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วิสยัทศัน ์

“เป็นบรษิทัชัน้น ำของประเทศไทยและภมิูภำคอำเซียน ท่ีมีควำมยัง่ยืน 

ในธรุกิจสินคำ้และบรกิำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้ม” 

  

พนัธกิจ 

 มุ่งเน้นการเติบโต โดยการขยายตลาด ทัง้ในประเทศ และภมิูภาคอาเซียน 

 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าท่ีมีคณุภาพ มีนวตักรรม ราคาเหมาะสม  

พรอ้มบริการอยา่งผูเ้ช่ียวชาญ  

 สรา้งระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ และถกูต้อง 

 มีระบบบริหารทรพัยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 

 สรา้งมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อยา่งเป็นธรรม และต่อเน่ือง 
 

วฒันธรรมองคก์ร 

 

 - Professional   ท ำงำนอยำ่งมืออำชีพ   ส ูค่วำมส ำเรจ็รว่มกนัP  

- Honest and Integrity มีจรยิธรรมต่อตนเอง และสว่นรวม H    

- Ownership Quotient ท ุ่มเทเกินรอ้ย เกนิกว่ำส่ิงท่ีลกูคำ้คำดหวงั O    

- Learning  and  Continuous Improvement L  กลำ้คิด กลำ้ท ำ ม ุ่งสรำ้งสรรคส่ิ์งท่ีดีกว่ำ  

- Drive for Results and Achievement  ม ุ่งผลลพัธข์องงำนเพ่ือประโยชนส์ว่นรวม  D  
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รางวลัและความภมิูใจ 

 

 

 
บริษทัไดรั้บเลือกเป็นหน่ึงในรายช่ือหุน้ย ัง่ยนื หรือ  

Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2562 
กลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการต่ออายุ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทย 

ในการต่อตา้นทุจริต (CAC Re-Certification) 

 
 

 
 
 
 

ผลประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการ  
ประจ าปี 2562 ระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)  

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 

 
 
 
 

ผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2562 ร้อยละ 99 
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สารจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

  

 

 ตลอดระยะเวลากวา่ 40 ปีท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจในการดูแล ส่งมอบความปลอดภยั อาชีวอนามยัให้แก่สังคมใน

ภาคอุตสาหกรรม การด าเนินธุรกิจของบริษทัมีส่วนช่วยในการสนับสนุนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถ

ด าเนินงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภยัจากการท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียงอนัตรายต่างๆ และมีส่วนช่วยเพ่ิม

คุณภาพชีวติและลดความเล่ือมล ้าใหแ้ก่พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมมาอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง

มลภาวะแวดลอ้มท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น การเกิดภาวะฝุ่ นละออง PM 2.5 รุนแรงข้ึน ท าให้ประชาชนทัว่ไปตระหนกัถึง

ความส าคญัและใส่ใจต่อสุขภาพ อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากน้ี การต่อยอดธุรกิจไปยงัธุรกิจดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ าดีและน ้ าเสีย หรือการบ าบดัน ้ าเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ ท าให้บริษทัมีส่วน

ร่วมในดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ าในพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไป

ตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มผา่นการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 

 

 

 

นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน ์

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
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ปี 2562 บริษทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล 

มุ่งมัน่พฒันาใหอ้งคก์รเติบโต การปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจให้

สามารถผ่านพน้สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ผลกระทบจาก

สงครามการค้าระหว่าง จีน-สหรัฐ การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี รวมถึงสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน บริษทัยงั

สามารถเติบโตมีผลการด าเนินงานท่ีดี สามารถด าเนินธุรกิจ

ใหก้า้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คง และเป็นความภาคภูมิใจท่ี

ปี 2562 บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยูใ่นรายช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ 

Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ และไดรั้บผลการ

ประเมินดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ทางด้านการต่อตา้นการทุจริต บริษทั

ด าเนินการทบทวนแนวทางปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใน

ปี 2562 บริษทัไดรั้บการรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิก

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

against Corruption หรือ CAC เป็นท่ีเรียบร้อย 

 ด้วยการด า เ นินง าน ท่ี มุ่ งมั่นพ ร้อม รับการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง บริษัทให้

ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากร รวมถึงการสร้างความสุข

ในท่ีท างานให้แก่บุคลากร บริษัทยงัด าเนินการด้านการ

พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกับ

วฒันธรรมองคก์ร “PHOL-D” บริษทัเช่ือมัน่วา่พนกังานใน

หน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานมีความส าคญั เป็นฟันเฟืองใน

การช่วยผลกัดนัให้บริษทัด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 สุดท้ายน้ี  ในนามของบริษัท ผลธัญญะ จ ากัด 

(มหาชน) ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูบ้ริหาร พนกังาน 

และ   ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ท่ีไดใ้ห้การสนับสนุนตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมา และมั่นใจได้ว่าจะสามารถร่วมกัน

สร้างสรรค์ส่ิงดีๆ เพ่ิมเติมให้แก่สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 

และความยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์รเจริญกา้วหนา้ร่วมกนัต่อไป 
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เกี่ยวกบั PHOL 

บรษิทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 

  ช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรพัย ์mai: PHOL 

  วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์mai: 9 ธนัวาคม 2553 

  ทุนจดทะเบียน: 210,500,232.00  บาท 

  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 202,500,232.00 บาท 

  ประเภทธรุกิจ: บริการ 

  ผูบ้ริหารสูงสุด: นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน์ 

  ผูถ้ือหุ้น: รายใหญ่ 54.29% รายย่อย 45.71%  

  จ านวนพนักงาน: รวม 206 คน (ณ 31 ธนัวาคม 2562)  

  ท่ีตัง้ส านักงาน: 

 ส านักงานใหญ่   เลขที ่ 1/11 หมูท่ี ่ 3 ถนนล าลกูกา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธาน ี12150 
Tel. 0-2791-0111-2 Fax. 0-2791-0100-3    

 ส านักงานสาขา   สาขาระยอง 155/213 หมูท่ี ่2 ต าบลทบัมา อ าเภอเมอืง 
 จงัหวดัระยอง Tel. 0-3803-4011-3 Fax. 0-3803-4017 

  สาขาเชียงใหม่ 47/55-57 หมูท่ี ่2 ถนนโชตนา ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
Tel. 0-5322-6811 Fax. 0-5322-6898                 

  สาขาภเูกต็ 1/127 หมูท่ี ่ 3 ถนนเทพกษตัร ี ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืง
ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  
Tel. 0-7621-5100 Fax. 0-7621-5714                  

  โครงสรา้งกลุ่มบริษทั: 
 
 

 
บรษิทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
 

  บรษิทั ผลพาลาเดยีม จ ากดั  
  99.99%:ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 
บรษิทั ผล วอเตอร ์จ ากดั 
99.99%:ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท 
บรษิทั ผลธญัญะ (แคมโบเดยี) จ ากดั 
100%:ทุนจดทะเบยีน 300,000 USD 

บรษิทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2504 โดยมวีตัถุประสงค์เริม่แรกเพื่อจ าหน่าย

เมล็ดธญัพชืและสนิค้าทางการเกษตร ต่อมาในปี 2521 ไดเ้ปลี่ยนประเภทธุรกจิมาเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้พื่อความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม กว่า 40 ปี ในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัเป็นหนึ่งในผูน้ าทีม่กีารจดัจ าหน่ายสนิคา้

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัอย่างครบวงจร 
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สินคำ้และบรกิำร 

 

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
    Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY  
 กลุ่มสินคา้หรือบริการท่ีใชเ้พ่ือสร้างความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังาน 
โดยบริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ าท่ีมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใตต้ราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
โดยบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้มากกวา่  30 ตราสินคา้ และมีตราสินคา้ท่ีบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายรายเดียว ได้แก่ ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard  ตราสินคา้ Ansell และตราสินคา้ Chemtex 
นอกจากน้ี บริษทัไดพ้ฒันาตราสินคา้เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS, KENEX, ENV-SAFE และ ENVO เป็นตน้  
สินคา้ท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใช้
สวมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะท างาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
จากสภาวะแวดลอ้มในการท างาน เช่น อนัตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นตน้ โดยสินคา้ในหมวด
อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลน้ี สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้กป้องร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ เช่น หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ท่ีอุดหู หน้ากากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี ถุงมือนิรภยั รองเทา้นิรภยั ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอ่ืนๆ 
เป็นตน้ 
 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์ท่ี
ใชเ้พ่ือสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เคร่ืองตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊ส
ไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ช าระลา้งตาและล าตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ 
อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั ป้ายเพื่อความปลอดภยั เป็นตน้ 
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2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
   Control Environment Products หรือ CE  
 เป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมสภาพแวดลอ้มให้มีความ
สะอาด ปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีตอ้งการการควบคุม 
เช่น ห้องปลอดเช้ือในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้อง
สะอาด หรือห้องปลอดเช้ือ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วน อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
เคร่ืองมือแพทย ์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมส่ิงปนเป้ือน อนุภาค
ขนาดเลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ ท่ีมาจาก ผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองจกัร 
กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถ

ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑห์รือช้ินงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดน้ี ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์ส าหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์
ส าหรับหอ้งคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดช้ินงาน เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ท าความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ 

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน า้เพ่ืออุปโภคและบริโภค  
    Water Solution Products หรือ WATER  
 บริษทัแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 

 การให้บริการดา้นการส ารวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบ
บ าบดัน ้ า มุ่งเนน้ในระบบจดัการน ้ าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการใชน้ ้ า ซ่ึงรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผล
ในห้องปฏิบติัการ งานซ่อมบ ารุงและงานบริการหลงัการขาย โดยรูปแบบการให้บริการแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บั
ความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการ
สมัปทานในลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  
 การจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้ า ส าเร็จรูป จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้ าประเภทต่างๆ ท่ีใชใ้นระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรอง
ตะกอน เคร่ืองอดัตะกอน เคร่ืองสูบน ้ า ถงัเก็บน ้ า ระบบบ าบดัน ้ าชุดอุปกรณ์ส าเร็จ (Module) รวมถึง เคร่ืองกรองน ้ า
ส าเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันาสินคา้เคร่ืองกรองน ้ าส าเร็จรูป ใชต้ราสินคา้ของตนเองไดแ้ก่ ตรา
สินคา้ Aquamex 
 การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ าบดัน ้ า 
 ระบบบ าบดัน ้ าดีหรือน ้ าเสียท่ีบริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งตามความตอ้งการใชง้าน และคุณภาพของน ้ าท่ี
ตอ้งการ ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ ระบบผลิตน ้ าประปาและน ้าด่ืม ระบบผลิตน ้ า
บริสุทธ์ิ ระบบผลิตน ้ าจืดจากน ้ าทะเล  
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นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 บริษทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้ง ในปี 2562 บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจ าปี 2562 ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาการด าเนินงานใน
ทุกดา้นครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบายและแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพ่ือให้องค์กร
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงต่อเน่ือง 
  

นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืน 

การก ากบัดูแลกจิการ 
 ยึดถือหลกัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและปฏิบติังาน 

พร้อมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีการและมาตรฐาน ท่ี
หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไว ้และท่ีสากลยึดถือปฏิบติั  

 ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีบริษัทก าหนด 
ได้แก่ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและ
แนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และอ่ืนๆ 

เศรษฐกจิ 
 แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานใน

ทุกกระบวนการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ
วดัผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 พฒันาและส่งเสริมการน านวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
สนบัสนุนการท างานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององคก์รในระยะยาว  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

สังคมและชุมชน 
 ส่งเสริม พฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการสนบัสนุนการ

อบรมให้ความรู้แก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และท างานได้เต็มศกัยภาพและขีด
ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพของสินคา้และบริการ อยา่งครบถว้น 

 เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง ด้วยการเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่าง
สร้างสรรค ์การปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียม ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพชีวิต และความเขม้แขง็ของชุมชนใกลเ้คียง 

 ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ พนัธมิตรธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนบริเวณใกลเ้คียง 

ส่ิงแวดล้อมและการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 แสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคมให้นอ้ยท่ีสุด รวมถึงการ
ช่วยรณรงคเ์ร่ืองการลดการใชท้รัพยากรและรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ
การเตรียมความพร้อมในการรับมือความเส่ียงด้านสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและไดรั้บผลกระทบนอ้ย
ท่ีสุด 

การเปิดเผยข้อมูล 
 เปิดเผยนโยบายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ข้อมูลการด าเนินงานด้าน

ความยั่งยืนและผลการด าเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อย่างโปร่งใส เพียงพอ 
ครบถว้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยืน 

 เปิดเผยนโยบายฉบบัน้ีแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผูมี้ส่วนได้เสียได้
รับทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน และด าเนินธุรกิจกบับริษทั
ฯ 

ความปลอดภัย 
 ก าหนดเป้าหมายใหป้ราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน โดย

พฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัให้เหนือกว่าเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนด 

 หา้มด าเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั รวมทั้งไม่มี
อุปกรณ์ด้านความปลอดภยั และการอบรมด้านความปลอดภยัท่ีรองรับ
อยา่งเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุน้จิตส านึก
และปลูกฝังวฒันธรรมด้านความปลอดภยั ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

การปฏบิัตติามนโยบาย 
 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน 

มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม และปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การพัฒนาอย่างย ั่งยืนขององค์กรฉบับน้ี จนเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมองค์กร ด าเนินงานท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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แนวทางการพฒันาความยั 
งยืน  

 แนวทางการพฒันาสู่ความยั �งยนืของบรษิทัใชห้ลกัการของ การสรา้งคุณค่าร่วม  Creating Shared Value 

หรอื CSV ในการสรา้งคุณค่าร่วมใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งตามแนวคดิ “ร่วมสรา้งสิ�งที�ดกีว่า” หรอื “Better 

Together” ที�มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้ครอบคลุมทั ;งมติิเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดล้อมผ่านการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั โดยกรอบการพฒันาดา้นความความยั �งยนืของบรษิทั แบ่งเป็น E ดา้น ไดแ้ก่  

