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วิสยัทศัน ์
 

“เป็นบรษิทัชั�นนําที�มีความยั�งยนืในธรุกจินวตักรรมดา้นความปลอดภยั สขุภาพ
อนามยั สิ�งแวดลอ้ม และธรุกจิที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ในประเทศไทยและภมิูภาคอาเซียน ภายในปี 2020” 

 

 พนัธกิจ 

� ไดร้ับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี�ยวชาญและ
นวัตกรรม ดา้นความปลอดภยั สขุภาพอนามยั สิ�งแวดลอ้ม ระดับ
แนวหนา้ 

� พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม มี
ความสขุในการทาํงาน 

� มีระบบการทํางานที�มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีวัฒนธรรม
องค์กรที�ดี เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยสินคา้และ
บริการอย่างครบวงจร 

� สรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื�อ
ความเจริญเติบโตอย่างยั �งยืน 
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สารจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ PHOL 

ให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจที�ยุติธรรม 

ตรวจสอบได ้และสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

จึงเข้าร่วมโครงการพฒันาศักยภาพด้านการ

บริหารจดัการอยา่งย ั�งยืน โดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เ พื�อให้บริษัทสามารถ

มองเห็นทิศทางและการพฒันาที�เชื�อมโยงกับ

การเปลี� ยนแปลงอันจะเ กิดขึH นในอนาคต

ไดม้ากขึHน  

ทัH งนีH จากการเขา้ร่วมโครงการดังกล่าว ทาํให ้ 

สามารถมองเห็นทิศทางดา้นการพฒันาที�ย ั�งยืน

ที� เ กี� ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

โดยสงัเขปดงันีH  

ธุรกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ�งแวดล้อม (SAFETY) ประเด็นดา้นความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม ถือ

เป็นประเด็นสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความยั�งยืน

ของธุรกิจ (SD)โดยทั�วไป ทําให้โอกาสของ

บริษัทที�จะตอบสนองต่อทิศทางการพฒันา

ให้กบับริษทัในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดว้ยผลิตภณัฑ์ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้มมีเพิ�มขึHน รวมถึงการ

จดัทาํรายงานความยั�งยนื ทาํใหลู้กคา้สามารถเชื�อมโยงประเด็นดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและความยั�งยนืได ้

ธุรกิจด้านระบบบําบัดนํ&า (WATER) การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ระบบบดันํH าทัH งเพื�ออุปโภคและบริโภคของบริษทั 

สามารถตอบสนองทิศทางการสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มเช่นกนั การสร้างระบบประปาชุมชน 

ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นทั�วประเทศจาํนวนกวา่ 130 โครงการในปี 2559 ทาํให้ชุมชนมีนํH าสะอาดอุปโภค บริโภค 

มีคุณภาพชีวิติที�ดีขึHน และการให้บริการดา้นระบบบาํบดันํH าเสีย ระบบบาํบดันํH าเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการผลิต

ของอุตสาหกรรมของลูกคา้ ทาํใหลู้กคา้สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและแสดงถึงการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม  

 

 อยา่งไรก็ตามสิ�งสาํคญัที�จะทาํใหบ้ริษทั สามารถตอบสนองความตอ้งการในส่วนนีH ได ้จะตอ้งทาํให้พนกังานของ

บริษทั มองเห็นความสาํคญั มีความรู้ความเขา้ใจต่อการเชื�อมโยงทิศทางดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาที�ย ั�งยนื
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ของลูกคา้ ( SD/CSR) เขา้กบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั เช่น Eco-Product, Green Product  เช่นเดียวกนักบัผูส่้งมอบก็

ควรมีการนาํเสนอผลิตภณัฑที์�มีเรื�องความรับผิดชอบต่อสงัคมเช่นกนั 

ดงันัHนการพฒันาพนกังานให้เป็นผูเ้ชี�ยวชาญที�มีความรู้ความสามารถ เริ�มตัHงแต่ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

ของบริษทั ตัHงแต่ การคดัสรรสินคา้มีคุณภาพ สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดเกี�ยวขอ้ง การประเมินและช่วยลดความ

เสี�ยงของลูกคา้ ตลอดจนการเป็นผูส่้งมอบสินคา้ที�มีคุณค่าทาํใหเ้กิดความยั�งยนืในการดาํเนินธุรกิจทัHงสองฝ่าย ไดแ้ก่ บริษทั 

