล้อม 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นส าคญั และบริษทัมีกระบวนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนการจดัซ้ือ การตรวจสอบคุณภาพ ระบบการจดัส่งสินคา้ จนถึงบริการหลงัการขาย 

กระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ โดยเร่ิมตน้จากการรวบรวมรายการผลิตภณัฑท่ี์จะจดัซ้ือ ตามดว้ยการประเมิน
ผูข้าย ทั้งผูข้ายรายใหม่และรายเก่า ซ่ึงรวมการสั่งซ้ือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงวตัถุดิบหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย 
สารเคมี ตวัท าละลาย สารออกฤทธ์ิ และบรรจุภณัฑ ์ในการคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑจ์ากผูผ้ลิตนั้น บริษทัจะคดัเลือกวตัถุดิบ
และบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพและมาตรฐานจากผูข้ายท่ีเช่ือถือไดใ้นตลาด รวมทั้งมีการตรวจสอบวตัถุดิบทุกรายการก่อนการรับเขา้
โดยห้องปฏิบติัการท่ีทันสมยั ในส่วนบรรจุภณัฑ์มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพ ซ่ึงบริษทั
ค านึงถึงสุขอนามยัของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั  

กระบวนการตรวจรับและจัดเก็บผลิตภัณฑ์รับเข้า  มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และมีมาตรฐานการท างานท่ีชดัเจน โดย
กระบวนการตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพ  จะรับผิดชอบประกอบดว้ย 2 ส่วนงาน ซ่ึงกล่าวคือ ห้องปฏิบติัการจะรับผิดชอบใน
ส่วนของวตัถุดิบ และ หน่วยงานควบคุมคุณภาพจะรับผิดชอบในส่วนของบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงในกระบวนการตรวจสอบ/ทวนสอบ
คุณภาพ จะเร่ิมตน้จากการรับทราบขอ้มูลสินคา้เขา้ จากหน่วยงานคลงัสินคา้ จากนั้นท าการสุ่มตวัอยา่งข้ึนมา เพื่อท าการตรวจสอบ 
และเม่ือท าการตรวจสอบตามกระบวนการแลว้เสร็จ ทั้งสองหน่วยงานจะท าการแจง้ผลตรวจสอบกลบัไปยงัหน่วยงานคลงัสินคา้ 
เพ่ือใหห้น่วยงานคลงัสินคา้ด าเนินการต่อไป 

กระบวนการผลิต โดยเร่ิมตน้จากการวางแผนการผลิต และอตัราก าลงัการผลิต โดยค านึงถึงปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น 
จ านวนสินคา้คงคลงั ความตอ้งการของลูกคา้ ปริมาณบรรจุภณัฑ์ และวตัถุดิบให้มีความเหมาะสม ตามดว้ยกระบวนการผลิตจะมี
การผสมผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะมีการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสมในด้านความเข้มข้นและความบริสุทธ์ิของสารเคมีจาก
ห้องปฏิบติัการ และกระบวนการบรรจุผลิตภณัฑ ์จะมีการตรวจสอบเคร่ืองบรรจุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งานดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีความทนัสมยั มีระบบการตรวจสอบสินคา้ท่ีท าการผลิตตามช่วงเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงท าให้มัน่ใจ
ไดว้า่สินคา้ท่ีผา่นกระบวนการผลิตนั้นไดคุ้ณภาพ 

กระบวนการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า  หลกัการจดัเก็บสินคา้ให้พิจารณาถึงขอ้ควรระมดัระวงัไม่ให้สินคา้เสียหาย เส่ือมสภาพ 
สูญหาย โดยควบคุมใหสิ้นคา้แต่ละชนิดถูกจดัเก็บในบริเวณท่ีก าหนด โดยแบ่งตามกลุ่มสินคา้ และมีการตรวจนบัจ านวนสินคา้ท่ี
จดัเก็บเทียบกบัจ านวนในระบบสต็อกวา่ มีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งชนิดและจ านวน จากนั้นจดัส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ ส าหรับใน
การขนส่งสินคา้ บริษทัไดจ้า้งบริษทัขนส่ง เพ่ือส่งมอบสินคา้ใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 
ซ่ึงบริษทัมีนโยบายในการขนส่งสินคา้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ในการขนส่งสินคา้แต่ละคร้ังบริษทัจะจดัส่งให้เต็มพ้ืนท่ี
ของยานพาหนะ โดยค านึงถึงความคุม้ค่า และความปลอดภยัของผูร่้วมใชเ้สน้ทางเป็นหลกั เพ่ือใหเ้กิดการใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งคุม้คา่
และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง เป็นการประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งใหก้บับริษทั เพ่ือก่อใหเ้กิดเป็นผลก าไรมากข้ึน 