 Safer Living    

การมสีว่นร่วมในการสรา้งความปลอดภยั และการมสีขุภาพอนามยัที�ด ี ให้กับผู้คนในสังคมทั ;งภายใน

และภายนอกองคก์ร 

 Operation Efficiency 

การพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื�อง เพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานและการให้บรกิาร สู่การเติบโตของ

ธุรกจิอย่างมั �นคงและยั �งยนื  

 Minimize Environmental Footprint   

การควบคุมมลภาวะที�อาจเกดิจากการดาํเนินธุรกจิ การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ และ

การมสีว่นร่วมในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ 

 

 

 

 

 



 

รายงานความยั 
งยืน 2562 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  10 

การมีสว่นรว่มของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

   

 

 กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัม ี8 กลุ่มประกอบดว้ย ลกูคา้ พนกังาน หุน้สว่นทางธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี; คู่แขง่ 
ชุมชนและสงัคม และหน่วยงานภาครฐั โดยบรษิทัมกีารวเิคราะหข์อ้มลูผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มผ่านช่องทางการสื�อสาร 
และการมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม สรุปดงันี; 

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย การสื�อสารและการมีสว่นรว่ม ความคาดหวงั สิ�งที�บริษทัตอบสนอง 

ลกูคา้ • การสํารวจความพึงพอใจ
ของลกูคา้ 

• มชี่องทางรบัข้อร้องเรียน 
และขอ้เสนอแนะจากลกูคา้
ทาง เวบ็ไซต์ และช่องทาง
อื�นๆ 
 

• การตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

• การได้ร ับสินค้าและบริการที�มี
คุณภาพ และ ไดม้าตรฐานคุม้ค่าต่อ
ตน้ทุนที�เสยีไป 

• การส่งมอบที�ตรงต่อเวลา 
• ความรู้ ความปลอดภัยในการใช้

สนิคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

• การปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของลกูคา้ 

• หานวตักรรมหรอืสนิค้าและบรกิาร
ใหม่ เพื�อตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ 

• การอบรมให้กับลูกค้าเรื�องความ
ปลอดภยัในการทํางานและการใช้
อุปกรณ์นิรภยัต่างๆ 

• การควบคุมและคดัสรรสนิค้าให้ได้
ตามมาตรฐาน 

• นําผลประเมนิ และขอ้เสนอแนะของ
ลกูคา้มาพฒันา สนิคา้และบรกิารให้
มปีระสทิธภิาพ สงูขึ;น 
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ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย การสื�อสารและการมีสว่นรว่ม ความคาดหวงั สิ�งที�บริษทัตอบสนอง 

พนกังาน • มี ก า ร สื� อ ส า ร  ก า ร
แลกเปลี�ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะระหว่าง
ผูบ้รหิารและพนักงานผ่าน
การประชุมและกิจกรรม
ต่างๆ 

• การประเมินความผูกพัน
ของพนกังานที�มต่ีอองคก์ร 

• ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง 
เกี�ยวกับพฤติกรรมการ
แสดงออกด้านวฒันธรรม
องคก์ร PHOL-D 

• การรับฟังความคิดเห็น
แล ะ ข้อ ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น
ช่องทางสื�อสารต่างๆ ทั ;ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น 
จดหมาย เว็บไซต์ของ
บ ริ ษั ท  www.pdgth.com 
เป็นตน้ 
 

• มคี่าตอบแทนและ สวสัดกิารอย่าง
ยุตธิรรมและเหมาะสม 

• มีความมั �นคงในการทํางาน และ
ความกา้วหน้าในสายอาชพี  

• สภาพแวดล้อมในการทํางานที�
ปลอดภยั 

• การปฏบิตัิอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม 

• การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็ 

• ปรบัปรุงระบบการบรหิารทรพัยากร
มนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ การ
บรหิารผลตอบแทนสวสัดิการที�พึง
พอใจและแขง่ขนัไดใ้นอุตสาหกรรม
เดยีวกนั การจดัโครงสรา้งเงนิเดอืน
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป็นตน้ 

• การจัดทําแผนพัฒนาบุคากรเพื�อ
พฒันาศกัยภาพและรกัษาบุคลการ
ที�ดไีวก้บัองคก์ร 

• จดักิจกรรมเพื�อสร้างความผูกพัน
และกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน  

• วางระบบความปลอดภยัและอาชวีอ
น า มั ย ใ น ก า ร ทํ า ง า น  ไ ด้ แ ก่ 
OSHAS18001 ช่วยลดความเสี�ยง
ในการดาํเนินงาน 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนทั ;ง
ทางตรงและทางออ้ม 

ผ ูถื้อห ุน้ • การติดต่อสื�อสารกับนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์

• การ ให้ข้อมูลที�ถู กต้ อ ง
ครบถว้นแก่นกัลงทุน 

• ก า ร สื� อ ส า ร ผ ล ก า ร
ดําเนินงานผ่านรายงาน
ประจาํปีและรายงานความ
ยั �งยนื 

• กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ล ง ทุ น
สมัพนัธ ์

• การรับฟังความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะผ่านช่องทาง
เวบ็ไซต์บรษิทั 

• ผลประกอบการที�ดแีละเตบิโตอย่าง
ต่อเนื�อง 

• การได้ร ับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่อเนื�องทุกปี 

• ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ที� ถู ก ต้ อ ง 
ครบถว้น และทนัเวลา 

• การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้

• จัดช่องทางสื�อสารที�หลากหลาย
เขา้ถงึไดง้า่ย 

• แผนกลยุทธ์ธุรกิจที�มีการเติบโต
อย่างต่อเนื�องและมคีวามยั �งยนื 

• ดํา เนิน ธุ รกิจอย่ างโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ตามนโยบายการ
กาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

• การเปิดเผยขอ้มลูที�รวดเรว็ ถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัต่อการตดัสนิใจ 

• ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ที�ทนัต่อ
เหตุการณ์ 
 

ชมุชนและ
สงัคม 

• การจัดอบรมเรื�องความ
ปล อ ดภัย ต ามส ถ าน ที�
ต่างๆ 

• การจดักจิกรรม สนับสนุน 
ช่วยเหลือทางสงัคม เช่น
การบริจาคตามสถานที�
ต่างๆ 

• การดูแล รกัษาสภาพแวดลอ้ม และ
ประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิ

• การเขา้ถงึสนิคา้เพื�อความปลอดภยั  
• ส ามา ร ถ ปฏิบัติ ต ามกฎห มา ย 

ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

• ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน และสังคมที�
เกี�ยวขอ้ง  

• การอบรมให้ความรู ้ความเขา้ใจใน
เรื�องความปลอดภยั ให้กบัเอกชน  
ภาครฐั สถาบนั หรอืชุมชน 

• การจําหน่ายสินค้าที�เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม 
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ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย การสื�อสารและการมีสว่นรว่ม ความคาดหวงั สิ�งที�บริษทัตอบสนอง 

• การพัฒนาช่องทางจําหน่ายที�มี
ความหลากหลาย และสามารถ
เขา้ถงึสนิคา้ไดส้ะดวก  

ห ุน้ส่วนทาง
ธรุกิจ 

• การสื�อสารผ่าน โทรศพัท ์
สื�ออเิลก็ทรอนิคส ์ 
 

• การปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระเงนิ 
• มีการดําเนินธุรกิจร่วมกันอย่าง

ต่อเนื�อง 
• การปฎบิตัติามขอ้ตกลงหรอืสญัญา 

• ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
โปร่ง ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ 

• การจดัทาํสญัญาทางการคา้ 

หน่วยงาน
ภาครฐั 

• การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
เงื�อนไขของรฐั 

• การดาํเนินธุรกจิตามกฎหมาย 
• การดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส 

• ปฏิบัติต ามกฎหมาย ร ะ เบียบ
ขอ้บงัคบั 

• การดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส
ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ 

เจา้หนี*  • การสื�อสารผ่าน โทรศพัท ์
สื�ออเิลก็ทรอนิคส ์ 

• การปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระเงนิ 
• การปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืสญัญา 

หรอืตามกฎหมาย 

• การปฏิบัติตาม ระเบียบ เงื�อนไข 
ขอ้ตกลงตามสญัญา 

• การดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส 
ค ู่แข่ง • ขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั

ธุรกจิ 
• มกีารดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส

และเป็นธรรม 
• ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ต า ม ห ลั ก

จรรยาบรรณธุรกจิ 
• การแข่งข ันทางการค้าอย่างเป็น

ธรรม 
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ประเด็นการพฒันาอยา่งยั�งยืน 

 การคดัเลือกประเด็นการพฒันาอยา่งย ั�งยนืไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นและความคาดหวงัต่างๆของผู ้

มีส่วนไดเ้สีย นาํมาวิเคราะห์และพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร เพื�อบ่งชี,ประเด็นที�มีความสาํคญัหรือมีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั และบ่งชี,ประเด็นมีความสาํคญัหรือมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จดัเรียงลาํดบัความสาํคญัต่อบริษทัและผู ้

มีส่วนไดเ้สีย เพื�อนาํมาจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 
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PHOL กบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งยั�งยืนของสหประชาชาติ  

 องค์การสหประชาชาติได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั �งยืนของโลกในระยะ 15 ปี โดยเน้นให้
ความสําคญัในการปรบัสมดุลทั ;ง E มติิของการพฒันาอย่างยั �งยนืทั ;งดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิ�งแวดล้อมในรูปแบบ
บรูณาการและการมสีว่นร่วม ประกอบดว้ย ab เป้าหมายการพฒันาอย่างยั �งยนื 

 
 บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัในการมสีว่นร่วมเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยั �งยนืของโลก โดยการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัสามารถเชื�อมโยงและมสีว่นสนบัสนุนต่อเป้าหมายความยั �งยนืของโลกในประเดน็ดงัต่อไปนี; 
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การก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกิจ 

 

โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงความส าคญั

ของการด า เ นิน ธุร กิจตามหลักบรรษัท ภิบาล ท่ี ดี 

ด า เ นินงานภายใต้ความ โปร่งใส เ ป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้  มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีขององคก์ร ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั  

โดยเป็นองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคม ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและ

ยุติธรรม รักษา มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว

เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ส่งเสริมให้มีการ

ปรับปรุงกระบวนการอย่าต่อเน่ือง มีการติดตาม และ

ควบคุมดูแลให้บริษทัด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัเกณฑก์าร

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG 

Code 2560) ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยน าหลกัปฏิบติัทั้ง 8 

ขอ้ มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทองคก์รและให้เกิด

ประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างย ัง่ยืน โดย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือ

วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการ (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2) ใหเ้ป็นไปตาม

แนวทาง CG Code 2560 ซ่ึงไดอ้นุมติัและประกาศใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 20 กันยายน 2562 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ

มาตรฐานเดียวกนัอยา่งเคร่งครัด โดยการส่ือสารภายใน

ผา่นทางอินทราเน็ตแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ทุกคนของบริษทั ตลอดจนการดูแล ติดตามการปฏิบัติ

ตามแนวทาง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ไดแ้ก่ จรรยาบรรณ

ของกรรมการ ผู ้บ ริหาร และพนักงาน  รวมถึง 

จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งทัว่ถึงและเป็น

ธรรม และส่ือสารต่อบุคคลภายนอก โดยได้เผยแพร่

นโยบายทุกฉบบัของบริษทัฯ ตามท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายใตห้ัวขอ้ 

“การก ากับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ 
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 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ

จ านวน 9 คน แบ่งเป็น กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน 

(รวมกรรมการอิสระ 4 คน) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 

คน (Executive Director) โดยประธานกรรมการบริษทั 

เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่

มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่มีอ านาจลง

นามผูกพนับริษทั มีการแบ่งแยกหน้าท่ีไวอ้ย่างชัดเจน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัในการก ากบั

ดูแลองค์กรให้ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็น

ธรรม บนพ้ืนฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และค านึงถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมี

คณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการสร รห าและก าหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดูแลดา้น

ต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละชุด 

โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท าหน้าท่ีบริหารจดัการ

แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ แ น วท า ง ท่ี

คณะกรรมการบริษทัก าหนด (ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและ

ความ รับผิ ดชอบของคณะกรรมการ บ ริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย แสดงในรายงานประจ าปี หัวขอ้ 

“โครงสร้างการจดัการ”) 

คณะกรรมการบ ริษัท  ก าหนดให้ มี ก า ร

ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ งแบบรายคณะและรายบุคคล 

โดยมีวตัถุประสงคใ์หน้ าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์

ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการก ากับดูแล โดยในปี 2562 ผลประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัทรายคณะมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 

98.33 การประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล มี

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.93 และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุก

คณ ะ มี ค ะ แ นน เ ฉ ล่ี ย อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ดี เ ยี่ ย ม  โ ด ย

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ี

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ค านึงถึงความเหมาะสม

ตามแนวปฏิบัติ ท่ี ดีและข้อมูลส ารวจค่ าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั

ไทย (IOD) และหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบั

ผลการปฏิบติังาน และผลประกอบการบริษทัเม่ือเทียบ

กับก ลุ่มอุตสาหกรรมเ ดียวกัน  เ พ่ือ เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองให้ความ

เห็นชอบและน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึง

ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคัญแก่ผูถื้อหุ้น

และผูล้งทุนอย่างครบถว้น เพียงพอ ทันเวลา เพ่ือให้

มัน่ใจไดว้า่บุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียม

กัน  โดยก าหนดนโยบายการ เปิดเผยข้อมูลและ

สารสนเทศ ท่ีมีขอบเขตกระบวนการเปิดเผยและ

ส่ือสารกับผู ้ลงทุนท่ีชัด เจน และมอบหมายให้มี 

Spokesmen person ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินหรือผูด้  ารงต าแหน่ง CFO 