และลูกคา้หรือคู่คา้ ถือเป็นเรื�องสาํคญัที�บริษทัตอ้งดาํเนินการขบัเคลื�อนแนวทางการพฒันาความยั�งยืนให้เขา้สู่กระบวนการ

ดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั  

โดยในปี 2560 นีH  บริษทัไดว้างแผนการอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความเชี�ยวชาญในธุรกิจของบริษทัมากขึHน 

โดยเฉพาะความรู้ในประเด็นดา้นมาตรฐานของสินคา้ ความรู้ดา้นกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง ความรู้ดา้นกระบวนการผลิตของ

อุตสาหกรรมต่างๆ เพื�อนาํไปสู่การเชื�อมโยงที�มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

ในอนาคตเป้าหมายเชิงกลยทุธ์สาํคญัในการพฒันาเพื�อใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ั�งยนื จึงมุ่งเนน้ไปยงัปัจจยั

ดา้นที�สาํคญัดงันีH   

1 EXPERT การพฒันาพนกังานใหเ้ป็นผูเ้ชี�ยวชาญ สามารถถ่ายทอดความรู้ที�เกี�ยวขอ้งไดต้ามมาตรฐานความ

ปลอดภยัแก่ลูกคา้ที�เพิ�มขึHน   

2 SPEED  พฒันาใหก้ระบวนการมีความรวดเร็ว โดยใชเ้ครื�องมือ เช่น Kaizen ไปสู่ Lean ( การเชื�อมโยงแต่ละ

กระบวนการที�ไดมี้การพฒันาจาก Kaizen ) การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกกระบวนการ การ

ลดขัHนตอนที�ซบัซอ้น ตรวจสอบได ้และสามารถปฏิบติังานไดทุ้กสถานที� 

3 การกํากับดูแลกิจการที�ยุติธรรม ตรวจสอบได้ การแบ่งปันอย่างสมดุล มีความสุข ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทัH ง

ภายในและภายนอก 

ในนามของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ที�ไดใ้หก้ารสนบัสนุนบริษทั ดว้ยดีมาตลอด บริษทั ขอใหค้าํมั�นวา่จะดาํเนินการตามวสิยัทศัน์และ

พนัธกิจขององค ์ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม มุ่งมั�น ทุ่มเท ในการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื�อง เพื�อใหอ้งคก์รเกิดความยั�งยนืตลอดไป 

 

 

 

      นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 

        ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
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การวิเคราะหผ์ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

บริษทั ไดมี้การจดัประชุมฝ่ายบริหาร และหาขอ้มูลจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อวเิคราะห์คดัเลือกกลุ่มผูมี้ส่วนได้

เสีย ความคาดหวงั และความสนใจ โดยมีผลสรุปการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันีH  

 

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ช่องทางการสื�อสาร ความคาดหวงั สิ�งที�บรษิทัตอบสนอง 

 

• การสํารวจความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 

• มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าทาง 
เวบ็ไซต ์และช่องทางอื�นๆ 
 

• การตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

• การไดรั้บสินคา้และบริการที�มีคุณภาพ 
และ ได้มาตรฐานคุ้มค่าต่อต้นทุนที�
เสียไป 

• การส่งมอบที�ตรงต่อเวลา 

• ความรู้ ความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

• การปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงของ
ลูกคา้ 

• หานวตักรรมหรือสินคา้และบริการใหม่ 
เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

• ก า ร อ บ ร ม ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า เ รื� อ ง ค ว า ม
ปล อ ดภัย ในก าร ทํางานแล ะการ ใช้
อุปกรณ์นิรภยัต่างๆ 

• การควบคุมและคดัสรรสินคา้ให้ไดต้าม
มาตรฐาน 

• นําผลประเมิน และข้อเสนอแนะของ
ลูกค้ามาพัฒนา สินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพ สูงขึHน 
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ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ช่องทางการสื�อสาร ความคาดหวงั สิ�งที�บรษิทัตอบสนอง 

 

• มีการสื�อสารและการรับขอ้มูล
ต่างๆของพนักงานในองค์กร
ผ่านระบบการสื�อสารภายใน ,
การประชุม และกิจกรรมต่างๆ 

• กล่องรับฟังความคิดเห็น  

• แบบประเมินความผูกพนัของ
พนกังานที�มีต่อองคก์ร 

• มีค่าตอบแทนและ สวัสดิการอย่าง
ยติุธรรมและเหมาะสม 

• มีความมั�นคงในการทํางาน  แล ะ
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