ทั้งน้ี บริษทัไดผ้่านการรับรองมาตรฐานสากลท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในคุณภาพ ความปลอดภยั และการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  
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 การควบคุมมลพษิ 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่ในการจดัท า และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด รวมทั้ง การลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของบริษทั ดังนั้ น ผลการด าเนินการของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีการพิจารณาทบทวนปีละ 2 คร้ัง โดยการก าหนดของตวัแทนฝ่ายบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้แน่ใจ
วา่มีความเหมาะสม เพียงพอ และประสบผลส าเร็จเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ ISO14001 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มลพษิทางน า้ 

บริษทัสร้างจิตส านึกของพนกังานให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาคุณภาพน ้ า รวมถึง การใชน้ ้ าอยา่งรู้คุณค่าเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  ส าหรับน ้ าเสียจากกระบวนการผลิต และกิจกรรมของบริษทั จะมีการบ าบดัน ้ าเสียขั้นตน้ ก่อนท่ีจะระบายลง
สู่ท่อระบายน ้ าเสียของการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร เพ่ือน าไปบ าบดัอีกคร้ังก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถมัน่ใจไดว้า่
น ้ าเสียท่ีเกิดจากบริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่ไดป้ล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง อีกทั้ง ก่อนท่ี
จะมีการปล่อยออกสู่ระบบบ าบดัของทางนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนั้น จะมีการตรวจวเิคราะห์น ้ า เพ่ือเฝ้าระวงัค่ามลพิษทางน ้ าเป็น
ระยะ (2 คร้ังต่อปี) เพ่ือไม่ใหเ้กินกวา่ค่าท่ีทางการนิคมอุตสาหกรรมก าหนดดว้ยดงัน้ี 

ตารางแสดงค่ามลพษิน า้เสีย เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

pH 5.5-9.0 7 ผ่าน 7.4 ผ่าน 8 ผ่าน 7.8 ผ่าน 7.8 ผ่าน 7.6 ผ่าน
BOD 500 225.3 ผ่น 252 ผ่าน 189.6 ผ่าน 184.95 ผ่าน 256.2 ผ่าน 97.5 ผ่าน
COD 750 378 ผ่าน 224 ผ่าน 418 ผ่าน 319.5 ผ่าน 503.0 ผ่าน 162.0 ผ่าน
Oil & Grease 10 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3.9 ผ่าน 3.8 ผ่าน 4.6 ผ่าน 3.0 ผ่าน
Surfactant 30 4.76 ผ่าน 0.36 ผ่าน 0.22 ผ่าน 0.165 ผ่าน 0.150 ผ่าน 0.920 ผ่าน
Formaldehyde 1 ND ผ่าน 0.1 ผ่าน ND ผ่าน 0.05 ผ่าน <0.1 ผ่าน ND ผ่าน
Phenol 1 0.116 ผ่าน ND ผ่าน 0.126 ผ่าน 0.109 ผ่าน 0.218 ผ่าน 0.020 ผ่าน
Chloride 2000 212.3 ผ่าน 291.2 ผ่าน 34.99 ผ่าน 38 ผ่าน 31.0 ผ่าน 194.93 ผ่าน
Suspended solids 200 80.7 ผ่าน 22 ผ่าน 80 ผ่าน 25.55 ผ่าน 46.5 ผ่าน 59.0 ผ่าน
Total dissolved solids 3000 723.9 ผ่าน 901.1 ผ่าน 672.6 ผ่าน 969.7 ผ่าน 778.4 ผ่าน 709.0 ผ่าน
Color 600 112 ผ่าน 92 ผ่าน 64.5 ผ่าน 51.5 ผ่าน 75.0 ผ่าน 37.0 ผ่าน

Physical appearance - เทาขุ่น ผ่าน เทาขุ่น ผ่าน เทาขุ่น ผ่าน เหลืองขุ่น ผ่าน
เหลือง ขุ่น 
ตะกอน

ผ่าน
เหลือง ขุ่น 
ตะกอน

ผ่าน

2/2563

ผลการตรวจ

พารามเิตอร์
1/2561 1/25632/25622/2561

มาตรฐาน
1/2562
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มลพษิทางอากาศ 

บริษทัมีการใชร้ะบบดูดอากาศ (HOOD) โดยผา่นถงักรองฝุ่ นและถงักรองกล่ินดว้ยผงถ่านขจดักล่ิน (Activated Carbon) และมี
การตรวจวดัคา่ปริมาณมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน เพ่ือเฝ้าระวงัการปล่อยมลพิษตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึง การ
ตรวจวดัค่าปริมาณสารเคมีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีพนกังานปฏิบติังานตอ้งไม่เกินตามท่ีก าหนด  

ตารางแสดงค่าปริมาณมลพษิทางอากาศ เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

Chemical in work place: 

Benzene, Methylene chloride, 
Xylene, Total dust

24 ผ่าน 24 ผ่าน 24 ผ่าน 24 ผ่าน 18 ผ่าน 25 ผ่าน

Stack pollution:  Total 
suspended particular, Xylene

2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน

1/2563 2/2563

ผลการตรวจ

1/2562 2/2562
พารามเิตอร์

1/2561 2/2561

 
มลพษิจากของเสีย/ขยะมูลฝอย 

บริษทัมีแนวทางในการจดัการของเสีย/ขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี   

