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ภาพรวมการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นเป็นองคก์รชั้นน าท่ีผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้คุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูบ้ริโภคในระดบั
สากล บริษทัไดข้ยายธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง จนปัจจุบนับริษทัมีการประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 

 
1. กลุ่มธุรกิจสินคา้ของใชใ้นบา้นเรือน (Consumer Non-Food) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคมีเคหะภณัฑ์ท่ีใชใ้น

บา้นเรือนในกลุ่มก าจดัแมลง กลุ่มรักษาเน้ือไม ้และกลุ่มท าความสะอาด โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูบ้ริโภคตามบา้นเรือน 

 
2. กลุ่มธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม (Industrial) ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและและจ าหน่ายสารก าจดัแมลง น ้ ายาท าความสะอาด

และน ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอุตสาหกรรมการใหบ้ริการ และสินคา้เคมีเกษตรเพ่ือใชใ้นนาขา้ว พืชไร่ สวนผลไม ้ผกั และ
ส าหรับปศุสตัว ์

 
3. กลุ่มธุรกิจอาหาร (Consumer Food) ด าเนินกิจการดา้นการผลิต การตลาดและกระจายสินคา้ในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นผูบ้ริโภคตามบา้นเรือน 
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วฒันธรรมองค์กร 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญั 

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

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเคมีเคหะภณัฑใ์นบา้นเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน  

และเคมีเกษตร 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ท่ีตั้งส านกังาน สาขา 1 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บางนา-ตราด 90/1 ม.9 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 

 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภณัฑรั์กษาเน้ือไม ้ผลิตภณัฑป้์องกนัและก าจดัแมลง 
และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ) 

ท่ีตั้งส านกังาน สาขา 2 : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บางนา-ตราด 109 ม.9 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาด) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000346  

เวบ็ไซต ์ : www.sherwood.co.th  

โทรศพัท ์ : 0-2320-2288 

โทรสาร : 0-2320-2670 

ทุนเรือนหุน้ : ทุนจดทะเบียน 232,500,000 บาท เรียกช าระแลว้ 163,522,209 บาท  

  แบ่งเป็นหุน้สามญั 327,044,418 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
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การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 

นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

บริษทัเช่ือมัน่วา่ การด าเนินธุรกิจท่ีจะน าไปสู่องคก์รท่ีแข็งแกร่งและเติบโตอยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้น จะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไป
กบัการพฒันาสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้ งแต่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ เจ้าหน้ี คู่แข่ง 
รัฐบาล ชุมชน สังคม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น เพื่อให้พนกังานตระหนกั และปลูกจิตส านึกในการปฏิบติัให้เกิดความใส่ใจ
ต่อผูมี้เสียไดเ้สียทุกฝ่าย บริษทัจึงก าหนดในพนัธกิจและวฒันธรรมองคก์ร  

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทัยดึมัน่การด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยการด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้ง หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตั้งแต่ผูถื้อหุ้น นัก
ลงทุน พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ ภาครัฐ ชุมชม สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท า “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” และ “คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ” ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นแนวทางเดียวกนั โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวอยา่งเป็นทางการบนเวบ็ไซด์ของ
บริษทั (www.sherwood.co.th) 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม และให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษทัไดมี้การจัดให้มีการอบรมช้ีแจง
พนกังานใหม่เก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ
ใหก้บัพนกังานใหม่ในการยดึถือปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั” ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานบริษัท น าไปปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการบนเว็บไซด์ของบริษัท 
(www.sherwood.co.th) 

การรับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง 

บริษทัได้จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน เร่ือง “การรับขอ้ร้องเรียนหรือรับแจ้ง
เบาะแสและมาตรการคุม้ครอง” เพื่อใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแส 

  

http://www.sherwood.co.th/
http://www.sherwood.co.th/
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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 2564 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียน หรือการแจง้เบาะแสการกระท าผิดใดๆ เลย 

การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า เพ่ือสร้าง
คุณค่าใหก้บัสินคา้และบริการ และตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบจาก
ผูข้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจะตอ้งคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไดม้าตรฐานจากผูข้ายท่ีเช่ือถือได้
ในตลาด และมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมท่ีสามารถท าให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้ ง มีการ
ตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพวตัถุดิบก่อนเขา้กระบวนการผลิต มีกระบวนการผลิตท่ีตอ้งค านึงถึงผลกระทบตอ่ชุมชน สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม การตลาดและการขายท่ีครอบคลุมตั้งแต่การสร้างตราสินคา้ การสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ และการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์เพื่อให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัและจดจ า รวมถึง เกิดความมัน่ใจในสินคา้และบริการ การกระจายสินคา้และขนส่ง โดยบริษทัมี
นโยบายการกระจายสินคา้ให้ครอบคลุมร้านคา้ปลีกทั้งในช่องทางการคา้สมยัใหม่ (Modern Trade) และช่องทางการคา้แบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัอยา่งยิ่งท่ีสามารถช่วยให้สินคา้กระจายถึงมือผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึงมากข้ึน ตลอดจน
การขยายไปในตลาดต่างประเทศ และมีการบริหารจดัการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากท่ีสุด เพ่ือลด
ตน้ทุน และส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคตรงตามเวลา  

 
 

 

  

จัดซ้ือจัดหา

วตัถุดบิ 

การกระจาย

สินค้าและการ

ขนส่ง 

กระบวน 

การผลติ 

ผู้บริโภค การตลาด

และการขาย 

mailto:internalaudit@sherwood.co.th
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การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษทัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ประเด็นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายผา่นกิจกรรมและช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และก าหนดวธีิการตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้รอบคลุมทุกฝ่าย 

 การด าเนินงานกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม การตอบสนอง

- การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี - การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

- การแจง้ผลการด าเนินงานรายไตรมาส - การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั

- รายงานประจ าปี / แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) - การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ทนัเวลา

- รายงานความย ัง่ยืน - การจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม

- การส่ือสารขอ้มูลผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซด ์โทรศพัท ์อีเมล - มีระบบการตรวจสอบและควบคุมท่ีดี