• ส ภ า พ แ ว ด ล้อ ม ใ น ก า ร ทํา ง า น ที�
ปลอดภยั 

• ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ 

• การให้ความรู้ที�เกี�ยวข้องในการทาํงาน
แก่พนกังานอยา่งต่อเนื�อง  

•  พ นั ก ง า น แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่างๆของ
บริษทั  

• การนาํ OSHAS 18001 มาช่วยลดความ
เสี�ยงในการดาํเนินงาน 

 

 

• รายงานประจาํปี 
• การ ปร ะชุ มสามัญ ผู ้ถื อ หุ้น

ประจาํปี 
• กิจกรรมดา้นลงทุนสัมพนัธ ์

• เวบ็ไซตบ์ริษทั 

• การไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน
สูงสุด 

• การรายงานขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ครบถว้น 
และทนัเวลา 

• การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส 

• มีข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ที� ทันต่อ
เหตุการณ์ 

• มีการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกับ
ดูแลกิจการที�ดี 

 

• ก า ร จั ด อ บ ร ม เ รื� อ ง ค ว า ม
ปลอดภยัตามสถานที�ต่างๆ 

• การจัดกิจกรรม สนับสนุน 
ช่วยเหลือทางสังคม เช่นการ
บริจาคตามสถานที�ต่างๆ 

• การดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และ
ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 

• การเขา้ถึงสินคา้เพื�อความปลอดภยั  

• สามารถปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั
ที�เกี�ยวขอ้ง 

• ส่ ง เส ริ ม  ส นับสนุนในก าร เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมกบัชุมชน และสังคมที�เกี�ยวขอ้ง  

• การอบรมให้ความรู้ ความเขา้ใจในเรื�อง
ความปลอดภัย ให้กับเอกชน  ภาครัฐ 
สถาบนั หรือชุมชน 

• ก า ร จํ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ที� เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ�งแวดลอ้ม 

• การพัฒนาช่องทางจําหน่ายที� มีความ
หลากหลาย และสามารถเขา้ถึงสินคา้ได้
สะดวก  

 

• การสื�อสารผ่าน โทรศพัท์ สื�อ
อิเลก็ทรอนิคส์  

•  

• การปฏิบติัตามเงื�อนไขการชาํระเงิน 

• มีการดาํเนินธุรกิร่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง 

• การปฎิบติัตามขอ้ตกลงหรือสัญญา 

• ดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโปร่ง 
ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

• การจดัทาํสัญญาทางการคา้ 

 

• การปฏิบัติตามกฎระเบีย บ 
เงื�อนไขของรัฐ 

• การดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสตาม
หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

• การสื�อสารผ่าน โทรศพัท์ สื�อ
อิเลก็ทรอนิคส์  

• การปฏิบติัตามเงื�อนไขการชาํระเงิน 
• การปฎิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา 

หรือตามกฏหมาย 
 

• ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม  ร ะ เ บี ย บ  เ งื� อ น ไ ข 
ขอ้ตกลงตามสัญญา 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

 

• ข้อก ฏหมายที� เ กี� ย วข้อ งกับ
ธุรกิจ 

• มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม
และโปร่งใส 

• การดาํเนินธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณ
ธุรกิจ 

• การแข่งขนัทางการคา้อยา่งโปร่งใส 
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แนวทางการบรหิารความยั�งยนื  

 การพฒันาอยา่งย ั�งยืน ตามความหมายที�องค์กรสหประชาชาตินิยามไว ้คือ รูปแบบของการพฒันาที�ตอบสนอง

ความตอ้งการของคนในปัจจุบนั โดยไม่ทาํใหค้นรุ่นต่อไปในอนาคต ตอ้งประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถ ในการ

ที�จะตอบสนองความตอ้งการของตวัเอง 

 PHOL ไดใ้ชนิ้ยามนีH ในการวางรากฐานของกลยทุธ์สู่ความยั�งยืนของบริษทั ซึ� งทาํให้นาํมาสู่กรอบความคิด ของ

ความยั�งยืนของ PHOL คือ การเป็นพนัธมิตรในการร่วมสร้างสรรคสิ์�งที�ดีขึHน ให้แก่ลูกคา้ ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม ไม่วา่จะ

เป็นการใหบ้ริการสินคา้เพื�อปลอดภยั การใหค้วามรู้ คาํแนะนาํการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการรักษา

สิ�งแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน ซึ�งจะสอดคลอ้งกบัสโลแกนใหม่ของบริษทั ที�จะใชใ้นปี rstu นีH  คือ  

“รว่มสรา้ง สิ�งที�ดีกว่า”   (BETTER TOGETHER) 

 กรอบความคิดในดา้นการพฒันาอยา่งย ั�งยืนของ PHOL นีH ใชห้ลกัการของ การสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared 
Value หรือ CSV ซึ� งเอกลกัษณ์ของ CSV คือ การขบัเคลื�อนการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสังคม ซึ� งในบริบทของ CSV จะ
มุ่งเนน้ในเรื�องหรือประเด็นทางสงัคมที�เปิดโอกาสใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยแ์ละจากความเชี�ยวชาญขององคก์ร
เป็นสาํคญั 

แนวทางนโยบายพฒันาความยั�งยนืของ PHOL ประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นเชิงกลยทุธ์ w ดา้น ไดแ้ก่  

1. Safer Living - การสร้างความปลอดภยั และสุขภาพที�ดีใหก้บัการใชชี้วติของผูค้น ทัHงภายในและภายนอกองคก์ร 
2. Operation Efficiency  - การเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน เพื�อความเจริญเติบโตของธุรกิจ ทัHงขององคก์ร และลูกคา้  
3. Minimize Environmental Footprint - ลดมลภาวะที�เกิดจากกระบวนการ และส่งเสริมการใชว้สัดุที�เป็นมิตรต่อ

สิ�งแวดลอ้ม 
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โดยบริษทัจาํแนกการพฒันาอยา่งย ั�งยนืออกเป็น 5 องคป์ระกอบหลกั และมีแนวทางในการดาํเนินงานความยั�งยนื ปี 2560 

ดงันีH  

องค์ประกอบ ประเดน็ ความสําคญั แนวทางการดาํเนินงาน 

 ประสิทธิภาพ 

Supply Chain Management การบริหารจดัการกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นหลกั การปรับปรุงพฒันาระบบโดยการนําเอาระบบ 
ISOyuuz:ruzs และเทคโนโลยีการจัดการ
สมยัใหม่มาใช้ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการ
กระบวนการ 

 Customer Satisfaction การสร้างความพึงพอใจลูกคา้ที�มี
ต่อการบริการ 

ประเด็นหลกั เพิ�มบริการใหม่ เพื�อรองรับครอบคลุมความ
ตอ้งการลูกคา้ 

รับผดิชอบต่อสังคม 

Knowledge Sharing การให้ความรู้การใชง้าน ประเด็นหลกั ฝึกอบรมให้ความรู้ของพนกังานขาย ให้มีความรู้
ความเชี�ยวชาญ 

Product Responsibility การควบคุมและคดัสรรสินคา้ให้
ไดต้ามมาตรฐาน 

ประเด็นหลกั จดัทาํนโยบายการคดัเลือกและควบคุมคุณภาพ
สินคา้ 

 Product Accessibility ขยายช่องทางการเขา้ถึงสินคา้เพื�อ
ความปลอดภยั 

ประเด็นหลกั พฒันาช่องทางจาํหน่ายให้ครอบคลุมมากขึHน 

 Corporate Governance การประเมินความเสี�ยงและการ
ป้องกนัการคอร์รัปชั�น 

 นาํนโยบายไปใชใ้นกระบวนการ 

การดูแลพนักงาน 

Employee Training  การฝึกอบรมพนกังาน ประเด็นหลกั ฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน และนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบจัดการ
ความรู้องคก์ร 

 Employee Health and Safety  การสร้างสภาพการทาํงานที�
ปลอดภยัให้แก่พนกังาน 

ประเด็นหลกั นาํระบบ OHSAS 18001 มาใช้ในการลดความ
เสี�ยงต่างๆ 

 Human Resource Management การบริหารค่าตอบแทน และการ
วดัผล 

ประเด็นหลกั โครงการปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

 สิ�งแวดล้อม 

Green Product การจาํหน่ายสินคา้ที�เป็นมิตรกบั
สิ�งแวดลอ้ม 

 เ พิ� ม สั ด ส่ ว น ก า ร จํา ห น่ า ย สิ น ค้ า เ ป็ น มิ ต ร
สิ�งแวดลอ้มให้มากขึHน 

Waste Management ลดขยะที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน  นาํระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื�อ
เพิ�มประสิทธิภาพ 