เป็นผู ้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ระบบข่าว

ของตลาดหลกัทรัพย ์แบบ 56-1 รายงานประจ าปี และ

เปิดเผยบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 

บริษทัเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และ

เสนอวาระประชุมล่วงหนา้ช่วงเวลา 3 เดือนก่อนวนัปิด

รอบบญัชีปี 2562 เพ่ือส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น

รายย่อย โดยได้เ ปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของ

กรรมการท่ีต้องการสรรหา เพื่อให้มีโครงสร้าง

http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
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กรรมการท่ีหลากหลายตอบสนองต่อกลยุทธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยไม่จ ากดั อายุ เพศ ประวติัการศึกษา 

ซ่ึงไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลหรือวาระ

ล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการชุดย่อยทุกคณะและกรรมการทุกคนเขา้ร่วม

ประชุมครบทุกคนตามแนวปฏิบัติการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะสามารถ

ซกัถามประเด็นเก่ียวขอ้งกบัวาระประชุมไดอ้ยา่งอิสระ 

ไดรั้บผลประเมินความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นประจ าปี

อยูท่ี่ระดบัดีมาก และส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บการประเมิน

คุณภาพกา รจัด ปร ะ ชุมสามัญผู ้ ถื อ หุ้ น  ( AGM 

Checklist) ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนน 99 คะแนน จาก

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) จึงเป็นส่ิงสะทอ้น

ถึงแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีโปร่งใสและ

สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน   

ผลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดีอยา่งต่อเน่ือง จากผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทั

จดทะเบียน ประจ าปี 2562 โดยบริษทัไดรั้บการประเมิน

เป็น 1 ใน 193 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ี

มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ“ดีเลิศ” 

(Excellent CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดาว”  จาก

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน 

677 บริษทั สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการ

สนบัสนุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

จากการมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงผู ้

มีส่วนไดเ้สียทั้งมิติ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ท า

ให้บริษทัมีการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันา

องค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน ส่งผลให้บริษทัได้รับการ

คดัเลือกให้เป็นหุ้นย ัง่ยืน (THSI) ประจ าปี 2562 ของ

บริษทัจดทะเบียน 

 

โดยรายละเอียดการด าเนินงานตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สามารถดูเพ่ิมเติมไดใ้น รายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้ 

“การก ากบัดูแลกิจการ” และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

 

 

http://www.pdgth.com/
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การบริหารจดัการความเสี่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอก ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท มจี านวนไม่เกิน 5 คน มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
บรหิารความเสีย่ง เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิก าหนดกลยุทธ ์และแผนบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้ง
กบักลยุทธอ์งคก์ร ก ากบัดแูล ตดิตามการน าไปปฏบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพ ตลอดจน ทบทวนอ านาจหน้าทีร่บัผดิชอบตาม
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสม และรายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็น
รายไตรมาส 

คณะท างานบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจากทุกหน่วยงาน ด าเนินงานภายใต้การก ากบัดูแล
ของคณะกรรมการบรษิัทโดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นผู้น าในการขบัเคลื่อนกระบวนการบรหิารความเสีย่งให้
เป็นไปตามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง  เพื่อให้การบรหิารความเสีย่งด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง พร้อมทัง้เสรมิสรา้งความตระหนักรู้ ปลูกฝังให้การบรหิารความ
เสีย่งเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

บรษิทั ตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยบริษัท
ค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้มอนัน ามาซึง่ความเสีย่งทางธุรกจิ ดงันัน้ 
บรษิทัจงึไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งอย่างรอบคอบตาม
นโยบายบรหิารความเสีย่งของบรษิัท เพื่อให้สามารถ
จดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ตลอดจน
ป้องกนั บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

บรษิัทได้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่าง
บูรณาการทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานสากล Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) 

 

 

โดยมคีณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee: RMC) ก ากบัดูแลการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีด า เนินการอย่างมี
ประสทิธภิาพ พรอ้มรบัมอืกบัโอกาส และความเสีย่งทาง
ธุรกจิทีจ่ะเกดิขึน้ ตลอดจนตอบสนองความคาดหวงัของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี  

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่
มบีทบาทหน้าที่สอดคล้องเชื่อมโยงกนั มอีงค์ประกอบ
ดงันี้ 

 

 โครงสรา้งการบริหารความเสีย่ง 
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การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสีย่งองค์กร 
ตัง้แต่การประเมนิ การควบคุม การตดิตาม การรายงาน 
รวมถึงการก ากับดูแลเพื่อมัน่ใจได้ว่าสามารถบริหาร
จดัการปัจจยัความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีาร
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกด้าน 
ก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งอยู่ในกระบวนการจดัท า
แผน กลยุทธ์องค์กร ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์องค์กร 
ตลอดจนความเสี่ยงด้านความยัง่ยืน โดยพิจารณาถึง
ความเสีย่งตามภาพรวมองคก์ร อนัอาจเกดิขึน้ในอนาคต 
และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risks)  เช่น 
การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิและ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิ พฤตกิรรมของลูกค้า การแข่งขนัทางธุรกจิ 
ทัง้นี้บรษิทัไดม้แีนวทางบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว 
อาทิ การปรับกลยุทธ์การด า เนินธุ รกิจ เพื่ อสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขนัคงไวซ้ึง่การเตบิโตทางธุรกจิ 
การแสวงหาสนิคา้และนวตักรรมใหม่ การพฒันาปรบัปรุง
เทคโนโลยีให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
นอกจากนี้ในปี 2562 บรษิัทได้รบัการต่ออายุการเป็น
สมาชิก CAC โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 

ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่และจดัท ามาตรการ
จดัการความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน ส าหรับประเด็นด้าน
สิง่แวดลอ้ม บรษิทัไดม้กีารอนุรกัษณ์พลงังานดว้ยการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมความ
พร้อมต่อภยัพิบตัิทางธรรมชาติเพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรับรายละเอียดการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีของบรษิทั หวัขอ้ “ปัจจยัเสีย่ง”   

ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นให้มีการพฒันาระบบ
บริหารความเสี่ยงในองค์กร และส่งเสริมให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรตามที่ระบุในนโยบาย
บรหิารความเสีย่ง ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานทีทุ่กคนตอ้งมสีว่นร่วมในฐานะเจา้ของ
ความเสีย่ง รวมถงึสง่เสรมิใหม้อีงคค์วามรู ้และสรา้งความ
ตระหนักเรื่องการบรหิารความเสีย่งผ่านการจดักจิกรรม
สนบัสนุนต่างๆ อาท ิการจดัใหม้กีารอบรมอย่างสม ่าเสมอ 
การจดัปฐมนิเทศพนักงานใหม่พร้อมจดัท าแบบทดสอบ
พืน้ฐานด้านการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจน การสื่อสาร
ภายในองคก์รผ่านทางอเีมล วารสารความรูเ้กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารความเสีย่ง (Risk News) เป็นรายไตรมาส  

 

 

บริษัทมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิด้วยความเป็น
ธรรมและความโปร่งใส โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลที่
ด ีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ โดยบรษิัทได้รบั
การรบัรองการเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์ และมี
การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัฯิ อย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลง พร้อมทัง้ส่งเสริมให้เป็นวฒันธรรมองค์กร
ผ่านกจิกรรมสนบัสนุนต่างๆ อาท ิการประเมนิความเสีย่ง
จากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในแต่ละหน่วยงาน การอบรม  

 

 

ปฐมนิเทศ การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจให้
พนักงานตามช่องทางสื่อสารของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 
รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน่ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 ในปี 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจรติ (CAC) ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2562 โดย
บรษิทัไดม้กีารทบทวน ปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้คีวาม
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) พร้อมทัง้ทบทวน ประเมนิความ
เสี่ยงตามรูปแบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่มีการ
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เปลีย่นแปลง ก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจได้
ว่าความเสี่ยงดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได ้
และได้จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ (Self-Evaluation Tool for Countering 
Bribery)  ผ่านการสอบทาน ลงนามรบัรองจากประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงเน้นย ้าให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิฯ โดยจดัท าเป็นเอกสารรูปเล่มส่งมอบ
ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ลงนาม

รบัทราบและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้ส่ง
เสริมใหเ้กดิการตระหนกัรูผ้่านการสื่อสารดว้ยวารสารราย
ไตรมาส การปฐมนิเทศน์ และจดัท าแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจก่อน หลัง การอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร ให้
เกดิเป็นองคก์รทีก่ารด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมและ
ความโปร่งใส (รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 
หวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ เรื่อง การต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชัน่”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 บริษัทมีการสื่อสารต่อคู่ค้าและลูกค้าเพื่อรบัทราบและร่วมด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ และนโยบายงดรบัและใหข้องขวญัของบรษิทั ซึง่เป็นการสง่เสรมิดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมร่วมกนั รวมถงึมกีารจดัส่งหนังสอืเพื่อขอความร่วมมือ และลงนามในขอ้ตกลงจรยิธรรม ร่วมมอืป้องกนัและ
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ต่อผูข้ายกลุ่มทีม่นีัยส าคญั ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ และขอความ
ร่วมมอืในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
 

กิจกรรมรณรงค ์  

6 ก.ย. 2562  

วนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ : 

CEO ผูบ้ริหาร และพนกังานเขา้

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม วั น ต่ อ ต้ า น

ค อ ร์ รั ป ชั ่น  พ ร้อ ม ล ง น า ม

ยอมรับนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อตา้น

การทุจ ริตคอร์รั ปชั ่น  ฉบับ

ปรับปรงุแกไ้ข ครั้งที่ 1 

CEO และ ผูบ้ริหารร่วมรณรงคต์อ้ตา้นคอรร์ัปชัน่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงาน 

ดา้นความยัง่ยืน 
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 Safer Living                             สงัคม 

 

“การสรา้งความ

ปลอดภยั และสขุภาพ

ที่ดใีหก้บัการใชช้วิีต

ของผูค้นทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร” 

 

 

การเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัต่อ

แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจให้
สอดคลอ้งตามแนวทางของการด าเนินธุรกจิที่เคารพหลกั
สิทธิมนุษยชน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
นอกจากนี้บรษิัทให้การสนับสนุนและเคารพและปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกบัพนักงาน รวมถึง
หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานตามเกณฑ์
สากล โดยไม่แบ่งเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ศาสนา ภาษา ความ
เชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรอื
พกิาร หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการ
ปฏบิตังิาน โดยทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยมขีอ้รอ้งเรยีน เรื่อง
การละเมดิสทิธมินุษยชน 

 

 

   การดแูลพนกังานและ

พฒันาศกัยภาพบคุลากร 

 การมีสว่นรว่มของพนกังาน และเสรมิสรา้ง

ความสขุในการท างาน 

บริษัทใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
องค์กร ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย มีความสุขในการท างาน มีวัฒนธรรม
องคก์รทีด่ ีใชห้ลกัการสรา้งความสุข Happy workplace 
เพื่ อ ให้มีก ารปฏิบัติ ง านได้อย่ า งมีปร ะสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล สร้างความพงึพอใจต่อพนักงานในองค์รวม 
โดยในปี 2562 บรษิัทมกีารส ารวจความพึงพอใจของ
พนกังาน ทัง้หมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

o ดา้นนโยบาย และการบรหิารงาน  
o ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  
o ดา้นความมัน่คงในอาชพี  
o ดา้นความสมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน  
o ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
o ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน   
o ดา้นเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดกิาร 

บริษัทได้น าผลการส ารวจและข้อเสนอแนะที่ได้รบัจาก
พนักงาน มาวิเคราะห์ ประเมนิผลกระทบที่ส าคญั เพื่อ
ก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านการ
บรหิารบุคลากร ช่วยให้องค์กรรกัษาบุคลากรที่มีคุณค่า 
ให้อยู่กบัองค์กร ส่งเสรมิให้องค์กรด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องยัง่ยนื  

ผลส ารวจความผกูพนัพนกังานเฉลี่ย

ประจ าปี  

 
เป้าหมาย 

ความผกูพนัพนกังานในองคก์รเฉลีย่ ≥ 80% 

 
ผลด าเนินงาน  

ความผกูพนัพนกังานในองคก์รเฉลีย่ 

ปี 2562  = 66.75%  

ปี 2561  = 64.32%  
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การสนบัสนนุดา้นการเงิน 

o การใหก้ ูย้ืมกรณีฉกุเฉิน อาทิ เงนิ

ก ูย้ืม กรณี ญาตสิายตรงเสียชวิีต 

แบบไมค่ิดดอกเบ้ีย 

o การเขา้ร่วมโครงการกบัธนาคาร 
เพื่อรับสิทธิพิเศษในการกูย้ืมเพื่อที่อยู่

อาศยั และโครงการพนัธมติร By 

Pruksa 

o ปรับอตัราเงนิสะสมกองทนุส ารอง
เลี้ยงชพีส่วนของพนกังานสามารถ

เลือกสะสมไดใ้นอตัรา เท่ากบัหรือ

มากกว่าอตัราเงนิสมทบของบริษทัโดย

สงูสดุไมเ่กนิ15%ของค่าจา้ง 

 

สวสัดิการเพ่ิมเติมในปี 2561-2562 

 จากการน าเสนอของ “คสส.” 