ส านักงาน โดยมีการจดัการดงัน้ี 

 ขยะกระดาษและพลาสตกิ  

บริษทัไดจ้ าหน่ายใหก้บัทางบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต เพื่อน าไปรีไซเคิล  

 ขยะอนัตราย  

บริษทัมีการแบ่งขยะเป็นขยะอนัตรายเศษผา้ปนเป้ือน, ภาชนะปนเป้ือนสารเคมีอนัตราย และน ้ ายาเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิต จะถูกรวบรวม และจดัเก็บในโรงแยกขยะ โดยบริษทัไดว้า่จา้งใหบ้ริษทั อคัคีปราการ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินการขนส่ง 
และน าไปบ าบดัก าจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ส านักงานสาขา 1 และ 2 โดยมีการจดัการดงัน้ี 

 ขยะมูลฝอย (ถังสีเหลือง) และถังขยะรีไซเคลิ (ถังสีเขียว) 

หน่วยงานต่างๆ จะเก็บรวบรวมส่งท่ีจุดรวมทุกเชา้ เพ่ือใหท้างนิคมรับไปก าจดั 

 ถังขยะภาชนะบรรจุปนเป้ือน (ถังสีน า้เงนิ) และถังขยะอนัตราย (ถังสีแดง)  

หน่วยงานต่างๆ จะเก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติกติดฉลาก ส่งพนกังานรับขยะท่ีห้องคดัแยกขยะ แลว้บนัทึกการน าส่งและตรวจ
รับขยะทุกเชา้ เพ่ือส่งใหบ้ริษทั อคัคีปราการ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลบริหารจดัการต่อไป  
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มลพษิจากดนิและน า้ใต้ดนิ 

บริษทัมีการตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนในดินและน ้ าใตดิ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

ตารางแสดงค่าปริมาณมลพษิจากดนิและน า้ใต้ดนิ เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์

ผลการ

ตรวจ
เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

Soil: 1,3,5-Trimethylbenzene, Ethyl benzene, Benzene, 
Naphthalene, Xylene, 0-Xylene, p-Xylene, Methylene chloride, 
Zinc, Acetone, Hexane, Methanol, Chloroform

1 ผ่าน 1 ผ่าน 1 ผ่าน

Water:  pH, 1,3,5-Trimethylbenzene, Ethyl benzene, Benzene, 
Naphthalene, Xylene, 0-Xylene, p-Xylene, Methylene chloride, 
Zinc, Acetone, Hexane, Methanol, Chloroform

2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน

ปี 2561
พารามเิตอร์

ปี 2562 ปี 2563

ผลการตรวจ

 

โดยในปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโรงงานประมาณ 1.58 ลา้นบาท  

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 

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 

 ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 

บริษทัมีนโยบายรับคืนผลิตภณัฑ์ท่ีใชง้านแลว้จากลูกคา้ เพื่อมาก าจดัตามหลกัการท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะสามารถลดการปนเป้ือน
สารเคมีลงสู่ส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง 
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GRI 102 : General Disclosures Page Number

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 2
102-2 Activities, brands, products, and services 2
102-3 Location of headquarters 6
102-4 Location of operations 6
102-5 Ownership and legal form 2
102-6 Markets served 2
102-7 Scale of the organization 8, 17-22
102-8 Information on employees and other workers 17-22
102-9 Supply chain 2, 12
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 8
102-11 Precautionary Principle or approach AR 18-19

Strategy

102-14 Statement from the most senior decision-maker 4
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 10

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards and norms of behavior 3
102-17 Machanisms for advice and concerns about ethics 14-15

Governance

102-18 Governance structure 9

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 12-13
102-42 Identifying and selecting stakeholders 10
102-43 Approach to stakeholder engagement 12-13
102-44 Key topics and concerns raised 12-13

Reporting Practice

102-46 Defining report content and topic Boundaries 10
102-47 List of material topics 10-11
102-53 Contact point for questions regarding the report 12-13
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards AR 6-7
102-55 GRI content index 37-38
102-56 External assurance 4

GRI Content Index
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GRI 103 : Management Approach Page Number

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 Management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 201 : Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 16
GRI 205 : Anti-Corruption

205-1 Operations asessed for risks related to corruption 15
GRI 303 : Water

303-2 Water source significantly affected by withdrawal of water 34
GRI 305 : Emissions

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air
emissions

35

GRI 306 : Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination 34
306-2 waste by type and disposal method 35
306-4 Transport of hazardous waste 35
GRI 401 : Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 17-22
GRI 403 : Occupational Health and Safety

403-2 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number 
work-related fatalities

27

GRI 404 : Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee 26
GRI 405 :  Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity and Equal Opportunity 17-22

GRI Content Index

10-13

AR หมายถึง Annual Report 2020 (รายงานประจ าปี 2563) 
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