รายได้ 

Profitability / Dividend  รายได ้ปันผล  ประเด็นหลกั นาํระบบ ISO9001 และการบริหารความเสี�ยง
ต่างๆมาใชใ้ห้มากขึHน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ 
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การกาํกบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกจิ 
โครงสรา้งการกํากบัดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี จดัให้มี “นโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการ” เพื�อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได ้และมีความมุ่งมั�นพฒันาการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีขององคก์ร โดยยดึถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัสิ�งที�ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมโดยส่วนรวม เป็นองคก์รที�ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค
และยติุธรรม รักษามุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื�อใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ั�งยนื ส่งเสริมการปฏิบติังานที�เป็นเลิศ มี
การติดตาม และควบคุมดูแลให้บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัที�ดีของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  

อีกทัHง กาํหนดนโยบาย “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื�อเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที�เกี�ยวขอ้งทราบ  ทัHงนีH  บริษทั ไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ ที�ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษทัทัHงสองภาษา (ไทยและองักฤษ)  ภายใตห้ัวขอ้  “การกํากับดูแล

กจิการ” เพื�อ   ใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ  

จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ประจาํปี 2559 ซึ�งจดัโดยสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย บริษัท ผล

ธัญญะ จํากัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินอยู่ใน

ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื�อง
จากปีก่อน และเป็น 1 ใน 22 Top Quartile ของกลุ่ม
บริษทัจดทะเบียนที�มีมูลค่าหลกัทรัพยท์างการตลาด

ตํ�ากวา่หนึ�งพนัลา้นบาท โดยในปี 2559 นีHไดส้าํรวจขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนฯ จาํนวนทัHงสิHน 601 บริษทั 

โดยรายละเอียดการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สามารถดูเพิ�มเติมไดใ้นรายงานการกาํกบั
ดูแลกิจการ ในรายงานประจาํปี 2559 
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การบรหิารจดัการความเสี�ยง 

การบริหารความเสี�ยงถือส่วนหนึ�งที�จะช่วยป้องกนั รักษา และส่งเสริมให้องคก์รบรรลุเป้าหมายที�ตัHงไว ้ซึ� งการมี

ระบบบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพนัHน ย่อมสะทอ้นถึงการบริหารจดัการที�ดี ซึ� งเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�จะทาํให้บริษทั

เติบโตไดอ้ยา่งมั�นคง 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการความเสี�ยงทัHงในดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคมและสิ�งแวดลอ้มที�อาจจะเกิดขึHนใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันัHน บริษทัจึงไดจ้ดัทาํกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี�ยงที�ระบุ

มาตรการ แนวทางการประเมิน และการบรรเทาผลกระทบไวเ้พื�อเป็นฐานการจดัการความเสี�ยงของทัHงองคก์ร 

บริษทัไดมี้การบริหารจดัการความเสี�ยงอยา่งบูรณาการที�สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management 

Committee: RMC) กาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงองค์กรให้ดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อลดผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ และรักษาความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยบริษทัมี

การระบุถึงความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองคก์ร ตลอดจนแนวทางบริหารจดัการความเสี�ยงทัHงในเชิง

รุกและป้องกนัตามที�ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั หวัขอ้ “ปัจจยัเสี�ยง”    

โครงสร้างการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ

คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง ซึ�งมีบทบาทหนา้ที�สอดคลอ้งเชื�อมโยงกนั โดยคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงที�ประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารจากทุกหน่วยงาน มีประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นผูน้าํในการขบัเคลื�อนกระบวนการบริหารความเสี�ยงให้เป็นไป

ตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี�ยงของบริษทั เพื�อให้การบริหารความเสี�ยงดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทั�วทัH ง

องค์กร และดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง  

โครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง 
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ในขณะเดียวกนั บริษทัยงัมุ่งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้พนกังานทุกคนในองคก์รตระหนกัถึงบทบาทและหนา้ที�

ของตนในการบริหารจดัการความเสี�ยง ผ่านการจดักิจกรรมฝึกอบรมพนักงานให้เขา้ใจถึงกระบวนการและเครื�องมือการ

บริหารความเสี�ยงที�ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ไดแ้ก่ การบริหารจดัการความเสี�ยง (Enterprise Risk Management: ERM)  

ทัHงนีH  ในปี rssy บริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการขยายความครอบคลุมของการกาํหนดดชันีชีHวดัความเสี�ยงไปยงั