- การรับขอ้ร้องเรียน / การตอบขอ้ซกัถาม - การจดัการขอ้ร้องเรียน

- การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน และรับฟัง

ความเห็นจากผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา

ในการก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทางการด าเนินงานของบริษทั

- CEO Town Hall - การสร้างความผกูพนัของพนกังาน

- การส่ือสาร HR Communications / บอร์ดประชาสมัพนัธ์ - การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพนกังาน

- การจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ - เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั

- การอบรมให้ความรู้ ทกัษะท่ีเหมาะสม และตรงตามความสนใจ - บริหารจดัการคา่ตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ ให้

เหมาะสมและเป็นธรรม

- การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี - บริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

- การส ารวจความผกูพนัของพนกังาน - การจดัการขอ้ร้องเรียน

- การจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ

- การให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในท่ีท างาน และการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

- การรับฟังความคิดเห็น และขอ้ร้องเรียนพนกังาน

- การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีดี และมีมาตรฐาน - การสร้างความเช่ือมัน่สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั

- การวิจยัทางการตลาด - ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้

- ส่ือสารขอ้มูลสินคา้ผา่นฉลากสินคา้ - คุณภาพ และความปลอดภยัของสินคา้

- ส่ือสารผา่นการประชาสมัพนัธ ์โฆษณา เวบ็ไซดบ์ริษทั และ

ผูเ้ ช่ียวชาญคอยให้ค  าปรึกษา

- ฉลากสินคา้ การให้ขอ้มูลสินคา้ท่ีครบถว้น

- การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนและให้ความรู้แก่ลูกคา้ - การพฒันานวตักรรมดา้นสินคา้และบริการ

- การจดังานแสดงสินคา้ - การจดัการขอ้ร้องเรียน / ผลส ารวจความพึงพอใจลูกคา้

- การรับขอ้ร้องเรียน / การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ประจ าปี

ผู้ถือหุ้นและนัก

ลงทุน

ลูกค้า

พนักงาน
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม การตอบสนอง

- กระบวนการคดัเลือก การสรรหา - การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

- การประเมินผูข้าย - การปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขขอ้ตกลงอย่างเคร่งครัด

- การประชุมหารือ / สนทนาพูดคุย - การปฏิบติัตามนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั

- การร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ - การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

- การส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ - การรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัเจา้หน้ีและคูค่า้

- การรับขอ้ร้องเรียน - การแลกเปล่ียนความรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการ

ผลิตและบริการให้ไดม้าตรฐาน

- การจดัการขอ้ร้องเรียน

- การพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั - ปฏิบติัต่อคูแ่ข่งภายใตก้รอบการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรม 

- การรับขอ้ร้องเรียน - ไม่ล่วงละเมิดความลบั หรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้

ของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีทุจริต

- ไม่ท  าลายช่ือเสียงและความสมัพนัธก์บัคูแ่ข่งทางการคา้ 

- ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

หรือคูแ่ข่งทางการคา้

- การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

- การจดัการขอ้ร้องเรียน

ภาครัฐ
- รายงานขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด - ปฏิบติัตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น

- การสนทนา / พูดคุย / เยี่ยมเยียน - ส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัมีจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อ

ชุมชนและสงัคม

- การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนและสงัคม - การมอบสินคา้ของบริษทัให้กบัชุมชมและสงัคม

- การรับขอ้ร้องเรียน - การจดัการขอ้ร้องเรียน

- นโยบาย คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม - ปฏิบติัตามนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม

- บริษทัมีการควบคุมดูแลการบริหารจดัการการก าจดัของเสีย ทั้งจาก

กระบวนการผลิต และการใชง้านทัว่ไป รวมถึงส่ิงปนเป้ือนต่างๆ สู่

สภาพแวดลอ้มภายนอก

- บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 

- ส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัพึงใชท้รัพยากรอย่างคุม้คา่ และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

ส่ิงแวดล้อม

เจ้าหนี้และคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า

ชุมชน สังคม
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 ผลการประเมนิประเดน็ทีม่นีัยส าคญั ประจ าปี 2564 

บริษทัพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษทั และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อความยัง่ยนืของบริษทัในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม  เพื่อประเมินประเด็นความ
ยัง่ยนืท่ีมีนยัส าคญั 

ขั้นตอนการประเมนิประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1. วเิคราะห์ประเด็นความยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมตั้งแต่การจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาดและ
การขาย การกระจายสินคา้และขนส่ง และผูบ้ริโภค  

2. วเิคราะห์ประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหค้วามส าคญั 

3. การน าประเด็นความยัง่ยนืท่ีมีนยัส าคญัจดัล าดบัต่อบริษทัและต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาจดัล าดบัความส าคญัใน 2 เกณฑ ์ 

แกนนอน : เป็นประเด็นท่ีส าคญัต่อบริษทั  

แกนตั้ง : เป็นประเด็นท่ีส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 2 

3 
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ขอบเขตผลกระทบของประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 

ภายใน

SWC ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
เจ้าหนี้

และคู่ค้า

คู่แข่ง

ทางการค้า
ภาครัฐ

ชุมชม 

สังคม
ส่ิงแวดล้อม

 ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี / / / / / / / /

 การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ / / / / / / / /

 การสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กบัผูมี้

ส่วนไดเ้สีย
/ /

 การบริหารจดัการคูค่า้ / /

 การจดัการทรัพยากรน ้า / / / /

 การจดัการขยะและของเสีย / / / /

 การจดัการพลงังาน / / / /

 การจดัการมลพิษทางอากาศ / / / /

 การจดัการมลพิษทางดินและน ้าใตดิ้น / / / /

 การจดัการวตัถุอนัตราย / / / /

 การจดัการเพ่ือลดปัญหากา๊ซเรือนกระจก / / / /

 การดูแลพนกังาน /

 การพฒันาพนกังานและฝึกอบรม /

 ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั / / / /

 กิจกรรมเพ่ือสงัคม / / /

สังคม

ส่ิงแวดล้อม

เศรษฐกจิ

บรรษทัภบิาล

หัวข้อ ประเด็นที่มนีัยส าคัญ
ภายนอก

ผลกระทบที่เกดิขึน้

 