 

การปรบัปรงุใหเ้กิด

สภาพแวดลอ้มในการท างาน

ท่ีปลอดภยัสะดวกสบาย  

o การปรับปรงุระบบเคร่ือง

กรองน า้ดื่มของบริษทั 

o การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสม ปลอดภยัในการ

ด าเนนิงาน 

การปรบัปรงุดา้นอ่ืนๆ  

o การทดลองปรับเปลี่ยนเวลา
การท างาน  

o การใหท้นุการศึกษากบั
พนกังาน 

บรษิทั จดัใหม้คีณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบ

กจิการ (“คสส”) ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากพนักงานในองคก์ร 

มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตวัแทน

ในการดูแลเรื่องสวสัดกิารต่างๆ และขอ้เสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการ รวมทัง้เปิดโอกาสให้

พนักงานมชี่องทางการสื่อสารในการเสนอแนะและร้อง

ทุกข ์เกีย่วกบัการท างาน และสุขอนามยัสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ

พจิารณาจากคณะกรรมการสวสัดกิารฯ ซึ่งเป็นตวัแทน

ลกูจา้ง ผ่านการหารอืร่วมกบันายจ้าง บรษิทัปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครดั รวมทัง้มกีารจดั

สวสัดกิารทีเ่กนิกว่ากฎหมายก าหนดเพื่อใหพ้นักงานได้

ด าเนินงานอย่างมคีวามสุข ปลอดภยัโดยค านึงถงึความ

เหมาะสม สมเหตุสมผล ตลอดจนร่วมกันพิจารณา 

ก าหนดวธิกีารแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและ

เป็นการสร้างสมัพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ซึ่งที่

ผ่านมาไม่เคยมรีายงานหรอืการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการฝ่า

ฝืนในเรื่องสทิธมินุษยชนการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างไม่

เป็นธรรม 

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการ ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ไดก้ าหนดไว ้มดีงันี้ 

1. ร่วมหารอืกบันายจา้งจดัสวสัดกิารแก่ลกูจา้ง 

2. ใหค้ าปรกึษาหารอืและเสนอแนะความเหน็แก่นายจา้ง

ในการจดัสวสัดกิารส าหรบัลกูจา้ง 

3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจดัสวสัดิการที่นายจ้าง

จดัใหแ้ก่ลกูจา้ง 

4. เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจดัสวสัดิการที่

เป็นประโยชน์ส าหรบัลูกจา้งต่อคณะกรรมการสวสัดกิาร

แรงงาน 

 

 

ในปี 2561-2562 คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ ได้ท าการส ารวจและรวบรวม
ขอ้มูล/ขอ้คดิเหน็ของพนักงานในองค์กร เขา้ร่วมหารือ
กับนายจ้าง โดยได้จัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติมจาก
ขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งขวญัและ 
ก าลัง ใจ ในการด า เนินงาน บริษัทมีการเพิ่ม เติม
สวสัดกิารต่างๆ ไดแ้ก่  
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 นอกจากนี้บริษัทให้ความส าคัญกับการสื่อสาร
ภายในองคก์รทีด่ ีทีจ่ะช่วยสรา้งความเขา้ใจในนโยบาย
ของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลต่อองค์กร โดยบรษิัทมีการพฒันาปรบัปรุง
ระบบการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพิม่ช่องทางการเขา้ถึง
ขอ้มลูขา่วสารของพนกังานในองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานใน
องค์กรรับรู้ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรได้อย่างทัว่ถึง 
รวมถงึการเพิม่รปูแบบการน าเสนอขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ 
เพื่อให้พนักงานได้รบัรู ้รบัทราบ เช่นการจดัท าวารสาร
จากหน่วยงานต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กบั

ชุมชนและสังคมทัง้ภายในและภายนอก โดยเริ่มต้น

ตัง้แต่ การคดัสรรสนิคา้ทีม่คีุณภาพ สนิคา้เพื่อช่วยสรา้ง

ความปลอดภัยในการท างาน การแนะน า ให้ความรู้

เกี่ยวกับสินค้า อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงควบคุม

คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการพฒันา

ช่องทางการเขา้ถึงสนิคา้ความปลอดภยัใหม้ากขึน้ การ

สร้างสภาพแวดล้อมการท างานทีป่ลอดภยัแก่พนักงาน

ในองคก์ร  โดยการใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยั การ

ควบคุมตรวจสอบสถานประกอบกการให้มีความ

ปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

 
 

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน ์สวสัดิการท่ีเป็นธรรม

และเหมาะสม 

บริษัท ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและ
สวสัดกิารแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดย
ค านึงถึง ลักษณะธุรกิจที่ ใกล้เคียงกันและสภาวะ
เศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลง ทัง้ในรปูแบบผลตอบแทน
ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ โดยบรษิทัจะมกีารส ารวจ 
และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์ และ
สวัสดิการทุกปี รวมถึงมีระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
ระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลงานที่มี
ประสทิธภิาพ โดยจะมกีารประเมินผลตามภาระหน้าที่
ร ับ ผิ ด ช อบ  คว าม รู้ ค ว ามส า ม า รถ  ทักษ ะ แล ะ
ประสบการณ์ ร่วมกับผลประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละบุคคล โดยใช้ตัวชี้ว ัดผลงานเป็น
รายบุคคล (KPI : Key Performance Index) และ
ประเมนิศกัยภาพของพนักงานดว้ย Competency ซึง่มี
ความสอดคล้องกบัเป้าหมายวตัถุประสงค์ขององคก์รที่
ก าหนดในแผนงานประจ าปี เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อปรับขึ้น
เงินเดือนประจ าปี และการจ่ายโบนัสที่สอดคล้องกับ
ผลงานรายบุคคลและผลการด าเนินงานของบรษิทั  

การส่ือสารนโยบายบรษิทัส ูพ่นกังาน 

 บริษัท ก าหนดการแถลงนโยบายของบริษัท 
เป้าหมายและทศิทางการด าเนินธุรกจิ เป็นประจ าทุกปี  
ปีละ 2 ครัง้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคน
รบัรู ้รบัทราบ รวมทัง้การมสี่วนร่วมในการน าพาองคก์ร
สูเ้ป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิองคก์ร และเปิดโอกาสให้
พนักงานแสดงความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะซึ่ง
ก่อให้เกดิประโยชน์แก่องคก์รเพื่อน ามาปรบัปรุงพฒันา
กระบวนการด าเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด ใน
โอกาสนี้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะท าการสื่อสาร
นโยบายส าคญัของบรษิทัเพื่อเน้นย ้าให้พนักงานทุกคน
ตระหนัก และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทัว่ทัง้องค์กร 
ได้แก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ “การดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน หรือก าหนดช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขาย
หลกัทรพัย์”  จรรยาบรรณธุรกจิ “การปฏบิตัิตนของ
พนักงานและต่อผู้บงัคบับญัชา” นโยบายและแนวทาง
ปฏบิตัเิรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ การงดรบัหรอืให้
ของขวญั รวมถึงช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
กลไกในการป้องกนัผูร้อ้งเรยีน เป็นตน้ 
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จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมรวม 5,402.2 ชม. 

ระดบัผูจ้ดัการ 654.6 ชม. 

ระดบัผูห้วัหน้า 835.3 ชม. 
ระดบัพนกังาน 3,791.3 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังค านึงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ดว้ยการสรา้งความพรอ้มส าหรบัการขึน้ด ารงต าแหน่งที่

ส าคัญ รวมถึงการเตรียมการส าหรับพนักงานที่จะ

เกษียณอายุ ดว้ยการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง เพื่อ

รองรบัการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายองคก์รใน

ระยะยาว 

 ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารส่งเสรมิ สนับสนุนให้

มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ผ่าน

หลักสูตรการอบรมทัง้ภายในและภายนอกรวม 79 

หลกัสูตรจาก มจี านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ของ

พนักงานทัง้หมด 26.15 ชม./คน/ปี โดยมพีนักงานเขา้

รบัการฝึกอบรมรวมทัง้หมด 246  

การพฒันา 

บคุลากร 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร และการสนบัสนนุ

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

 บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าและมีบทบาทต่อความส าเร็จอย่างยัง่ยืนของ
องคก์ร การขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 
จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมทีรพัยากรบุคคลที่มีศกัยภาพ 
ทัง้ในมุมมองด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทกัษะที่
จ าเป็น ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล  บริษัทจึงใส่ใจในการพฒันาบุคลากรของ
องคก์รใหเ้ป็นคนด ีคนเก่ง รวมถงึเคารพและปฏบิตัติาม
กฎหมาย หลกัจรยิธรรม โดยได้ก าหนดแผนการพฒันา
บุคลากรในทุกระดบั เพื่อเพิม่ศกัยภาพของพนักงานใน
การปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินงานของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทยงัให้ความส าคญัในเรื่องการ
ดูแลและการปฏิบัติที่ เ ป็นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย และสวัสดิการที่
เหมาะสม ตลอดจนการดูแลรกัษาบุคลากรใหเ้กดิความ
ผกูพนักบัองคก์ร  
 บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรพัยกรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การด าเนินงาน ส่งเสรมิพนักงานให้มกีารเตบิโตในสาย
อาชีพ ด้วยการจดัท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path Planning) การออกแบบและพฒันาระบบ
พฒันาพนักงานรายบุคคล (IDP) สอดคล้องตามทิศ
ทางการด าเนินธุรกจิ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่องค์กร รวมทัง้มีการพัฒนาระบบการ
บริหารผลงานและการประเมินผลงาน (Performance 
Management System : PMS) เพื่อใหก้ารบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่จะช่วยสรา้งความพงึพอใจให้แก่พนักงาน เกดิ
แรงจูงใจและความสุขในการท างาน ส่งผลให้มีการ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

 

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม ปี2562  

ระดบับรหิาร 121 ชม. 

“ท างานอย่างมอื

อาชพีมุง่ผลลพัธ์

ของงาน ประโยชน์

สว่นรวมเป็นหลกั” 

 

 

เป้าหมาย: สดัส่วนพนกังานผ่านการรบัรองความรูฯ้ ปี2562  ≥ 65% 
ผลด าเนินงาน :  

สดัส่วนพนกังานผ่านการรบัรองความรูฯ้ ปี2562 เท่ากบั 92.5 % 
 

อา้งองิการผา่นการรบัรองความรูข้องพนกังานน าสง่สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 14 ปทมุธานี 
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การฝึกอบรมพนกังาน ปี 2562  Public Training In-House Training รวม  

จ ำนวนหลกัสูตร  34 หลกัสูตร 45 หลกัสูตร 79  หลกัสูตร  
      

จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉล่ีย (ชัว่โมง/คน/ปี) 
( หน่วย: ชัว่โมง) 

26.61  

  พนกังานระดบับรหิาร   9.00  6.13 15.13  
  พนกังานระดบัผูจ้ดัการ  5.87 30.50 36.37  
  พนกังานระดบัหวัหน้า 
  พนกังานระดบัปฏบิตังิาน 

 2.35 
0.87 

23.75 
25.27 

26.10 
26.15 

 

      
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรฝึกอบรมพนักงำน  
(หน่วย:บาท) 

 211,321 125,146 336,467 
 

 

แผนการพฒันาพนกังาน   การด าเนินงานปี 2562   แผนการด าเนินงานปี 2563   

พฒันาผูส้บืทอดต าแหนง่ และ

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี 

 

ก าหนดแผนสบืทอดต าแหนง่ 

และจดัท าSuccessor Profile 

การประเมนิ IDP 

 

พฒันาทกัษะ ความรู้

ความสามารถตามแผนสบื

ทอดต าแหนง่  

 ปี 2562 : โครงการ Managerial Readiness Test ระดบัผูจ้ดัการ และโครงการManagerial Competency Test 

ระดบับริหาร มกีลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมประเมนิระดบัความรู ้ความสามารถ และพฤตกิรรม เพื่อก าหนดแนว

ทางการพฒันาบคุลากรในแตล่ะกลุม่นีต้อ่ไป โดยมกีลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมโครงการครบ 100% และผู้

ทดสอบไดร้ับขอ้แนะน าเกี่ยวกบัการปรับพฤตกิรรมของตนเอง เพื่อเป็นการพฒันาการด าเนนิงานตอ่ไป 

 



  รายงานความยัง่ยืน 2562 

  บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
27 

 ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาบุคลากรทัง้ การอบรมภายใน ( In House Training) และการฝึกอบรม
ภายนอก (Public Training) รวมถงึมกีารวางแผนการพฒันาบุคลากร ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะทีส่ าคญั
เฉพาะใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน สง่เสริมใหพ้นกังานทุกคนพฒันาศกัยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัหลกัสตูรใน
การพฒันาบุคลากร ในปี 2562 ไดแ้ก่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ 

 (Orientation )  

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ถือเป็นความรู้พื้นฐานที่
พนักงานทุกคนต้องได้รบัการอบรม เพื่อให้มีความรู้
แ ล ะความ เข้า ใ จ  เ กี่ ย วกับ  วิสัยทัศ น์  พันธกิจ 
จรรยาบรรณธุรกจิ และวฒันธรรมองค์กร กฏระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั รวมถงึระบบการท างานของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ หลกัสูตร กฏระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการท างาน 
ความรู้พื้นฐานด้าน ISO 9001:2015 , OHSAS 
18001:2007 ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสถาพ
แวดล้อมในการท างาน การบริหารความเสี่ยงตาม
กรอบ COSO ERM และการต่อต้านการทุจริต
คอรปัชัน่ เป็นตน้ 
 
2. การอบรมภายใน และการอบรมภายนอก

ประจ าปี 2562 

ในปี 2562 บรษิัทส่งเสรมิใหพ้นักงานมกีารพฒันาใน
ทุกดา้น ใหม้อีงคค์วามรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชาญใน
การด าเนินงาน โดยจดัให้มีการอบรมให้กบัพนักงาน
ทุกระดบัตามความเหมาะสม  
 

 
 
 

 

หลกัสตูรอบรมส าหรบัผ ูบ้รหิาร : 13 หลกัสตูร 
ประกอบดว้ยความรูท้างดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบที่
ส าคญั อาท ิ  
o พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 กระบวนการและแนวทางปฏบิตั ิรุน่ที ่5   
o ภาษีเงนิได้และเรื่อง พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรบัเงิน
เพิม่ภาษอีากร และความรบัผดิทางอาญา พ.ศ.2562  
o มาตรฐานรายงานทางการเงนิ TFRS 2019  
หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการองคก์ร อาท ิ 
o Supply Chain Management  
o มุง่ผลลพัธข์องงานดว้ยการท างานอยา่งมอือาชพี 
o service 4.0 ปฏิวตัิงานบรกิารด้วยเทคโนโลยี
นวตักรรม 

 
 
 

 

หลกัสตูรอบรม ผ ูจ้ดัการ หวัหนา้สว่น  และพนกังาน 
ประเภท Core Competency : 9 หลกัสตูร 