ระดบัหน่วยงาน โดยจดัใหมี้การสื�อสารจากระดบับริหารลงสู่ระดบัพนกังานทุกหน่วยงาน โดยมีประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เป็นผูท้าํการอบรมและถ่ายทอดนโยบายบริหารความเสี�ยง เพื�อใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการความเสี�ยงที�มีผล

ต่อการบรรลุเป้าหมายองคก์ร ตลอดจนการสื�อสารผ่านช่องทางต่างๆ และการปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ของบริษทั เพื�อให้

ทุกหน่วยงานสามารถบริหารจดัการความเสี�ยงได ้
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การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�น 

 บริษทั มุ่งมั�นที�จะการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและความโปร่งใส โดยยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทได้ลงนามประกาศ
เจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริตในวนัที� 16 
มกราคม 2558 และในปี rssy บริษทัไดรั้บการรับรองให้เขา้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต ( CAC ) เมื�อวนัที� z� ตุลาคม rssy เป็นที�เรียบร้อยแลว้โดยในปี rssy บริษทัมีการปรับปรุงนโยบายการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไดมี้การประกาศบนเวบ็ไซตบ์ริษทั และจดัทาํเป็นเอกสารรูปเล่มแจกใหพ้นกังานทุกคนเพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัที�ชดัเจนใน
การดาํเนินธุรกิจ โดยเนน้ย ํHาใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนตระหนกั และเห็นความสาํคญั เรื�องการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น 
ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั�น หรือยอมรับการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบทัH ง
ทางตรงและทางออ้ม นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัครอบคลุมถึง
หน้าที�ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติเกี�ยวกับการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร 
ตลอดจนพนกังาน ขอบเขตและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ 

 เพื�อสร้างความตระหนกั และปลูกจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานบริษทั ในปี rssy บริษทัไดมี้การอบรมเรื�องการต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชั�นและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นโดย CEO เป็นวิทยากรในการอบรม มีการ
อบรมให้กบัพนักงานใหม่ในหัวขอ้การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น รวมถึงมีการประชาสัมพนัธ์ทางวารสาร และจดักิจกรรม
เพื�อเป็นการส่งเสริมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื�อง   
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การคดัเลอืกประเด็นการรายงาน 

 ปี rssy บริษทัจดัทาํรายงานความยั�งยนื เป็นฉบบัแรกโดยจดัทาํแยกเล่มออกจากรายงานประจาํปี เพื�อเผยแพร่ต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันาอยา่งย ั�งยืนของบริษทั การคดัเลือกประเด็นไดม้าจากการวิเคราะห์และ

ให้ความเห็นจากการประชุมของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาเลือกตวัชีH วดัที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  และมี

ขอบเขตการรายงานตามกระบวนการคดัเลือกประเด็นสาํคญั (Materiality) ตามขัHนตอน ดงันีH   

1. บ่งชีHประเด็นที�มีความสาํคญัของบริษทั จากการประเมินความเสี�ยงองคก์ร กลยทุธ์ ทิศทาง มาตรฐาน 

2. บ่งชีHประเด็นที�มีความสาํคญั ความสนใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

3. จดัลาํดบัความสาํคญั  

4. เสนอผลที�ไดใ้หก้บัคณะกรรมการบริษทั เพื�อทบทวนและอนุมติัเนืHอหาที�เกี�ยวขอ้ง และนาํเสนอในรายงาน
ประจาํปี และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ประเด็นดา้นการพฒันาอยา่งยั�งยืน 
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ผลสรุปจากการจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นที�จะรายงาน ทาํใหไ้ดป้ระเดน็หลกั โดยเรียงลาํดบัความสาํคญั ดงัต่อไปนีH  

Safer Living การสร้างความปลอดภัย และสุขภาพที�ดใีห้กบัการใช้ชีวติของผู้คน  

ทั&งภายในและภายนอกองค์กร 

• Employee Health and Safety การสร้างสภาพการทาํงานที�ปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 

• Knowledge Management & Sharing การใหค้วามรู้การใชง้าน 

• Product Responsibility การควบคุมและคดัสรรสินคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

• Product Accessibility ขยายช่องทางการเขา้ถึงสินคา้เพื�อความปลอดภยั 

Operation Efficiency การเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน เพื�อความเจริญเตบิโตของธุรกจิ ทั&ง

ขององค์กร และลูกค้า 

• Supply Chain Management การบริหารจดัการกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพ 