บรรษทัภบิาล เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม สังคม

1. ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 3. การสร้างมูลคา่ทาง

เศรษฐกิจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

5.การจดัการทรัพยากรน ้า 12. การดูแลพนกังาน

2. การต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่

4. การบริหารจดัการคูค่า้ 6. การจดัการขยะและของเสีย 13. การพฒันาพนกังานและ

ฝึกอบรม

7. การจดัการพลงังาน 14. ความปลอดภยั และอาชี

วอนามยั

8. การจดัการมลพิษทางอากาศ 15. กิจกรรมเพ่ือสงัคม

9. การจดัการมลพิษทางดิน

และน ้าใตดิ้น

10. การจดัการวตัถุอนัตราย

11. การจดัการเพ่ือลดปัญหา

กา๊ซเรือนกระจก
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การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิให้กบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยมุ่งหวงัในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายภายใต้
ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผู้มส่ีวนได้เสีย ประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีไ่ด้รับ 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  เงินปันผล 
พนักงาน  เงินเดือน และสวสัดิการ 

 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาพนกังาน 

เจ้าหนีแ้ละคู่ค้า  ดอกเบ้ีย 
 การจดัซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศ 

ภาครัฐ  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ภาษีป้าย 
 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ชุมชน สังคม  เงินบริจาค และเงินสนบัสนุน 
 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ส่ิงแวดล้อม  ค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

 การบริหารด้านภาษีอากร 

การด าเนินงานดา้นภาษีตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคม บริษทัจึงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประมวลรัษฎากรและการ
กฎหมายภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยการจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสียภาษีอยา่งครบถว้นและเพียงพอ รวมถึง
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและภาษีต่อภาครัฐและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย การน าส่งภาษีอากรภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด การใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการภาษีต่างๆ ท่ีน ามาใช้ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนอย่าง
เหมาะสม นอกจากนั้น บริษทัยงัส่งพนกังานไปอบรมดา้นภาษีอากร เพื่อพฒันาความรู้และน าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง 

ในปี 2564 บริษทัมีก าไรก่อนภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบั 281.63 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 
57.39 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงร้อยละ 20 ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี ไดแ้ก่ รายจ่ายเพ่ือการ
กศุลสาธารณะ รายจ่ายเพ่ือการศึกษาและเพ่ือการกีฬ า รายจ่ายในการส่งลูกจา้งเขา้รับการศึกษาและฝึกอบรม รายจ่ายในการจา้ง
คนพิการ และรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในทรัพยสิ์น เป็นตน้ โดยไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนใดๆ จากรัฐบาล อยา่งไรก็ตาม ก าไรก่อนหัก
ภาษีเงินไดต้ามงบการเงินรวม เท่ากบั 212.09 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 60.52 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง
ร้อยละ 20  
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 การบริหารความเส่ียง  

บริษทัมีการก ากบัดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงมีการปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ นโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อประเมินความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัจากปัจจยัภายใน 
และปัจจยัภายนอกของบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัได ้และอาจส่งผลถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเปล่ียนไป 
ติดตามควบคุมบริหารความเส่ียงเป็นประจ า และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

การบริหารจดัการคู่ค้า 

คู่คา้ ถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจท่ีจะท าให้บริษทัประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง 
บริษทัจึงปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม มีการสร้างสมัพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั รวมถึง มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตและบริการให้ไดม้าตรฐาน โดยบริษทัมีหลกัในการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมี
ความชดัเจน โปร่งใส และยติุธรรม  

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. จดัซ้ือจดัจา้งตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีความเหมาะสม ทั้งในดา้นของคุณภาพ ราคา ปริมาณ และการให้บริการ โดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติของดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2. จดัซ้ือจดัจา้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้รวมทั้ง ปฏิบติัตามกฎหมาย และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  ความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน  

3. จดัซ้ือจดัจา้งโดยไม่เอาเปรียบผูค้า้ ใหข้อ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน และเพียงพออยา่งเท่าเทียมกนั 

จรรยาบรรณของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง 

1. วางตวัเป็นกลางในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตสานึกและดว้ยความโปร่งใส สามารถใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งตรวจสอบไดทุ้กเวลา โดยยึดถือกฎระเบียบ
ปฏิบติัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

3. ด าเนินการให้มีการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งประหยดัคุม้ค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ความถูกตอ้ง ยติุธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบ 

4. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อยา่งใดทั้งโดยตรงและโดยออ้มจากผูข้าย ผูรั้บจา้ง หรือผูมี้ส่วน 
เก่ียวขอ้งท่ีเขา้มามีนิติสมัพนัธ์กบับริษทั เพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

5. ปฏิบติัต่อผูข้าย ผูรั้บจา้ง หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเขา้มามีนิติสมัพนัธ์กบับริษทัโดยเท่าเทียมกนั และตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต์่อ
การแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม  
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6. ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละส่วนงานพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก าชบัใหผู้ป้ฏิบติังาน ประพฤติปฏิบติัตามจรรยาบรรณน้ี
อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีพบวา่มีการประพฤติปฏิบติัไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณน้ี ให้ด าเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัดา้นวินยั
ของบริษทัต่อไป 

การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม จึงปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และมุ่งมัน่ในการปรับปรุงระบบการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

บริษทัมุ่งพฒันาเขา้สู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) ตามโครงการของกระทรวงอุตสากรรม ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับปรุงระบบเขา้สู่ห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ในปัจจุบนับริษทั
อยูใ่นระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและ
ทบทวนเพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการไดรั้บรางวลัด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นท่ียอมรับและการรับรองมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

การจดัการทรัพยากรน า้ 

น ้ าเป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัส าหรับส่ิงมีชีวิตและการด าเนินธุรกิจต่างๆ บริษทัจึงให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างจิตส านึกให้พนักงานไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการใชน้ ้ าอย่างรู้คุณค่า
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

บริษทัมีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนท่ีจะระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าเสียของการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิง
ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้ตรวจวดัค่าปริมาณมลพิษทางน ้ าทุกๆ 6 เดือน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ คุณภาพน ้ าตามค่าช้ีวดัท่ี
ไดต้รวจสอบนั้นเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางแสดงค่าปริมาณมลพษิน า้ เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

pH 5.5-9.0 8 ผ่าน 7.8 ผ่าน 7.8 ผ่าน 7.6 ผ่าน 7.3 ผ่าน 7.5 ผ่าน
BOD 500 189.6 ผ่าน 184.95 ผ่าน 256.2 ผ่าน 97.5 ผ่าน 81.0 ผ่าน 188.2 ผ่าน
COD 750 418 ผ่าน 319.5 ผ่าน 503.0 ผ่าน 162.0 ผ่าน 131.0 ผ่าน 304.0 ผ่าน
Oil & Grease 10 3.9 ผ่าน 3.8 ผ่าน 4.6 ผ่าน 3.0 ผ่าน 5.2 ผ่าน < 3.0 ผ่าน
Surfactant 30 0.22 ผ่าน 0.165 ผ่าน 0.150 ผ่าน 0.920 ผ่าน 0.120 ผ่าน 0.100 ผ่าน
Formaldehyde 1 ND ผ่าน 0.05 ผ่าน <0.1 ผ่าน ND ผ่าน <0.1 ผ่าน <0.1 ผ่าน
Phenol 1 0.126 ผ่าน 0.109 ผ่าน 0.218 ผ่าน 0.020 ผ่าน 0.150 ผ่าน 0.100 ผ่าน
Chloride 2000 34.99 ผ่าน 38 ผ่าน 31.0 ผ่าน 194.93 ผ่าน 178.2 ผ่าน 289.90 ผ่าน
Suspended solids 200 80 ผ่าน 25.55 ผ่าน 46.5 ผ่าน 59.0 ผ่าน 11.0 ผ่าน 58.0 ผ่าน
Total dissolved solids 3000 672.6 ผ่าน 969.7 ผ่าน 778.4 ผ่าน 709.0 ผ่าน 815.0 ผ่าน 915.0 ผ่าน
Color 600 64.5 ผ่าน 51.5 ผ่าน 75.0 ผ่าน 37.0 ผ่าน 38.0 ผ่าน 42.0 ผ่าน

Physical appearance - เทาขุ่น ผ่าน เหลืองขุ่น ผ่าน
เหลือง ขุ่น 
ตะกอน

ผ่าน
เหลือง ขุ่น 
ตะกอน

ผ่าน
เทาใส 
ตะกอน

ผ่าน
เหลือง ขุ่น 
ตะกอน

ผ่าน

พารามเิตอร์ มาตรฐาน
1/2564 2/25642/25631/2562

ผลการตรวจ ผลการตรวจ ผลการตรวจ ผลการตรวจผลการตรวจ ผลการตรวจ

1/25632/2562

 

การจดัการขยะและของเสีย 

บริษทัมีแนวทางในการบริหารจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยมี
การแบ่งพ้ืนท่ีของถงัขยะเป็น 4 สี คือ  

1. ถงัสีเหลือง ส าหรับรองรับขยะมูลฝอย  

2. ถงัสีเขียว ส าหรับรองรับขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิล  

3. ถงัสีน ้ าเงิน ส าหรับรองรับภาชนะบรรจุภณัฑป์นเป้ือน  

4. ถงัสีแดง ส าหรับรองรับขยะอนัตราย  

ส าหรับถงัขยะประเภทท่ี 1 และ 2 บริษทัจะน าส่งให้ทางนิคมคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับไปก าจดั และ
ส าหรับถงัขยะประเภทท่ี 3 และ 4 บริษทัไดว้า่จา้งให้บริษทั อคัคีปราการ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินการขนส่ง และน าไป
บ าบดัก าจดัโดยวิธีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการจัดเก็บ การขนส่ง ตลอดจนการท าลาย เพื่อเป็น
แนวทางป้องกนัไม่ใหข้ยะและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียอนัตรายส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการพลงังาน 

ในปัจจุบนัแนวโนม้ความผนัผวนดา้นราคาพลงังานเร่ิมปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลให้ตน้ทุนดา้นพลงังานมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอุตสาหกรรม บริษทัจึงเร่งปรับตวัและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดตน้ทุนดา้นพลงังาน 
โดยในปี 2564 บริษทัไดด้ าเนินโครงการอนุรักษพ์ลงังาน 2 โครงการ ดงัน้ี 
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1. โครงการติดตั้ง Can Dry Blower แทนตวัเป่าลม ท่ีอาคาร 3 โรงงาน 1 

หัวข้อ กโิลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

ผลประหยดั 107,283.50                 396,948.99                 

เงินลงทนุ 850,000.00                 

ระยะเวลาคืนทนุ 2.14  
2. โครงการปรับปรุงแสงสวา่งส านกังานฝ่ายวจิยัและพฒันา อาคาร 1 โรงงาน 1 โดยใชห้ลอดไฟ LED 

หัวข้อ กโิลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

ผลประหยดั 1,314.00                     4,861.80                     

เงินลงทนุ 7,280.00                     

ระยะเวลาคืนทนุ 1.49  
และบริษทัมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยการจดัตั้งโครงการอนุรักษพ์นกังาน 

เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า ซ่ึงบริษทัไดมี้การส่ือสาร
ใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีนโยบาย ดงัน้ี 

- ปิดไฟภายในอาคารและลานจอดรถในเวลาท่ีก าหนด และเปิดเท่าท่ีจ าเป็น 

- ปิดไฟหอ้งประชุม และถอดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกคร้ังหลงัใชง้าน  

- ปิดจอคอมพิวเตอร์ช่วงพกัเท่ียง และปิดเคร่ืองทุกคร้ังหลงัใชง้าน 

- เปล่ียนการส่งขอ้มูลผา่นคอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษ 

- ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารทุกคร้ังหลงัใชง้าน และใชก้ระดาษรีไซเคิลปร้ินขาวด าส าหรับขอ้มูลท่ีไม่ส าคญั 

- รณรงคก์ารใชห้ลอดไฟ LED  

- ปรับเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้อุณหภูมิ 25oC และมีการลา้งเคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ า 
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การจดัการมลพษิทางอากาศ 
บริษทัไดต้ระหนกัวา่ มลพิษทางอากาศท่ีปล่อยจากโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงจดัใหก้ารตรวจวดัค่าปริมาณ