ประกอบด้วยความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่ส าคญั 
อาท ิ  
o แนวทางปฏบิตัเิพือ่ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
o ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
 ท างาน 
o ก า ร ดับ เพ ลิ ง ข ั ้น ต้ น แ ล ะ อพ ยพหนี ไ ฟ  เ จ้ า ห น้ า ที่
 ความปลอดภยั ระดบัเทคนิค 
o เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างานหลักสูตรที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการองคก์ร อาท ิ 
o มุง่ผลลพัธข์องงานดว้ยการท างานอย่างมอือาชพี 

ประเภท Managerial Competency :: 4 หลกัสตูร 

ประกอบด้วยความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่ส าคญั 
อาท ิ  
o CRC : Corruption Risk & Control  

หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการองคก์ร อาท ิ 
o Supply Chain Management Training 
o Insight Financial Management 

ประเภท Functional Competency : 57 หลกัสตูร 

ประกอบด้วยความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่ส าคญั 
อาท ิ  

o Cybersecurity and Personal Data Protection 
o การปฏิบัติต ามกฎหมายการจัดซื้ อ จัดจ้ า งและการ

 บรหิารพสัดุภาครฐั 
o การรบัรูร้ายไดต้ามมาตรฐานใหม ่(TFRS15) และ ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ชุ ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร บัญ ชี ที่ ส า คัญ ที่ มี
 ผลกระทบส าหรบักจิการ PAEs และ NPAEs 

o Update กฎหมายภาษอีากร 2562 
o กฎระเบยีบความปลอดภยั ส าหรบัผูส้่งของ 
o ขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศ INCOTERMS   2020 

หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการองคก์ร อาท ิ 
o ความรูก้ารท าธรุกจิสง่ออกและน าเขา้ครบวงจร 
o ความรูผ้ลติภณัฑ ์ 
o kaizen เพื่อการปรบัปรงุงาน 
o การขบัรถฟอรค์ลฟิอยา่งปลอดภยั 
o เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 
o Analyzing Data with Power BI 
o E-Logistics Summit 2019 
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หลกัสตูร การใชโ้ปรแกรมรายงาน 

หลกัสตูร ม ุ่งผลลพัธข์องงานดว้ยการท างาน 

อยา่งมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร การขบัรถอยา่งปลอดภยัและบริการ

อยา่งมืออาชีพ 
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การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพ่ือสง่เสิรมใหมี้การ

ด าเนินงานท่ียัง่ยืน 

บรษิทัเชื่อมัน่ว่า การมวีฒันธรรมองคก์รทีด่ ีถอื
เป็นรากฐานทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ น าพาองคก์รเตบิโต
อย่างยัง่ยนื และเพื่อเป็นการหล่อหลอมวฒันธรรมองคก์ร
ทีม่มีายาวนานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตอบสนองต่อ
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้มกีารจดัท าโครงการ
สรา้งวฒันธรรมองค์กร “PHOL D” โดยก าหนดใหจ้ดัท า
เป็นแผนงานประจ าปีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 
พร้อมทัง้ก าหนดให้มกีารรายงาน รวมถึงมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารก ากับดูแล และด าเนินการให้เกิดเป็น
วฒันธรรมองค์กรที่อยู่ในทุกกระบวนการด าเนินงาน จึง
ไดม้กีารจดัตัง้คณะท างานประกอบดว้ยผู้บรหิารระดบัสูง 
และตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด า เนิน ง าน  และมีที่ ป รึกษาผู้ ท รงคุณวุฒิ  แ ละมี
ประสบการณ์ในการการออกแบบและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ผ่านการกลัน่กรองจากผู้บริหาร
ระดับสูง การวิเคราะห์ ประมวลผลของพฤติกรรมและ
ข้อคิดเห็นของพนักงานทุกคนในองค์กร สอดคล้องกับ 
วสิยัทศัน์  พนัธกจิขององค์กร อกีทัง้ก าหนดเป็นดชันีชี้
วดัผลงานหรอืความส าเรจ็ของงาน (KPI) เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมาย และมคีวามมัน่คง ยัง่ยนืในระยะยาว 

“ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและพนกังานร่วมลงนาม 

เพื่อแสดงความมุง่มนั สรา้ง PHOL-D Culture” 

“ทรพัยากรบคุคลถือเป็นทรพัยากร

ที่มีความส าคญัและมีบทบาทตอ่

ความส าเร็จอย่างยัง่ยืนขององคก์ร 

ส่ิงส าคญัที่จะเป็นตวัก าหนดรปูแบบ

พฤตกิรรมของทรพัยากรบคุคลให้

เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คือการ

เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือใหบ้คุลากรในองคก์ร

มุง่ส ูวิ่สยัทศัน ์พนัธกิจเดยีวกนั” 

 

 

วฒันธรรม 

องคก์ร 

“PHOL-D” 
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 ส าหรบัปี 2562 บรษิัทส่งเสรมิ พฒันาบุคลากรตาม
แผนการสร้างวฒันธรรมองค์กร อาทิ การศกึษาดูงานใน
บรษิทัชัน้น าเพื่อน าแนวทางการด าเนินงานมาปรบัใช้ใน
องคก์ร การอบรมพนกังานเพื่อพฒันาบุคลากรใหม้ีทกัษะ
ความเชีย่วชาญเฉพาะ และความเป็นมอือาชพีรวมทัง้การ
กระตุ้นและสร้างการมสี่วนร่วมของพนักงานผ่านการจดั
กจิกรรม Team Building การสื่อสารภายในองคก์รผ่าน 
Line กลุ่ม PHOL-D Culture การจดักจิกรรมใหพ้นักงาน
มสีว่นร่วม เป็นตน้ หลงัจากมกีารด าเนินการตามแผนงาน 
บรษิทัได้จดัท าการประเมนิผลการรบัรูว้ฒันธรรมองค์กร  
และประเมินตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
วฒันธรรมองคก์ร โดยน าขอ้มูลมาวเิคราะห ์และปรบัปรุง
พฒันาส าหรบัแผนงานปีถัดไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็น
วฒันธรรมองค์กรที่ดี สอดคล้องกบัเป้าหมาย วสิยัทศัน์
องคก์ร ใหอ้งคก์รมคีวามมัน่คงยัง่ยนื 

 

การประเมินผลการรบัร ูว้ฒันธรรมองคก์ร   

ปี 2562 ด าเนินการตามแผน 

การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 100% 

ผลการแสดงออกพฤติกรรมของพนกังานสว่นใหญ่ (ตามเกณฑป์ระเมิน: มากท่ีสดุ มาก 

ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสดุ) 

ประเมินตนเอง เกี่ยวกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมองคก์ร 

ผล: ระดบัมาก   

ผล: ระดบัมาก   

ผล: ระดบัมาก   
ผล: ระดบัมาก   

ผล: ระดบัมาก   
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      การศึกษาดงูานเป็นอีกหนึง่
กิจกรรมที่ท าใหท้ีมงานที่ขบัเคลือ่น

โครงการวฒันธรรมองคก์รไดศึ้กษามี

แนวทางในการด าเนนิการเกี่ยวกบั

วฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ ที่มี

การจดัท าดา้นวฒันธรรมองคก์รที่ด ี

เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รตอ่ไป 

     กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม บรษิทั SCG 

     การส่ือสารประชาสมัพนัธว์ฒันธรรมองคก์ร 

      องคก์รมุง่เนน้พฒันาใหพ้นกังานมี

ความรู ้ทกัษะ พฤตกิรรม และทศันคต ิที่

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร ผา่นการ

สือ่สาร ในชอ่งทางท่ีหลากหลาย ทัง้บอรด์

ประชาสมัพนัธ ์POP UP อีเมล (Intranet)  

และชอ่งทาง Line กลุม่ PHOL-D Culture   
 

     โครงการอบรมพฒันาพนกังานดา้นวฒันธรรม 
การอบรมพฒันาพนกังานดา้น

วฒันธรรม หลกัสตูร มุง่ผลลพัธ์

ของงานดว้ยการท างานอย่างมอื

อาชพี  เพื่อเสริมสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัหลกัการ 

แนวคิด และแนวปฏิบตัขิองการ

บริหารมุง่ผลสมัฤทธิ ์

ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดร้ับความรู ้

ความเขา้ใจ ลกัษณะส าคญัของ

วฒันธรรมองคก์ร ดา้นการ

ท างานอย่างมอือาชพี และมุง่
ผลลพัธข์องงาน 

 

      กิจกรรม สรา้ง

ความตระหนกัร ูด้า้น

วฒันธรรมองคก์ร การ

กระตุน้ใหพ้นกังานมี

สว่นรวม  
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Happy 

Workplace 

การเสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี

 บริษัทตระหนักดีว่าความสุขในการท างานของ
พนักงานนัน้เป็นปัจจยัส าคญั ที่จะเป็นตัวผลกัดันให้มี
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ    นอกเหนือจากการ
พฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานแลว้ บรษิทัยงั
มุ่ งส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความสามัคคี มี
วฒันธรรมองค์กรที่ดี โดยใช้หลักการสร้างความสุข 8 
ประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมใน
ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กร ให้เป็น 
“องคก์รแห่งความสขุ (Happy Workplace)” 

โดยบริษัทได้มีการด าเนินกิจกรรมตามหลักการ 
Happy 8 ไดแ้ก่ 
 การสง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติส านกึของการออม การ
ใชเ้งนิ และการลงทุนอย่างถูกวธิ ี ผ่านกจิกรรมต่างๆ 
อาท ิการอบรมเรื่องการออม การลงทุน และมวีนิยัทาง
การเงนิ  รวมถงึสง่เสรมิดา้นการออมโดยปรบัอตัราเงนิ
สะสมกองทุนส ารองเลีย้งชพีสว่นของพนกังานสามารถ
เลอืกสะสมไดใ้นอตัรา เท่ากบัหรอืมากกว่าอตัราเงนิ
สมทบของบรษิทัโดยสงูสดุไม่เกนิ15%ของค่าจา้ง การให้
สวสัดกิารในการเขา้ร่วมโครงการซือ้บา้นกบัธนาคารหรอื
โครงการของหมู่บา้นต่างๆ เป็นตน้  
 การสง่เสรมิใหอ้งคก์รมสีงัคมทีน่่าอยู่ ใหพ้นกังานมี
น ้าใจเอือ้อาทรต่อกนั มจีดิใจเป็นสาธารณะ  รูจ้กัการให ้
และแบ่งปันผูอ้ื่น ช่วยเหลอืสงัคม โดยสิง่เหล่านี้ลว้นเป็น
การสรา้งความผกูพนัต่อองคก์ร ผ่านกจิกรรมต่างๆ อาทิ
การเลีย้งอาหารเดก็พกิาร  การบรจิาคสนิคา้ Safety ของ
บรษิทัใหก้บัสถาบนัการศกึษาองคก์รต่างๆ การมี
สวสัดกิารการเยีย่มบุคลากรทีป่่วยหรอืคลอดบุตร การให้
เงนิช่วยเหลอืและร่วมงานฌาปนกจิศพญาตขิองพนกังาน  

การสง่เสรมิพฒันาบุคลากรของบรษิทัใหไ้ดร้บัความรู้
ในดา้นต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมประจ าปี ซึง่บรษิทัมี
ระบบการจดัการดา้นการพฒันาบุคลากรทีม่ี
ประสทิธภิาพ ครอบคลุมพนกังานทัว่ทัง้องคก์ร 

 
 
 

 

การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชวีติของพนกังานและ
ครอบครวั สง่เสรมิใหพ้นกังานและครอบครวั รูส้กึเป็น
สว่นหนึ่งขององคก์ร อาทกิารใหพ้นกังาน และครอบครวั
ไดร้บัวคัซนี ในราคาทีถู่กเพื่อสง่เสรมิใหม้สีขุภาพทีด่ ี
เงนิช่วยเหลอืมงคลสมรส พนกังานอุปสมบท เป็นตน้ 

ปี 2562 บรษิัทมกีารด าเนินงานเพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของ “องค์กรแห่ง
ความสุข” อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมหลากหลาย
รปูแบบ โดยบรษิทัมุ่งเน้นการมสีว่นร่วมของพนกังาน ได้
มกีารส ารวจความคดิเหน็ของพนักงานส าหรบักจิกรรมที่
พนักงานให้ความสนใจ และน ามาพิจารณา ปรบัใช้ให้
เกิดความเหมาะสมกับแผนงาน งบประมาณ และ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ 

นอกจากนี้ในการจดักิจกรรมต่างๆ บริษัทได้มีการ
จดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจหลงัจากเขา้ร่วมกจิกรรม 
อาทกิารจดักจิรรมสมันาประจ าปี การจดักจิกรรมปีใหม่ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงให้มีการด าเนินงานที่
เหมาะสม สรา้งความพงึพอใจ เป็นธรรมกบัทุกภาคส่วน 
รวมทัง้สอดคลอ้ง สนบัสนุนต่อเป้าหมาย พนัธกจิองคก์ร  
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กิจกรรมสง่เสรมิ Happy Workplace ปี 2562 

 

“สง่เสริมใหพ้นกังานมจีิตใจที่ด ี เขม้แข็ง เบกิบาน 

รวมถึงการอนรุักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดงีาม” 

 

กิจกรรม: ท าบญุ ตกับาตร รดน า้ด า

หัวขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์

       “การสง่เสริมใหพ้นกังานไดพ้บปะ

สงัสรรค ์สรา้งสมัพนัธภาพที่ด ีและสรา้ง

บรรยากาศในการท างานทีอ่บอุ่น

สนกุสนาน ” 

 

กิจกรรม: งานเลีย้งปีใหมบ่ริษทัประจ าปี 

   “การสนบัสนนุใหพ้นกังาน

ออกก าลงักาย เพื่อสขุภาพที่

สมบรูณ ์แขง็แรง ห่างไกลจาก

โรคภยั โดยบริษทัสนบัสนนุ

ดา้นค่าใชจ้่าชมรมกีฬา อาทิ 

โยคะ ฟุตบอล แบตมนิตนั” 