• Customer Satisfaction การสร้างความพึงพอใจลูกคา้ที�มีต่อการบริการ 

• Human Resource Management การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

• Employee Training การฝึกอบรมพนกังาน 

• Profitability and Dividend กาํไร และผลตอบแทนการลงทุน 

Minimize Environmental Footprint ลดมลภาวะที�เกดิจากกระบวนการ และส่งเสริมการใช้วสัดุที�เป็นมติร

ต่อสิ�งแวดล้อม 

• Green Product การจาํหน่ายสินคา้ที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

• Waste Management ลดขยะที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน 
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การดําเนินงานดา้นความยั�งยนื 

Safer Living 
การสรา้งความปลอดภยั และสขุภาพที�ดีใหก้บัการใชชี้วิต 

ของผ ูค้นทั�งภายในและภายนอกองคก์ร  

 บริษทัมุ่งมั�นที�จะเสริมสร้างความปลอดภยัให้กบัชุมชนและสังคม โดยเริ�มตน้ตัHงแต่ความปลอดภยัของพนกังาน

ในองคก์ร  การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั การควบคุมคุณภาพสินคา้ต่างๆ และการพฒันาช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ความ

ปลอดภยัใหม้ากขึHน  

การสรา้งสภาพการทํางานที�ปลอดภยัใหแ้กพ่นกังาน 

 บริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพอนามยัในการทาํงานของพนกังานตลอดจน
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง จึงไดก้าํหนดใหมี้ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที�เป็นมาตรฐานสากล OHSAS z�uuz 
มาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั โดยบริษทัไดรั้บการรับรองระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
OHSAS18001 มาตัHงแต่ปี 2555 ทัHงนีH  มีการดาํเนินงานและการปฏิบติัตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซึ� งไดรั้บการเลือกตัHงมาจากแผนก
ต่างๆ ประชุมร่วมกบัตวัแทนผูบ้ริหาร ร่วมพิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยั สนบัสนุนกิจกรรมดา้นความ
ปลอดภยั ดาํเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการดาํเนินงาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่างๆ พร้อมทัHงส่งเสริมให้
พนกังานเห็นความสาํคญัในเรื�องของการสร้างความปลอดภยั  

 โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานประกอบดว้ย ตวัแทน
ระดบับริหาร z คน เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการผูแ้ทนนายจา้งจาํนวน r คน กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งจาํนวน w คน 
ซึ� งเป็นตวัแทนพนักงานในระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที�ความปลอดภยัวิชาชีพ z คน ทาํหน้าที� 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ 

 นอกจากการดาํเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามที�
กฎหมายกาํหนด ในปี 2559 บริษทัมีการดาํเนินโครงการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
ดงันีH   

 - โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจาํปี บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของสุขภาพพนกังาน จึงไดมี้การจดัให้
มีการตรวจสุขภาพประจาํทุกปี เพื�อให้พนกังานตรวจสอบและรู้สถานะของสุขภาพตนเอง และเป็นขอ้มูลให้กบับริษทั ใน
การหาแนวทางในการดูแลสุขภาพนกังาน 

 - ลดความเสี�ยงการเกดิอุบัติเหตุ การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูล จดัทาํรายงาน และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการ
ประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อนัเนื�องจากการทาํงานของลูกจา้ง โดยมีเป้าหมาย ลดการ
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เกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการทาํงานเท่ากบัศูนย ์โดยในปี 2559 ไม่มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจาก
การทาํงาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการทาํงาน  

 - โครงการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์  กาํหนดให้บริษทัเป็นพืHนที�ปลอดแอลกอฮอล ์และรณรงคใ์ห้พนกังานงด
ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ซึ� งทาํให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการทาํงานของพนกังาน โดยบริษทัจดัให้มีการตรวจสอบ
ระดบัแอลกอฮอล์ทุกวนัสาํหรับพนักงานในกลุ่มเสี�ยง เช่น พนักงานขบัรถส่งสินคา้ สําหรับพนกังานกลุ่มอื�น บริษทัสุ่ม
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละครัH ง 

 - การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี 
หมุนเวยีนใหก้บัพนกังานทุกคน ไดแ้ก่ หลกัสูตรความรู้เบืHองตน้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ความรู้การดบัเพลิงขัHนตน้ 
และการปฐมพยาบาลเบืHองตน้     