มลพิษทางอากาศและปริมาณสารเคมีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีพนกังานปฏิบติังานทุกๆ 6 เดือน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ คุณภาพอากาศตามค่าช้ีวดั
ท่ีไดต้รวจสอบนั้นเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตารางแสดงค่าปริมาณมลพษิทางอากาศและปริมาณสารเคมทีีอ่ยู่ในพื้นทีท่ีพ่นกังานปฏิบตังิาน เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

Stack pollution:  Total 
suspended particular, Xylene

2 ผ่าน 2 ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 5 ผ่าน 6 ผ่าน

Chemical in work place: 

Benzene, Methylene chloride, 
Xylene, Total dust

24 ผ่าน 24 ผ่าน 18 ผ่าน 25 ผ่าน 23 ผ่าน 31 ผ่าน

1/2564

ผลการตรวจ
พารามเิตอร์

ผลการตรวจ ผลการตรวจ ผลการตรวจ ผลการตรวจ ผลการตรวจ

1/2563 2/2563 2/25641/2562 2/2562

 

การจดัการมลพษิทางดนิและน า้ใต้ดนิ 

การด าเนินธุรกิจอาจท าให้มีสารเคมีปนเป้ือนลงไปในดินและน ้ าใตดิ้น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ อนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัไดด้ าเนินการแจง้ขอ้มูลของสารเคมีท่ีใชห้รือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และมีการตรวจวดัค่าปริมาณมลพิษทางดินและน ้ าใตดิ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า คุณภาพอากาศตามค่าช้ีวดัท่ีได้
ตรวจสอบนั้นเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตารางแสดงค่าปริมาณมลพษิทางดนิและน า้ใต้ดนิ เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

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

- - - - 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 4 ผ่าน 4 ผ่าน

พารามเิตอร์
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผลการตรวจ ผลการตรวจ ผลการตรวจ

 
หมายเหตุ  - การตรวจวดัค่าปริมาณมลพิษทางดิน จะท าทุกๆ 3 ปี 
 - การตรวจวดัค่าปริมาณมลพิษน ้าใตดิ้น จะท าทุกปี 
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การจดัการวตัถุอนัตราย 

บริษทัไดจ้ดัท าระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต  (Process Safety Management: PSM) ซ่ึงเป็นระบบการ
จดัการใหเ้กิดความปลอดภยั การป้องกนัการเกิดอุบติัการณ์ และการบาดเจ็บท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการผลิตท่ีมีการใชส้ารเคมี
อนัตรายร้ายแรงและสารไวไฟ โดยใชม้าตรการทางการจดัการและพ้ืนฐานทางดา้นวิศวกรรมในการช้ีบ่ง ประเมิน และควบคุม
อนัตรายจากกระบวนการผลิต และใหห้มายความรวมถึงการจดัเก็บ การออกแบบ การใช ้การผลิต การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 
การทดสอบ และการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยสารเคมีอนัตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

โดยบริษทัไดบู้รณาการการด าเนินงานดา้นการเดินเคร่ืองกระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมทั้ง ขั้นตอนด าเนินงานและ
การปฏิบติัให้มีความปลอดภยัตลอดเวลา นอกจากน้ี บริษทัไดผ้่านการตรวจประเมินเพ่ือขอการรับรองระบบการจดัการความ
ปลอดภยักระบวนการผลิต” (Process Safety Management: PSM) ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 

การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการป้องกนัและลดผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดว้ยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 บริษทัได้จดัท าโครงการอนุรักษ์พลงังาน และไดเ้ร่ิมมีการจดัท า
คาร์บอนฟรุตพร้ินทข์ององคก์ร  

 ส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะอา้งอิงวิธีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟตุพรินทข์ององคก์ร โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 
ปี 2564 หน่วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง-การใชน้ ้ามนัดีเซล (Scope 1) 56.8 ton CO2eq

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มผ่านการใชไ้ฟฟ้า (Scope 2) 1,145.63 ton CO2eq

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 + Scope 2 1,202.43 ton CO2eq
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตนัการผลิต Scope 1 + Scope 2 0.113 ton CO2eq / ton of product  
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การจดัการความยัง่ยืนในมติสัิงคม 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม 

บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัพนกังาน และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียดว้ยการด าเนินการต่างๆอยา่งเป็นรูปธรรม 

การดูแลพนักงาน 

พนกังานเป็นทรัพยากรหลกัและส าคญัของการขบัเคล่ือนการด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงใหค้วามส าคญัในการดูแลพนกังาน โดย
การบริหารจดัการระบบค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม บริหารจดัการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  และพฒันาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานมี
ศกัยภาพในการผลกัดนัธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยงัยนื 

 หลกัสิทธิมนุษยชน   

บริษทัตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั โดยบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
การเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชน และยดึมัน่ในการปฏิบติัต่อพนกังาน บริษทัยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัอยา่งเป็น
ธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบติั ในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อาย ุพ้ืนฐานการศึกษา และยงัให้สิทธิเท่าเทียมต่อคน
พิการ รวมทั้ง การรักษาสิทธิมนุษยชนของพนกังานตามท่ีกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียม และเป็น
ธรรม  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสวสัดิการไดมี้ส่วนร่วมกบับริษทัในการ
บริหารจดัการสวสัดิการแรงงานในบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานอยา่งแทจ้ริง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้บริษทั
และพนักงานไดร่้วมกนัในการปรึกษาหารือให้ขอ้เสนอแนะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการจา้ง การท างาน การ
พฒันาคุณภาพชีวิตพนกังาน ซ่ึงมีการจดัประชุมในทุกๆ 3 เดือน นอกจากน้ี บริษทัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออม
ทรัพย ์เพ่ือใหมี้ความมัน่คงและเป็นผลประโยชน์ระยะยาวใหก้บัพนกังาน 
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ข้อมูลพนักงาน 

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ตารางแสดงสัดส่วนการจ้างงานสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 

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

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 216 58.38 185 53.47 181 41.14 215 56.00