    “การสง่เสริมใหเ้กิด

เป็นองคก์รของความ

เอื้ออาทร อาทิ จดั

กระเชา้เยี่ยมไข ้

พนกังาน เพื่อแสดงถึง

ความห่วงใย ” 

กิจกรรม:Happy Birthday 
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การสรา้งสภาพการท างานท่ีปลอดภยัใหแ้กพ่นกังาน 
 
  

  

 

 

 

 

 บริษัท ตระหนักถึงความส าคัญต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยในการท างานของ
พนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดให้มี
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั โดยบรษิทัได้รบัการ
รบัรองระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 
18001:2007 มาตัง้แต่ปี 2555 และการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั มาอย่างต่อเนื่อง  

 บริษัท จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็น
ผู้ด าเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ด้านความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงาน 

รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่างๆ พรอ้มทัง้
ส่งเสรมิใหพ้นักงานเหน็ความส าคญัในเรื่องของการสรา้ง
ความปลอดภัย โดยโครงสร้างคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประกอบด้วย ตัวแทนระดบับริหาร 1 คน เป็นประธาน
คณะกรรมการ กรรมการผู้แทนนายจ้างจ านวน 2 คน 
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งจ านวน 3 คน และเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัวชิาชพี 1 คน ท าหน้าทีก่รรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ และนอกจากนี้ ไดแ้ต่งตัง้เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างานโดยเป็นตวัแทน
จากหวัหน้างานทีด่แูลรบัผดิชอบพืน้ที่ปฏบิตังิานในแต่ละ
ชัน้ ซึ่งสอดคล้องตามกฏกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549   ทัง้นี้ 
บริษัท ได้ก าหนดนโยบายความปลอดภยั และเผยแพร่
บนหน้าเวบ็ตข์องบรษิทั www.pdgth.com 

 จากการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการการ
การควบคุมอย่างจรงิจงั ส่งผลให้ในปี 2560 ถึงปี 2562 
บรษิทัไม่เกดิอุบตัเิหตุรุนแรงจากการท างาน และการเกดิ
โรคร้ายแรงจากการท างาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่
บรษิทัก าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“บริษทัถือว่าสขุอนามยั

ที่ดี และความปลอดภยั

ของพนกังาน เป็นสิง่

ส าคญัอนัดบัแรก.....” 
 

นโยบายความปลอดภยั PHOL(บางส่วน) 

 

 

เป้าหมาย:สถิตกิารเจ็บป่วยรา้ยแรงและ

อบุตัเิหตรุนุแรงจากการท างานเท่ากบัศนูย ์

ผลด าเนินงานปี 2562: 
สถิตกิารเจ็บป่วยรา้ยแรงและอบุตัเิหตรุนุแรง

จากการท างานเท่ากบัศนูย ์

http://www.pdgth.com/
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บริษทัมีการช้ีบ่งอนัตราย และการประเมินความเส่ียงใน
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน การปรับปรุง การติดตาม และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนให้องค์กรเกดิความปลอดภัยในการท างาน มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ผ่านการอบรม การสื่อสาร การจัดกิจกรรม และการ
รณรงคใ์หพ้นักงานตระหนักรูอ้ย่างต่อเนื่อง   ในปี 2562
บรษิัทมกีารด าเนินการ เพื่อให้พนักงานมสีุขอนามยัที่ดี
และมีความปลอดภัยในที่ท างาน ตามนโยบายความ
ปลอดภยัของบรษิทั ดงันี้  

o การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาน
ประกอบการ ใหเ้ป็นไปตามแผนการเฝ้าระวงัและตรวจวดั
ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย แผนงานป้องกัน 
และแผนการลดความเสี่ยง มาตรการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการท างาน โดยมีการด าเนินงานอาทิ การ
ปรับปรุงพื้นที่ในสถานปฏิบัติงานต่างๆให้มีความ
ปลอดภยั ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องใชต่้างๆ ใหอ้ยู่
ในสภาพพรอ้มใชง้านอย่างปลอดภยั ตรวจสอบระบบการ
ป้องการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบสภาพรถขนส่ง
สนิคา้ รถยกสนิคา้ เป็นต้น 

o โ คร งกา รตรวจสุ ขภ าพพ นักงาน
ประจ าปี บรษิทัมคีวามห่วงใยต่อสขุภาพของพนกังานทกุ
คน จงึจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี เพื่อเป็น
การตรวจคดักรองคน้หาโรคเชงิป้องกนั หรอืคน้หาภาวะ
ผิดปกติตามปัจจยัเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง และ
ป้องกนัโรคที่เกิดจากการท างาน/โรคที่ไม่เกิดจากการ
ท างานไดอ้ย่างเหมาะสมถูกวธิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี 2562 ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2562   
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o โครงการมอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล 
ให้แก่พนักงานทีม่คีวามเสีย่งในการท างาน นอกจาก
นโยบายและการควบคุมภายในของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิ
ความปลอดภยัในการท างานแลว้ บรษิทัไดต้ระหนักถงึ 
กลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงในการท างาน อาท ิ
พนกังานคลงัสนิคา้ และจดัส่ง พนักงานขาย ซึง่บรษิทั
ถอืว่าเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งในการท างาน ทัง้อนัตราย
จากสถานประกอบการ จากสภาพแวดล้อมใน
คลังสินค้าของบริษัทเอง หรือการเข้าพบลูกค้าใน
โรงงาน เพื่อลดความเสีย่งจากการปฏบิตังิานดงักล่าว
บรษิทัไดม้อบอุปกรณ์นิรภยัสว่นบุคคลอนัไดแ้ก่ หมวก
นิรภยั รองเทา้นิรภยั ส าหรบัพนักงานในกลุ่มนี้ทุกคน 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานจะมคีวามปลอดภยัในชวีติและ
สุขภาพในการท างาน นอกจากนี้กรณีเกดิสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

พนักงาน บรษิัทได้จดัหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ให้กบัพนักงานในองค์กรทุกคน เช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไขห้วดัใหญ่ บรษิัทได้จดัหาหน้ากาก
อนามยัมอบใหก้บัพนกังานทุกคน เป็นตน้ 
o โครงการ “PHOL ร่วมใจไร้เแอลกอฮอล”์ 

บริษัทก าหนดให้สถานปฏิบตัิงานานเป็นพื้นที่ปลอด
แอลกอฮอล์ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบของบริษัท
อย่างชัดเจน รวมทัง้จัดให้มีการตรวจสอบระดับ
แอลกอฮอล์ทุกวนัส าหรบัพนักงานในกลุ่มเสี่ยง เช่น 
พนักงานขับรถส่งสินค้า ส าหรับพนักงานกลุ่มอื่น 
บรษิทัสุม่ตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ พรอ้มทัง้
มีการสื่อสาร รณรงค์ให้พนักงานงดดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์อนัสง่ผลกระทบต่อสขุภาพและการท างาน
ของพนกังาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o การฝึกอบรมให้ความรูด้้านความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั บรษิัทจดัการฝึกอบรมให้กบัพนักงานอย่าง
ต่อเนื่ องเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดให้มีการอบรม
หมุนเวียนครบทุกคน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
ตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้เกิดใน
องคก์ร โดยหลกัสตูรอบรม ไดแ้ก่  หลักสูตรความรู้
เบือ้งตน้ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o โครงการการฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น การ

ฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ถอืเป็น 
หลักสูตรบังคับส าหรับพนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนา
บุคคลากรให้มคีวามรู้ เกี่ยวกบัทฤษฎีการเกดิเพลงิไหม้
และประเภทของเพลงิ พนักงานสามารถวางแผนและฝึก
ปฏิบตัิในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการ
อคัคภียัในระดบัเบื้องต้นได้ รวมถึงมกีารซ้อมอพยพหนี
ไฟ ภาคปฏบิตั ิเพื่อลดผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์  และ
ให้เป็นการปฏิบตัิตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบรหิาร จดัการ และด าเนินการ ดา้นความปลอดภยัอา
ชวีอนามยัและความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555

การตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลพ์นกังาน 
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การอบรม: ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ 

การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 



รายงานความยัง่ยืน 2562  

บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  38 

o การประชาสมัพนัธข์้อมูล ข่าวสารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นักงานตระหนัก
ถงึความเสีย่งหรอือนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการท างาน หรอืการใชช้วีติประจ าวนั ผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัวชิาชพีตามกฎหมาย ได้แก่ รณรงคก์ารลดการเกดิอุบตัิเหตุ ความปลอดภยั
ดา้นต่างๆ การบรหิารร่างกายป้องกนัโรคออฟฟิศซนิโดรม (Office Syndrome) ขอ้มูลเกีย่วกบัโรคระบาด โรคที่
เกดิจากการปฏบิตังิานรวมถงึวธิกีารป้องกนั  เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัไดเ้ผยแพร่ความรูก้ฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภยั กฎหมายด้าน
คมนาคม ข้อบงัคบักระทรวงอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ หรือกฎหมายใหม่ๆ โดย
รวบรวมเป็นแฟ้มขอ้มลูสารสนเทศไวท้ีส่ว่นกลาง เพื่อใหพ้นกังานไดศ้กึษาขอ้มลูได้ 

 

 

 บรษิัทมกีารปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากการท างาน และ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งจติส านึกด้านความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนักงานทุกคน โดยมี
กจิกรรมต่างๆ ทีด่ าเนินการในปี 2562 ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การปรบัเปลีย่นพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ทีช่ ารุด 
 การตดิเทปกาวพืน้ทีต่่างระดบัคลงัสนิคา้และทางเขา้โรง

อาหาร 
 ปรบัเปลีย่นหลอดไฟในจุดทีแ่สงสว่างไม่เพยีงพอ 
 การตดิตัง้ไฟฉุกเฉินในคลงัสนิคา้และพืน้ทีด่า้นหลงั 
 การแกไ้ขประตูคลงัสนิคา้ใหส้ามารถใชง้านไดใ้นกรณี

ฉุกเฉิน 
 การเปลีย่นผนงัหอ้งท างานทีเ่กดิเชือ้รา 
 การตดิป้ายทางออกหนีไฟในพืน้ทีค่ลงัสนิคา้และบรเิวณ

หลงัคลงัสนิคา้ 
 โครงการคดัแยกขยะ 
 ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิสาขาเชยีงใหม่ 
 อบรมหลกัสตูรดบัเพลงิขัน้ตน้ 

 อบรมหลกัสตูร  ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 การอบรมกฎระเบยีบความปลอดภยัของ
บุคคลภายนอก 

 การอบรมกฎระเบยีบความปลอดภยัของ
บุคคลภายนอก 

 การตดิตัง้ระบบแจง้เหตุเพลงิไหมใ้นพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ 
 การเป่าแอลกอฮอลพ์นกังานคลงัสนิคา้ 
 การแจกรองเทา้นิรภยัใหก้บัพนกังาน 
 การอบรมกฎระเบยีบความปลอดภยัของผูร้บัจา้งช่วง 
 การอบรมกฎระเบยีบความปลอดภยัของ

บุคคลภายนอก 

 

กิจกรรมสง่เสรมิ สนบัสนนุดา้นความปลอดภยัในการท างานประจ าปี 2562 

การปรบัเปลี่ยนพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีช ารดุ             
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ปรบัเปลี่ยนหลอดไฟในจดุท่ีแสงสว่าง 

ไมเ่พียงพอ 

การตดิตัง้ไฟฉกุเฉินในคลงัสินคา้และพื้นท่ีดา้นหลงั          

ตดิตัง้ถงัดบัเพลิงสาขาเชียงใหม่ 
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บรษิทัเชื่อว่าการใหค้วามรูเ้ป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนื การจดัการและบรหิารความรูต่้างๆจงึเป็น

สิง่ที่บริษัทให้ความส าคญั โดยบริษัทมีการติดตามความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกบัความปลอดภัย มาตรฐานต่างๆ รวมถึง

เทคโนโลยคีวามปลอดภยั เกบ็รวบรวม และเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ ผ่านช่องทางต่างๆดงันี้ 

การจดัอบรมเผยแพรค่วามร ู ้อปุกรณค์วาม

ปลอดภยัใหแ้กล่กูคา้ บคุคลภายนอก 

บรษิทัมกีารจดัอบรมเผยแพรค่วามรูเ้รื่องอุปกรณ์ความ

ปลอดภยัใหก้บัลกูคา้ บุคคลภายนอก และสถานศกึษา

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิสงัคม

แห่งความปลอดภยั  

 
 

 
การจดัท าส่ือใหค้วามร ู ้ 

บริษัทมีการจัดท าสื่อเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัอุปกรณ์ความปลอดภัย ในหลายรูปแบบ 
อาทิ เว็บไซต์ www.thai-safetywiki.com , 
https://www.facebook.com/thaisafetywiki, 
หนังสอืแจกฟร ีนิตยาสารแจกฟร ีเกี่ยวกบัความรู้
อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจน วิธกีารใช้
งานที่ถูกต้องตามหลกัการและมาตรฐานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจมคีวามรู้เกีย่วกบัอุปกรณ์
ต่างๆมากขึน้ ทัง้มาตรฐานต่างๆ การใชง้านทีถู่กวธิ ี  

 

 

 

การจดัการและ

การแบ่งปัน

ความร ูค้วาม

ปลอดภยั  

 

Knowledge Sharing 
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การคดัสรรและจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั  

การแนะน าอยา่งผ ูเ้ช่ียวชาญ และการควบคมุคณุภาพสินคา้  

(Product Responsibility ) 

 
ธุรกจิของบรษิทั มจีุดประสงคม์ุ่งเน้นการสรา้งปลอดภยัใหแ้ก่ ผูค้น ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัจงึ

จ าเป็นต้องมีสนิค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ นอกจากนี้ ยงัต้องมีระบบและ

เกณฑใ์นการคดัเลอืกสนิค้าและควบคุมคุณภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสนิค้าต่างๆจากทางบรษิัท มคีุณภาพและน่าเชื่อถือ 

สามารถสรา้งความปลอดภยัไดจ้รงิ  

การคดัสรรและจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั 

บริษัท ให้ความส าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของสนิค้าที่จ าหน่ายแก่ลูกค้าอย่างยิ่ง เพราะมีความ