เพศหญิง 154 41.62 161 46.53 259 58.86 169 44.00

จ าแนกตามระดับ

Manage 59 15.95 54 15.61 75 17.05 19 4.00

Knowledge 87 23.51 115 33.24 164 37.27 194 51.00

Operate 224 60.54 177 51.16 201 45.68 171 45.00

จ าแนกตามอายุ

อายุ 18-35 ปี 221 59.73 198 57.23 247 56.14 177 46.00

อายุ 36-50 ปี 138 37.30 136 39.31 175 39.77 196 51.00

อายุมากกวา่ 50 ปี 11 2.97 12 3.47 18 4.09 11 3.00

จ าแนกตามพื้นที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 26 7.03 45 13.01 66 15.00 54 48.00

เพศหญิง 46 12.43 53 15.32 64 14.55 59 52.00

สาขา 1 และ 2

เพศชาย 190 51.35 140 40.46 193 43.86 161 59.00

เพศหญิง 108 29.19 108 31.21 117 26.59 110 41.00

ปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561
รายการ
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 ตารางแสดงสัดส่วนการเข้าใหม่และการลาออกสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี  

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

พนักงานเข้าใหม่ตามเพศ

เพศชาย 44 57.89 50 70.42 44 59.00

เพศหญิง 32 42.11 21 29.58 31 41.00

พนักงานเข้าใหม่ตามอายุ

อายุ 18-35 ปี 56 73.68 42 59.15 48 64.00

อายุ 36-50 ปี 16 21.05 26 36.62 27 36.00

อายุมากกวา่ 50 ปี 4 5.26 3 4.23 0 0.00

พนักงานลาออกตามเพศ

เพศชาย 45 66.18 49 65.33 32 63.00

เพศหญิง 23 33.82 26 65.33 19 37.00

พนักงานลาออกตามอายุ

อายุ 18-35 ปี 53 77.94 44 58.67 27 53.00

อายุ 36-50 ปี 14 20.59 22 29.33 21 41.00

อายุมากกวา่ 50 ปี 1 1.47 9 12.00 3 6.00

ปี 2564ปี 2563ปี 2562
รายการ

 
ตารางสัดส่วนการลาออก สถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตราการลาออก 27.29 19.65 17.05 13.28

รายการ

 
 

การให้โอกาสการท างานแก่คนพกิาร 

บริษทัไดจ้า้งผูพ้ิการตามมาตรา 33 การจา้งงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ โดยในปี 2564 รับคน
พิการเขา้ท างานจ านวน 3 คน เพื่อสร้างโอกาสใหค้นพิการใชศ้กัยภาพของตนเองในการท างาน และมีส่วนร่วมในสังคมไดอ้ยา่ง
เท่าเทียม 

  



24 

 

 การสรรหาและคดัเลือกพนักงาน 

บริษทัมุ่งเนน้การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง จึงไดมี้การก าหนดนโยบายการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 
เพ่ือสรรหาพนกังานจากภายในและภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม และตรงกบัสายงาน ตอบสนอง และรองรับการ
เติบโตทางธุรกิจ โดยบริษทัมีการทบทวนแผนอตัราก าลงัทุกปี เพ่ือก าหนดแนวทางและวางแผนกลยทุธ์ในการสรรหาบุคลากร 
และมีกระบวนการคดัเลือกบุคลากรโดยการทดสอบไหวพริบ เชาวปั์ญญา ความถนัดทางวิชาชีพ และความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม บริษทัจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อให้พนักงานเรียนรู้บริษทั และพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเหมาะสม 

 การสร้างแรงจูงใจและความพงึพอใจ 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของพนักงาน บริษทัจึงพยายามสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีแรงจูงใจและทศันคติในการท างานดี อนัจะส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จขององคก์ร
ได ้โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

- บริษทัมีการส ารวจค่าตอบแทนและสวสัดิการของตลาดภายนอก เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงนโยบายโครงสร้าง
เงินเดือนใหส้ามารถแข่งขนักบัตลาดภายนอกได ้ 

- บริษทัมีการส ารวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร (Employee Engagement Survey) เพื่อน าผลส ารวจไปใชใ้นการ
พฒันาระบบบริหาร พฒันางานดา้นสวสัดิการ และส่ิงแวดลอ้ม  

- บริษทัจดักิจกรรม “Town Hall” เพ่ือใหพ้นกังานร่วมขบัเคล่ือนองคก์รไปในทิศทางเดียวกนั 

- บริษทัมอบรางวลัขอบคุณพนกังานท่ีมีอายกุารท างานนาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัพนกังานท่ีได้
ตั้งใจปฏิบติังานและสร้างผลงานท่ีดีใหก้บับริษทั 

- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัมีมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดหลกัการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล (Physical Distancing) การรักษา
สุขอนามยั เช่น สวมหนา้กากอนามยั ลา้งมือดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอล ์ลดการรวมกลุ่ม เป็นตน้  

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

บริษทัยึดหลกัการประเมินตามผลงานตาม Key Performance Indicator ในรูปของดชันีวดัผล 2 ระดบั คือ ระดบัองคก์ร 
(Corporate KPI) และระดบัตวับุคคล (KPI & Personal Core Competency) โดยฝ่ายบริหารพิจารณาการด าเนินงานทุกส่วนของ
บริษทั และก าหนดตวัช้ีวดั เพ่ือถ่ายทอดลงไปตามล าดบัสายงาน และเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
ในการท างาน และตวัช้้ีวดัผลการปฏิบติังานของตนเองให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทั เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินไปพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสัประจ าปี 
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การพฒันาพนักงานและฝึกอบรม 

บริษทัมีเป้าหมายในการพฒันาพนกังานให้มีทกัษะและความสามารถท่ีจ าเป็นในแต่ละสายงาน เพ่ือรองรับกบัการแข่งขนั
ทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึน และกา้วทันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยบริษทัมีแผนการพฒันาพนักงานรายบุคคล 
(Individual Development Plan) บนหลกัการ 70:20:10 คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์และการท างานจริง (Experience) ร้อยละ 
70 การเรียนรู้และพฒันาจากบุคคลอ่ืนๆ (Mentoring & Coaching) ร้อยละ 20 และการเรียนรู้จากการอบรม (Courses) ร้อยละ 10 
และบริษทัมีการจดัให้มีการฝึกอบรมภายใน โดยวิทยากรภายในบริษทั และ/หรือเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาให้
ความรู้แลกเปล่ียนแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั และฝึกอบรมภายนอก เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

สรุปผลการฝึกอบรม ประจ าปี 2564 

หลกัสูตรการอบรม จ านวน (หลกัสูตร) ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

ภายใน (Inhouse) 17 241,954 
ภายนอก (Public) 29 157,243 

พฒันาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Successor) 3 64,380 
ผูมี้ความสามารถสูง (Talent) 3 222,014 

โดยในปี 2564 ชัว่โมงอบรมเฉล่ียของพนกังานทั้งหมดเท่ากบั 6.5 ชัว่โมง และผลการประเมินความพึงพอใจของพนกังาน
ภายหลงัการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หัวข้อ  คะแนน (เตม็ 100 คะแนน) 

เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 87.0 
สามารถน าไปใชต้่อยอดในการท างานได ้ 89.5 

ภาพรวมของการจดัอบรม 85.5 
ความรู้ความสามารถของวทิยากร 91.0 

เทคนิคในการน าเสนอและอธิบายของวทิยากร 88.5 
เทคนิคการดึงดูดความสนใจของวทิยากร 89.0 

การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึง
การสร้างการมีส่วนร่วม 

92.5 

ความสามารถในการตอบค าถามท่ีชดัเจน 90.5 
รูปแบบและวธีิการจดัอบรม 80.0 

การรับทราบก าหนดการและการนดัหมายล่วงหนา้ 88.0 
ระยะเวลาการอบรมมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหา 84.0 

เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม 67.5 
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัอบรม 72.5 

คะแนนเฉลีย่ 85.0 
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

บริษทัไดจ้ดัท า “นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม” เพื่อให้การด าเนินงานดา้นคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานระบบการ
ผลิตตามหลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิตวตัถุอนัตรายหรือ GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance) ในความ
รับผิดชอบของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และไดรั้บรองระบบการจดัการความปลอดภยั
กระบวนการผลิต (PSM) ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  

นโยบาย 

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

1. สร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้โดยการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามข ้าก าหนดคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มุ่งเนน้ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัของบุคลากรในองคก์รและผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

4. มุ่งมัน่ในการป้องกนั ป้องกนัและลดความเส่ียงจากกิจกรรมของบริษทั ท่ีอาจมีผลกระทบชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศน์ 

5. ใชท้รัพยากร และสาธารณูปโภคต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 การควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทัมีมาตรการในการการป้องกนัเสียงท่ีเกิดจากการบรรจุผลิตภณัฑ์แอโรโซล โดยให้ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล และมีการตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ีท างาน ดงัน้ี 

ตารางแสดงค่าตรวจสอบและวดัผลระดบัเสียงในพ้ืนทีท่ างาน เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั 

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

1/2563
พารามเิตอร์

ผลการตรวจผลการตรวจผลการตรวจผลการตรวจ ผลการตรวจ ผลการตรวจ

1/2562 2/2562 2/2563 1/2564 2/2564
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 การป้องกนัความเส่ียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไดส่้งผลกระทบอยา่งมากต่อการด าเนิน
ธุรกิจ บริษทัจึงแต่งตั้งคณะท างานป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบั 
ดูแล เฝ้าระวงั และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษทัมีการก าหนดมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 แผน คือ 1. แผน A มาตรการป้องกนั 
(Preventive) 2. แผน B แพนิค (Panic) และ 3. แผน C การระบาด (Pandemic) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แผน A มาตรการป้องกนั (Preventive) กรณีท่ีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยบริษัทมีการก าหนดมาตรการเขม้งวดด้านการปฏิบัติตนและการดูแลสุขลักษณะในสถานประกอบการ มีการส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์แนวทางป้องกนั อาการเฝ้าระวงั ประเมินความเส่ียง และมีการบริหารจดัหาวคัซีนใหก้บัพนกังาน 

2.  แผน B แพนิค (Panic) กรณีท่ีในสถานการณ์ท่ีมีพนกังานเร่ิมมีอาการแพนิค (Panic) โดยบริษทัมีการจดัเตรียมสถานท่ีพกั
อาศยัภายในบริษทั, อาหาร น ้ าด่ืม, ชุดยงัชีพ, หนา้กากอนามยั, เจลแอลกอฮอล์, ของใชส่้วนตวั, ชุดตรวจโควิด (Antigen Test 
Kit), เคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกาย และรถยนตส่์วนกลางกรณีฉุกเฉิน 

3. แผน C การระบาด (Pandemic) กรณีท่ีในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดเกิดข้ึนในบริษทั โดยบริษทัจดัเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับ
จดัท า Home Isolation & โรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลพนกังานท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นอกจากนั้น บริษทัไดจ้ดัท า “Bubble and Seal” เพ่ือควบคุมดูแลพนกังานและการลดความเส่ียงต่อการน าเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เขา้สู่โรงงาน 
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 สถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุ  

การด าเนินงานของบริษทัมีความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุหรือการไดรั้บบาดเจ็บ บริษทัจึงมีการจดัให้มีอบรมในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างานให้กับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจในการท างาน มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 
เคร่ืองใชต้่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัการ
ใชง้านของแต่ละส่วนงาน มีการจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดัวางสินคา้ และจดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิง ตรวจสอบระบบป้องกนัการเกิด
เหตุเพลิงไหม ้โดยในปี 2564 บริษทัไดมี้การจดัการฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 

 

บริษทัมีการรวบรวมสถิติ วเิคราะห์ขอ้มูล จดัท ารายงาน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการประสบอนัตราย การเจ็บป่วยเน่ืองจาก
การท างานของพนกังาน  

ตารางแสดงสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตใุนการท างานเปรียบเทยีบ 3 ปี ย้อนหลงั 

2562 2563 2564

ทรัพยสิ์นเสียหาย 6 1 10

ไดรั้บบาดเจ็บไมห่ยดุงาน 1 1 1

ไดรั้บบาดเจ็บถึงขั้นหยดุงาน 1 2 3

รวมจ านวน (คร้ัง) ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 8 9 14

รวมจ านวนวนัหยดุงาน (วนั) 8 22 18

ความรุนแรง / ความเสียหาย
จ านวนคร้ัง / ปี

 
นอกจากนั้น บริษทัมีการแต่งตั้ง “ผูรั้บผิดชอบในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ” เพื่อตรวจตรา อบรม 