เกี่ยวขอ้งกบัชวีติและสุขภาพของผู้ใช้งาน เพื่อใหผู้้ใชส้ามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยั ดงันัน้การคดัเลอืกสนิคา้และ

ผู้ผลิตจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ สนิค้าที่ทางบริษัทคดัสรร ทัง้หมดที่จะเขา้มาจ าหน่ายจงึจะต้องผ่านเกณฑ์การ

คดัเลอืกต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสนิคา้ตรงตามมาตรฐาน และสอดคลอ้งกบัสภาพการท างานของลกูคา้ นอกจากนี้ ยงัต้อง

มกีารควบคุมคุณภาพสนิคา้ โดยหน่วยงานจดัซือ้จะท างานร่วมกนักบัผู้จดัจ าหน่ายหรอืผู้ผลติในการควบคุมคุณภาพ 

และรบัรองความปลอดภยัของสนิคา้  

บริษัท มีนโยบายที่จะจ าหน่ายเฉพาะ 

สินค้าที่ได้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ที่

ได้รบัอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย เท่านัน้ อาทิ

เช่น มาตรฐานผลติภณัฑ ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานส านกังานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานความ

ปลอดภยัสนิคา้จากอเมรกิา ANSI, มาตรฐานความปลอดภยัสนิคา้จากสหภาพยุโรป CE มาตรฐานความปลอดภยั

สนิคา้จากญีปุ่่ น JIS และมาตรฐานอื่นๆ ซึง่เป็นมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศไทย นอกจากนี้ ยงัต้องไม่เป็น

สนิคา้ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ละเมดิลขิสทิธิ ์หรอืสทิธบิตัร ทัง้น้ีในกรณีที่เกดิปัญหาเกี่ยวกบัสนิค้า บรษิทั รบั

เปลีย่นคนืภายใน 7 วนั      

  สนิคา้ทีบ่รษิทัจ าหน่าย ถอืเป็นสว่นหนึ่งทีช่่วยใหคุ้ณภาพชวีติของผูค้นและชมุชนมคีวามปลอดภยัขึน้ ดงันัน้
บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัส าหรบัการคดัเลอืกผูผ้ลติ การควบคุมคุณภาพสนิคา้ มาเป็นล าดบัตน้ๆ ส าหรบัการจ าหน่าย
สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
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การแนะน าสินคา้อยา่งผ ูเ้ช่ียวชาญ 

นอกจากสนิคา้และบรกิารต่างๆทีช่่วยสรา้งความปลอดภยัแลว้ บรษิทั
ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการให้ความรู้และความเขา้ใจในการใช้อุปกรณ์
ต่างๆทีถู่กต้องแก่ผู้ใชง้าน เพื่อใหผู้้ใช้สามารถน าอุปกรณ์ไปใช้ป้องอนัตราย
ต่างๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัแท้จรงิ โดยบรษิัทมกีารฝึกอบรม
ความรูด้า้นสนิคา้และการใชง้านต่างๆแก่พนักงานขายของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงมีการจัดการทดสอบความรู้เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้พนักงานขายท า
หน้าทีน่อกจากแนะน าสนิคา้แลว้ ยงัสามารถใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าการใช้
งานทีถู่กตอ้งดว้ย  

 

การควบคมุคณุภาพสินคา้และคดัเลือกผ ูผ้ลิต 

บรษิทั มกีระบวนการประเมนิผูผ้ลติ อย่างชดัเจน โดยคู่คา้รายใหม่ทุกรายต้องผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกในเรื่อง
คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั ส าหรบัคู่คา้รายเดมิ จะตอ้งไดร้บัการประเมนิอย่างสม ่าเสมอ และ
ในกรณีทีพ่บประเดน็ปัญหา บรษิทั จะร่วมมอืกบับรษิทัคู่คา้เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหานัน้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บรษิทั
ยงัค านึงถงึคุณสมบตัขิองคู่คา้ในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

ดว้ยเหตุนี้ จงึมัน่ใจไดว้่า สนิคา้จากผูผ้ลติทีบ่รษิทัคดัเลอืกมาจดัจ าหน่าย เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
สามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 
 

การสง่มอบอปุกรณด์า้นความปลอดภยัใหแ้กช่มุชน สงัคม 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการสวมใส่อุปกรณ์นิรภยัในการท างาน และเพื่อใหส้่งเสรมิใหชุ้มชน สงัคม

ไดต้ระหนกัถงึการสรา้งความปลอดภยัโดยการใชอุ้ปกรณ์นิรภยัในการท างาน นอกจากนี้ จากภาวะการเกดิฝุ่ นละออง 

PM 2.5 ในหลายพืน้ที่ ท าใหม้คีวามจ าเป็นต้องสวมใส่หน้ากากป้องกนัฝุ่ น บรษิทัจงึจดัใหม้โีครงการบรจิาคอุปกรณ์

ความปลอดภยั หน้ากากป้องกนัฝุ่ น ใหแ้ก่สถานศกึษาและหน่วยงานต่างๆ สรุปดงันี้ 

 

 

สง่มอบกระบงัหน้าส าหรบัตรวจโรค 

จ านวน 19,504 ชิน้ มลูนิธ ิพอ.สว. 

สง่มอบหน้ากาก N95 ใหก้บัโรงเรยีน

เทศบาลดอกเงนิ 
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สง่มอบหน้ากาก N95 ใหก้บัวทิยาลยั

สารพดัช่างเชยีงใหม ่

สง่มอบรองเทา้นิรภยั จ านวน 472 คูใ่หแ้ก่ฝ่ายกจิการ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

สง่มอบหน้ากาก N95 ใหก้บัสถานีต ารวจภูธรคคูต และ                   

สถานีต ารวจภธูรล าลกูกา จ. ปทุมธาน ี

สง่มอบหน้ากาก N95 ใหก้บัโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ

๔๘ พรรษา ในพระราชูปถมัภ ์
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การขยายช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ความปลอดภยั  

( Product Accessibility)  
 

ปัจจุบนั การเขา้ถึงสินคา้เพ่ือความปลอดภยัยงัจ ากดัอยูแ่ค่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ในขณะท่ีในตลาดทัว่ไป 

การหาซ้ือสินคา้เหล่าน้ี ยงัมีไม่มากนกั บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการขยายช่องทางจ าหน่าย จึงไดพ้ยายามพฒันา

ช่องทางจ าหน่ายใหม่ๆ ให้มากข้ึน เพ่ือให้ผูท่ี้มีความตอ้งการ สามารถเขา้ถึงไดง่้าย บริษทัมีการจดัจ าหน่ายออนไลน์ ผ่าน

เวบ็ไซต ์www.pholonline.com ของบริษทั ซ่ึงเป็นเวป็ไซต ์E-commerce แบบเตม็รูปแบบ สามารถสัง่ซ้ือได ้ผา่นการจ่ายเงิน

โอนเงินและบตัรเครดิต ซ่ึงระบบจะจ่ายเงินผ่าน Gateway ของธนาคารกสิกร โดยไม่มีการเก็บขอ้มูลบตัรไวใ้นเวบ็ไซต ์

นอกจากน้ี เวบ็ไซตมี์ระบบรักษาความปลอดภยัแบบเขา้รหสั Secure Socket Layer (SSL) ท าให้ผูใ้ชมี้ความปลอดภยัในการ

ใชง้าน นอกจากน้ี ยงัมีการจ าหน่ายผ่านช่องทาง Online อ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน อาทิ Lazada  และ Shopee โดยมีจ านวนลูกคา้ท่ี

ซ้ือสินคา้และติดต่อสอบถามขอ้มูลสินคา้ ผา่นช่องทางเหล่าน้ี เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

http://www.pholonline.com/
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การบรหิารจดัการกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพ                          

( Supply Chain Management ) 

 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน เพื่อความเจรญิเตบิโตของธุรกจิ ทัง้ขององคก์ร และ

ลกูคา้ โดยบรษิทัใชแ้นวทางในการบรหิารจดัการตามมาตรฐานของ ISO9001:2015 ซึง่เป็นระบบบรหิารงานคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล โดยแนวคดิส าคญัของ ISO 9001:2015 คอืการจดัวางระบบบรหิารงานเพื่อการประกนัคุณภาพ ซึง่

เป็นระบบที่ท าให้เชื่อมัน่ได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบัการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุ

ข ัน้ตอนและวธิกีารท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบุคลากรในองคก์รมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและขัน้ตอน

การปฏบิตังิานต่างๆ มกีารจดบนัทกึขอ้มูล รวมทัง้การตรวจสอบการปฏบิตังิานว่าเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นระบบ และมี

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด รวมทัง้มแีนวทางในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดเดมิ 

นอกจากนี้ บริษัทยงัได้มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ อาท ิ

โปรแกรมระบบการบรหิารคลงั (Warehouse Management System) ระบบรายงานยอดขาย ระบบการท าใบเสนอ

ราคาออนไลน์ให้แก่พนักงานขาย และระบบบริหารจดัการฐานลูกค้า (Customer Relationship Management 

Program)  

บรษิัทได้มกีารปรบัปรุงระบบการด าเนินงาน มกีระบวนการท างานทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั ลดระยะเวลาและ

ขอ้ผดิพลาดในการท างาน ลดต้นทุนในการท างาน เพื่อเพิม่ความพงึพอใจแก่ลูกคา้  รวมถงึมกีารสอบทาน ตดิตามผล

การด าเนินงานไดอ้ย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยบรษิทัไดน้ าผลการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ ใน

แต่ละดา้น รวมถงึขอ้เสนอแนะมาวเิคราะห ์ปรบัปรุงและพฒันาระบบการด าเนินงาน ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบักลยุทธ ์

เป้าหมายขององคก์ร  

 

 

 

 บรษิทัมกีารปรบัปรุงการด าเนินงานในสว่นของกระบวนการ 

MRP (Material Requirement Planning) มกีารก าหนดทมีงาน

รบัผดิชอบโดยตรงเพื่อจดัการและวางแผนความตอ้งการสนิคา้  ช่วย

ในการควบคมุแผนการสัง่ซือ้, การสง่มอบสนิคา้, การจดัการสนิคา้คง

คลงั ใหเ้กดิความเหมาะสม ลดตน้ทุน ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

Operational Efficiency 

“การเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน 

เพื่อความเจริญเตบิโตของธรุกิจ 

ทัง้ขององคก์ร และลกูคา้” 
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การสรา้งความพึงพอใจลกูคา้ท่ีมีต่อสินคา้และการบรกิาร ( Customer Satisfaction ) 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในการสรา้งความพงึพอใจของลูกคา้ โดยการคดัสรรสนิคา้ และพฒันาการบรกิารอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถตอบสนองไดต้รงตามความต้องการของลูกคา้ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถงึการดูแล

ลูกค้า ทัง้บรกิารก่อนการขาย และบรกิารหลงัการขาย เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ใชบ้รกิาร บรษิัทจดัใหม้กีาร

ส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทุกปี และก าหนดเรื่องความพงึพอใจเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัขององคก์ร โดยขอ้มลู

ผลการส ารวจและขอ้เสนอแนะต่างๆทีไ่ดร้บัจากลูกคา้บรษิัทน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสนิคา้และบรกิารอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรา้งความพึงพอใจใหล้กูคา้  

 การสรา้งความประทบัใจในการบริการก่อนการขาย  

 มุ้งเน้นการบริการและให้ค าแนะน าสินค้า และบริการต่างๆ อยา่งมืออาชีพและเช่ือถือได้ 

บริษัทให้ความส าคญักับแนะน าสินค้าแก่ลูกค้า โดยเฉพาะสนิค้าในกลุ่มอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัต่างๆ เนื่องจากการแนะน าสนิคา้ทีด่ ีมปีระสทิธภิาพนัน้ จะช่วยใหผู้ใ้ชง้าน สามารถท างาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ลดการบาดเจบ็ และประหยดัค่าใชจ้่าย 

พนกังานขายของบรษิทั จะไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัสนิคา้และการใชง้านต่างๆทีถ่กูตอ้ง อย่างต่อเนื่อง ทัง้

จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อใหม้ัน่ใจว่า พนักงานมคีวามเขา้ใจ สามารถแนะน าสนิคา้และการใชง้านได้อย่าง

ถูกตอ้ง   

การมีสินค้าพรอ้มส่งมอบ 

 บรษิทัมรีะบบและขัน้ตอนวเิคราะหป์รมิาณการใชง้านของแต่ละสนิคา้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า สนิคา้จะมปีรมิาณ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ สามารถสง่มอบสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ไดท้นัความตอ้งการ 

 

 

ปี 2562 ปี 2561 

 

98.60% 94.78% 

 

842 ราย 948 ราย 

 

ผลส ารวจความพึงพอใจ

ลกูคา้ 

% ความพึงพอใจของลกูคา้ 

จ านวนผ ูต้อบแบบส ารวจ 

 

% เทียบ 

เป้าหมาย 

% เทียบ 

เป้าหมาย 

109.55% 106.3% 
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การสรา้งความประทบัใจในการบริการหลงัการขาย  

บริการจดัส่งสินค้าได้อย่างถกูต้องและทนัเวลา 

การส่งมอบท่ีทนัเวลา เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหลู้กคา้พึงพอใจ และใชบ้ริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง บริษทับริการ

ส่งสินคา้ถึงผูรั้บทัว่ประเทศ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั้ ง 76 จังหวดั  และด้วยระบบการจดัส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้บริษทั

สามารถส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา  

บริการรบัคืนและเปล่ียนสินค้า 

บริษทั ยนิดีรับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีรับสินคา้ ในกรณีลูกคา้สัง่ผิดหรือไม่พึง

พอใจในสินคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมสินคา้ท่ีเป็นการสัง่พิเศษ หรือสัง่ผลิตเฉพาะ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ 

หากลูกคา้ไม่มีความพึงพอใจในสินคา้สามารถเปล่ียนคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลารับประกนัของสินคา้แต่ละประเภทท่ี

ก าหนด โดยสินคา้ยงัคงมีสภาพดีและไม่มีการช ารุดหรือเสียหายแต่อยา่งใด 

บริการฝึกอบรมการใช้งานอปุกรณ์ต่างๆ 

ปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการท างานท่ีมีความปลอดภยั คือการใชง้านอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งของผูป้ฏิบติังาน 

บริษทัมีบริการการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ผูป้ฎิบติังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- วธีิใชง้านอุปกรณ์ 

- วธีิจดัการ การบ ารุงรักษา 

- วธีิการซ่อมแซมเบ้ืองตน้ ส าหรับสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 

- วธีิการติดตั้งและสวมใส่อุปกรณ์   

 

 

   

 

 

 

ฝึกอบรมการใชอ้ปุกรณ ์
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นวตักรรมการบรกิาร 

 ในปี 2562 บริษทัไดมี้การเปิดตวันวตักรรมใหม่ในการบริการของบริษทั เป็นระบบคลงัสะดวกจ่ายอุปกรณ์ช่าง

และอุปกรณ์เซฟต้ี 24 ชัว่โมง (Convenience Industrial Supply Store ) เพ่ือสร้างความสะดวกสบาย ให้กบัลูกคา้ในการ

เบิกจ่ายสินคา้ใหก้บัพนกังาน โดยระบบจะท าหนา้ท่ีจดัเก็บขอ้มูลการเบิกจ่ายของสินคา้แต่ละช้ินและผูท่ี้เบิกเม่ือมีพนกังาน

หยบิสินคา้ภายในตูห้รือคลงัสินคา้น้ี แบบอตัโนมติั และส่งขอ้มูลไปท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั ท าใหส้ามารถรายงานการเบิกจ่าย

สินคา้ต่างๆไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั โดยไม่ตอ้งใชบุ้คลากร และเสียเวลาในการเบิกจ่าย ในขณะท่ีทางบริษทัเองก็จะสามารถรู้ถึง

จ านวนการใชง้านของลูกคา้ ท าใหส้ามารถวางแผนการสัง่และส่งสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัเวลา 

    

 

บริษทัมัน่ใจวา่นวตักรรมน้ี จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใหท้ั้งบริษทัและลูกคา้  และไดป้ระมาณการในปี 2563 วา่จะ

สามารถติดตั้งระบบน้ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีสนใจไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 จุด 
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 บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิโดยไดก้ําหนดนโยบายดา้นสิ!งแวดลอ้มและการรบัมอื

กบัการเปลี!ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยบรษิทัจะดําเนินการหาแนวทางและวธิกีารลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน 

ตลอดจนลดการสรา้งปรมิาณขยะ เพื!อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ!งแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม รวมถงึการ

รณรงคเ์รื!องการลดการใชท้รพัยากรและรกัษาสิ!งแวดลอ้มภายในองคก์ร โดยในปี 2562 บรษิทักาํหนดใหค้ณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีบทบาทหน้าที!เพิ!มเติมในด้านการดูแลจดัการ

ทรพัยากรสิ!งแวดลอ้มและการประหยดัพลงังานภายในองคก์ร 

การดาํเนนิการดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 รณรงคก์ารใชท้รพัยากรอยา่งร ูค้ณุค่า 

 บรษิัทตระหนักถงึความสําคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรพลงังาน บรษิทัรณรงค์ใหพ้นักงานมสี่วน
ร่วมในการดแูลรกัษาสิ!งแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า  

 สง่เสรมิการใชผ้ลิตภณัฑที์�ช่วยประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 บรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารใชผ้ลติภณัฑ ์วสัดุ หรอือุปกรณ์ในสาํนักงานที!ช่วยทําใหป้ระหยดัพลงังานและเป็นมติร
ต่อสิ!งแวดล้อม เช่น การใช้หลอดไฟ LED การใช้บรรจุภณัฑ์ที!สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทนการใช้ถุง
พลาสตคิที!ย่อยสลายไดย้าก 

การใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการลดปรมิาณการใชก้ระดาษในสาํนกังาน 
 บรษิทันําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพื!อเพิ!มประสทิธภิาพและความรวดเรว็ รวมถงึการลดการใช้
กระดาษมาอย่างต่อเนื!อง จากการใชค้อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมต่างๆ มาช่วยในการทาํงานมาอย่างต่อเนื!อง เช่น  
 - การใชโ้ปรแกรมจดัทาํใบเสนอราคาออนไลน์ การคาํนวณค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของพนกังานขาย  
 - การเกบ็ขอ้มลูเอกสารต่างๆในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

Minimize Environmental Footprint  

“การควบคมุมลภาวะที�อาจ

เกิดจากการดาํเนนิธรุกิจ 

การใชท้รพัยากรธรรมชาติ

อยา่งมปีระสิทธิภาพ และ

การมสี่วนร่วมในการดแูล

รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ” 
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 - การใชโ้ปรแกรมออนไลน์ google site ในการเกบ็ขอ้มลูเอกสารสาํหรบัการประชมุคณะกรรมการ คณะ
ผูบ้รหิาร รวมถงึการประชมุในแต่ละหน่วยงาน 
 - การใช ้google form ในการจดัทาํแบบสาํรวจหรอืแบบประเมนิในดา้นต่างๆภายในองคก์ร แทนการใช้
กระดาษ 
    สรปุขอ้มลูการใชท้รัพยากรภายในองคก์ร  

 

 

 

การจําหน่ายสินคา้ที�ช่วยลดมลภาวะสิ�งแวดลอ้ม ( Green Products ) 

 บรษิทัสนบัสนุนสนิคา้ที!ช่วยลดมลภาวะสิ!งแวดลอ้ม จดัหาสนิคา้ที!มสี่วนในการช่วยลดมลพษิหรอืมลภาวะใน
สิ!งแวดล้อมมาจดัจําหน่ายอย่างต่อเนื!อง โดยพจิารณาจากกระบวนการผลิต หรอืวสัดุที!ใช้ในการผลิต เพื!อช่วยลด
มลภาวะและมลพษิทางสิ!งแวดลอ้ม สนิคา้ในกลุ่ม Green Products ไดแ้ก่ อุปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคลที!ไม่มสีว่นผสม
ของพลาสตกิ PVC ซึ!งเป็นพษิสงูและกําจดัยาก สนิคา้ตู้เกบ็สารเคม ีที!วสัดุมาจากกระบวนการรไีซเคลิ Polyethylene 
เป็นตน้ 

การลดขยะและของเสีย 

 บริษัทส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะและของ

เสีย ในปี 2562 จดัให้มีโครงการจดัการขยะภายในองค์กร 

เริ# มตั% งแต่การรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาด้าน

สิ#งแวดลอ้ม กาํหนดให้มีการคดัแยกขยะ หรือแยกประเภท

กระดาษ เพื#อให้ง่ายต่อการจดัการ ลดการเกิดของเสียในแต่

ละพื%นที# นอกจากนี%ยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายขยะที#เกิดจาก

การคดัแยกสามารถนาํไปทาํประโยชน์อื#นในองคก์รได ้ 
 
 
สรปุขอ้มลูการจดัการขยะ ปี 2562 

 
 

 ปี 2562 

ค่าไฟฟ้า 1,772,753 บาท 

ค่านํ>าประปา 306,312 บาท 

ค่าใชจ่้ายกระดาษ 147,000 บาท 

 ปี 2562 

ปรมิาณขยะรไีซเคิล 2,658 กิโลกรมั 

รายไดจ้ากการขายรไีซเคิล 14,923 บาท 

รายไดจ้ากการขายขยะไมพ้าเลท 2,230 บาท 
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ตารางสรปุการด าเนินงานของบรษิทั 

ผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ หน่วย ปี 2562 ปี 2561 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ลา้นบาท 911.85 924.45 
ก าไรสุทธสิ่วนของบรษิทัใหญ่ ลา้นบาท 41.42 36.51 
ก าไรสุทธต่ิอหุน้ บาท 0.20 0.18 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ ลา้นบาท 12.15 2.22 
ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและผลประโยชน์อืน่ขอ่งพนกังาน ลา้นบาท 129.89 117.07 
 

โครงสรา้งรายได ้

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2562 % ปี 2561 % % YoY 

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(SAFETY) 

719.42 78.90%       715.73  77.42% 0.52% 

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 167.96 18.42%       172.57  18.67% -2.67% 

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นระบบบ าบดัน ้าเพื่ออุปโภค บรโิภค (WATER) 24.48 2.68%         36.16  3.91% -32.28% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 911.85 100%       924.45  100% -1.36% 

 
บคุลากร ปี 2562 สดัส่วน จ านวนพนกังานแยกตามอาย ุ(คน) 

 (คน) % 18-30 ปี 30-50 ปี 50 ปี ขึ้นไป 

จ านวนพนกังานทัง้หมด  

(รวมพนกังานสญัญาจา้ง) 

206 100% 63 127 14 

  ชาย 99 48% 33 60 6 

  หญิง 107 52% 32 67 8 

จ านวนระดบับรหิาร 8 100% 0 5 3 

  ชาย 6 75% 0 4 2 

  หญิง 2 25% 0 1 1 

จ านวนระดบัผ ูจ้ดัการ 15 100% 0 14 1 

  ชาย 8 53% 0 8 0 

  หญิง 7 47% 0 6 1 

จ านวนพนกังานระดบัต ่ากว่าผ ูจ้ดัการ 181 100% 63 108 10 

  ชาย 83 46% 31 48 4 

  หญิง 98 54% 32 60 6 

จ านวนพนกังานสญัญาจา้ง 2 100% 2 0 0 

  ชาย 2 100% 2 0 0 

  หญิง 0 0% 0 0 0 

อตัราการลาออก 38 100% 16 22 0 

  ชาย 21 48% 10 11 0 

  หญิง 17 52% 6 11 0 

การลาคลอดบตุร      

จ านวนพนกังานที่ลาคลอดบตุร 3     

จ านวนพนกังานที่กลบัมาท างานหลงัจากคลอดบตุร 3     

การฝึกอบรมพนกังาน ปี 2561  Public In-House รวม  

จ านวนหลกัสตูร  34 หลกัสูตร 45 หลกัสูตร 79  หลกัสูตร  

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมรวมเฉลี่ย (ชัว่โมง/คน/ปี)    26.61  

  พนกังานระดบับริหาร   9.00 6.13 15.13  

  พนกังานระดบัผูจ้ัดการ  5.87 30.50 36.37  

  พนกังานระดบัหวัหนา้งานและพนกังาน  2.35 23.75 26.10  

ค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรมพนกังาน (บาท)  211,321 125,146 336,467  
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กรณีมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัรายงานฉบบันี้ 

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

 

ส านกับรหิารและพฒันาองคก์ร/นกัลงทุนสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์02-791 0111 ต่อ 151 หรอื 206 

 

เกี่ยวกบัรายงานฉบบัน้ี 

รายงานความยัง่ยืน ของบริษัท ผลธัญญะ จ ากัด 

(มหาชน) หรอื PHOL ฉบบันี้ จดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่ต่อ

ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไดท้ราบถงึแนวทางการพฒันา

อย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผลการด าเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิง่แวดล้อม โดยครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินงาน

ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม - 31 

ธันวาคม 2562 โดยใช้แนวทางการรายงานตาม

มาตรฐาน GRI Standard โดยมุ่งเน้นประเด็นที่

สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ บริษัท และเป็น

ประเดน็ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีใหค้วามสนใจ แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความมุ่งมัน่ของบรษิทั ในการพฒันาใหอ้งคก์รสามารถ

เตบิโตยัง่ยนื  

โดยบรษิทัเผยแพร่รายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2562 

ทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั www.pdgth.com  
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GRI Standard 

General Disclosures 

GRI Disclosure Page 

Organizational profile 

102-1 Name of the organization 5 

102-2 Activities, brands, products, and services 5 

102-3 Location of headquarters 5 

102-4 Location of operations 5 

102-5 Ownership and legal form 5 

102-7 Scale of the organization 5 

102-8 Information on employees and other workers 5 

102-9 Supply chain 45 

102-12 External initiatives 9 

102-14 Statement from senior decision-maker 3 

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 18 

Ethics and integrity 

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 15-20 

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 15-20 

102-18 Governance structure 15 

102-19 Delegating authority 15 

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 15 

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

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 15-16 

102-23 Chair of the highest governance body 15-16 

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 16 

102-25 Conflicts of interest 16 

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 15-16 

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

102-30 Effectiveness of risk management processes 18-19 

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 13-14 

   

   



  รายงานความยั �งยืน 2562 

  บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
54 

GRI Disclosure Page 

Stakeholder engagement  

102-40 List of stakeholder groups 10 

102-41 Collective bargaining agreements   

102-42 Identifying and selecting stakeholders 10-12 

102-43 Approach to stakeholder engagement 10-12 

102-44 Key topics and concerns raised 10-12 

Reporting practice  

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 51 

102-46 Defining report content and topic Boundaries 9 

102-47 List of material topics 13 

102-48 Restatements of information 13 

102-49 Changes in reporting 52 

102-50 Reporting period 52 

102-51 Date of most recent report 52 

102-52 Reporting cycle 52 

102-53 Contact point for questions regarding the report 52 

102-55 GRI content index 53-55 

102-56 External assurance   

Management Approach  

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

103-2 The management approach and its components 13 

103-3 Evaluation of the management approach 13 

Economic 

Economic Performance  

201-1 Direct economic value generated and distributed 51 

Anti-corruption 

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 19-20 

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 19-20 
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GRI Disclosure Page 

Environmental 

Energy  

302-1 Energy consumption within the organization 49-50 

302-4 Reduction of energy consumption 49-50 

Effluents and Waste 

306-2 Waste by type and disposal method 50 

Social 

Employment 

401-1 New employee hires and employee turnover 51 

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or 

part-time employees 

22-24,32-34 

401-3 Parental leave 51 

Occupational Health and Safety 

403-1 Workers representation in formal joint management–worker health and safety 

committees 

34 

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 

absenteeism, and number of work-related fatalities 

34 

Training and Education 

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

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 25 

Local Communities  

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 

development programs 

42-43 

 

 

 

 

 