รณรงคป้์องกนัอคัคีภยั การดบัเพลิง และการอพยพหนีไฟ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายให้กบัชีวิตพนกังาน ทรัพยสิ์นของบริษทั 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม โดยบริษทัมีแผนการป้องกนัและระงบัเหตุเพลิงไหม ้และมีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟเป็น
ประจ าปีทุกปี  

  



29 

 

 การส่งเสริมสุขภาพ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการท าสัญญาจา้ง และมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ทั้งส านกังาน 
และส านกังานสาขา 1 และ 2 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและพลานามยัท่ีดี พร้อมทั้งรับค าแนะน าและการรักษาท่ีถูกตอ้งจากแพทย ์ 

กจิกรรมเพ่ือสังคม 

บริษทัให้ความส าคญักบักิจกรรมเพ่ือสังคมควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ โดยจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วม 
ไดแ้ก่ 

- บริษทัมอบผลิตภณัฑป้์องกนัและก าจดัแมลง ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์” ผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจาน ภายใตต้ราสินคา้ “ที
โพล”์ ผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใตต้ราสินคา้ “มารูโจ”้ และผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมสมุนไพรสกดั 8 ชนิด ภายใต้
ตราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต์” รวมเป็นมูลค่า 199,560 บาท ให้กบักรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือช่วย
ผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมปี 2564 

 

- บริษทัไดม้อบผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด และเจลแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือ ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพล”์ ผลิตภณัฑถ์ัว่ลิสง
อบกรอบและอบเกลือ ภายใตต้ราสินคา้ “มารูโจ”้ และผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมสมุนไพรสกดั 8 ชนิด ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์
ไฟต”์ ใหก้บัโรงพยาบาลแพทยส์นามกรุงเทพ รวม 4 แห่ง รวมเป็นมูลค่า 170,000 บาท เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
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- บริษทัไดม้อบผลิตภณัฑรั์กษาเน้ือไม ้สูตรน ้ า ภายใตต้ราสินคา้ “เชนไดร้ท์”  ให้กบัโรงเรียนบา้นไผ่ลอ้ม จงัหวดันครปฐม 
รวมเป็นมูลค่า 58,080 บาท เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564  

 
- บริษทัร่วมกิจกรรม “กล่องพลงัใจจากเบลล่า” โดยมอบผลิตภณัฑน์ ้ ายาลา้งจาน ภายใตต้ราสินคา้ “ทีโพลเ์พียว” จ านวน 

20,000 ถุง ใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

- บริษทัมอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมสมุนไพรสกดั 8 ชนิด ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต”์ จ านวน 15,500 ขวด รวมเป็นมูลค่า 

225,000 บาท ใหก้บัเทศบาสต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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- บริษทัมอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมสมุนไพรสกดั 8 ชนิด ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต์” จ านวน 7,500 ขวด รวมเป็นมูลค่า 
112,000 บาท ใหก้บัเทศบาลนคร นครราชสีมา อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 

 - บริษทัมอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมสมุนไพรสกดั 8 ชนิด ภายใตต้ราสินคา้ “ซุปเปอร์ไฟต์” จ านวน 15,500 ขวด รวมเป็นมูลค่า 
225,000 บาท ใหก้บัมูลนิธิพทุธธรรม 31 นครราชสีมา อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
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GRI 102 : General Disclosures Page Number

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 3

102-2 Activities, brands, products, and services 3

102-3 Location of headquarters 5

102-4 Location of operations 5

102-5 Ownership and legal form 3

102-6 Markets served 3

102-7 Scale of the organization 6

102-8 Information on employees and other workers 22-23

102-9 Supply chain 3, 9

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6

102-11 Precautionary Principle or approach One Report 23-25

Strategy

102-14 Statement from the most senior decision-maker One Report  3

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 12-13

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards and norms of behavior 4

102-17 Machanisms for advice and concerns about ethics 8

Governance

102-18 Governance structure 7

102-19 Delegating authority One Report 45-59

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 8

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 9-13

102-22 Composition of the highest governance body and its committees One Report 45-59

102-23 Chair of the highest governance body One Report 52-54

102-24 Nominating and selecting the highest governance body One Report 65

102-25 Conflicts of interest One Report 64

GRI Content Index
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Governance

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy One Report 45, 54

102-27 Collective knowledge of highest governance body One Report 65

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance One Report 62

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 9-13

102-30 Effectiveness of risk management processes One Report 23-25

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 9-13

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 8

102-33 Communicating critical concerns One Report 23-25

102-34 Nature and total number of critical concerns 9-13

102-35 Remuneration policies One Report 50, 59, 66

102-36 Process for determining remuneration One Report 50, 59, 66

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 10-11

102-42 Identifying and selecting stakeholders 12

102-43 Approach to stakeholder engagement 10-11

102-44 Key topics and concerns raised 10-11

Reporting Practice

102-46 Defining report content and topic Boundaries 12

102-47 List of material topics 12-13

102-53 Contact point for questions regarding the report 10-11

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 32-34

102-55 GRI content index 32-34

102-56 External assurance

GRI 103 : Management Approach Page Number

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 9-13

103-2 Management approach and its components 9-13

103-3 Evaluation of the management approach 9-13

GRI Content Index
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GRI 201 : Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed One Report 38-43

GRI 205 : Anti-Corruption

205-1 Operations asessed for risks related to corruption 8-9

GRI 302 : Energy 

302-4 Reduction of energy consumption 17

GRI 303 : Water and Effluents

303-2 Water source significantly affected by withdrawal of water 16

GRI 305 : Emissions

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

emissions

19

GRI 306 : Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination 16

306-2 waste by type and disposal method 17

306-4 Transport of hazardous waste 17

GRI 401 : Employment 

401-1 New employee hires and employee turnover 22-23

GRI 403 : Occupational Health and Safety

403-1 Occupational health and safety management system 26-28

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

403-3 Occupational health servicess 26-27

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety 26-27

403-5 Worker training on occupational health and safety 28

403-6 Promotion of worker health 29

GRI 404 : Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee 25

GRI 405 :  Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 21-23

GRI Content Index

One Report หมายถึง แบบแสดงขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 