 - โครงการปรับเปลี�ยนเก้าอี&เพื�อสุขภาพสําหรับพนักงานในบริษัท เนื�องจากบริษทัมีพนกังานที�ตอ้งทาํงานใน
สาํนกังานเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัผลสาํรวจเกี�ยวกบัสุขภาพของพนกังาน มีอาการบาดเจ็บที�เกิดจากการนั�งทาํงานที�ไม่
ถูกตอ้ง บริษทัจึงพิจารณาปรับเปลี�ยนเกา้อีHพนกังานใหม่ทัHงหมด เป็นเกา้อีH เพื�อสุขภาพ สามารถปรับความสูง และที�วางแขน
ได ้เพื�อใหเ้ขา้กบัสรีระของผูใ้ชง้าน ทาํใหล้ดอาการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทาํงานได ้

       

  

 - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื�อให้พนักงานตระหนักถึงความเสี�ยงหรือ
อนัตรายที�อาจเกิดขึHนไดจ้ากการทาํงาน หรือการใชชี้วติประจาํวนั เช่น รณรงคก์ารลดอุบติัเหตุ การป้องกนัโรคที�เกิดจากการ
ทาํงาน และโรคที�ไม่ไดเ้กิดจากการทาํงาน โดยสื�อสารผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือนละ z ครัH ง 

 นอกจากนีH  ไดเ้ผยแพร่ความรู้กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายดา้นคมนาคม ขอ้บงัคบักระทรวงอุตสาหกรรม หรือกฎหมายใหม่ๆ โดยรวบรวม
เป็นแฟ้มขอ้มูลสารสนเทศไวที้�ส่วนกลาง เพื�อใหพ้นกังานไดศึ้กษาขอ้มูลได ้  
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 - โครงการ 5ส บริษทัมีการจดัให้มีการอบรมให้ความรู้หลกัการ 5ส เป็นประจาํทุกปี หมุนเวียนให้กบัพนกังาน
ทุกคน การจดักิจกรรม Big Cleaning Day ประจาํปี และกิจกรรมรณรงคใ์ห้พนกังานดูแล รักษาความสะอาดพืHนที�ที�ตนเอง
ปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก s ส มีคณะกรรมการ 5ส ซึ� งประกอบด้วย ประธานที� เป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหาร z คน และ
คณะกรรมการที�มาตวัแทนจากทุกหน่วยงาน ทาํหนา้ที�ดาํเนินการจดักิจกรรมตามแผนงาน และตรวจประเมินผลการปฏิบติั
ตามหลกั 5ส เป็นประจาํทุกไตรมาส โดยบริษทัมีรางวลัใหก้บัพนกังานในพืHนที�ที�ไดรั้บผลประเมินสูงสุดจากการปฏิบติัตาม
หลกั sส 
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การจดัการและการแบ่งปันความร ูค้วามปลอดภยั ( Knowledge Sharing ) 

  

 บริษทัเชื�อวา่การใหค้วามรู้เป็นส่วนหนึ�งที�จะทาํใหเ้กิดความยั�งยนื การจดัการและบริหารความรู้ต่างๆจึงเป็นสิ�งที�

บริษทัใหค้วามสาํคญั โดยบริษทัมีการติดตามความรู้ใหม่ๆเกี�ยวกบัความปลอดภยั มาตรฐานต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภยั เก็บรวบรวม และเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ ผา่นช่องทางต่างๆดงันีH  

� การฝึกอบรมความรู้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า 
บริษทั มีการจดัอบรมความรู้เรื�องอุปกรณ์ความปลอดภยัใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ บุคคลภายนอก และสถานศึกษาต่างๆ  โดยในปี 2559 บริษทัมีการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกคา้

และผูส้นใจ จาํนวนทัHงสิHน ประมาณ 4000 ราย 

  

  

 

� การจัดทาํสื�อให้ความรู้  
บริษทัมีการจดัทาํสื�อเพื�อใหค้วามรู้เกี�ยวกบัอุปกรณ์ความปลอดภยั ในหลายรูปแบบ อาทิ เวบ็ไซต์

www.thai-safetywiki.com , https://www.facebook.com/thaisafetywiki, หนงัสือแจกฟรี เกี�ยวกบัความรู้

อุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ เพื�อใหผู้ที้�สนใจมีความรู้เกี�ยวกบัอุปกรณ์ต่างๆมากขึHน ทัHงมาตรฐานต่างๆ 

การใชง้านที�ถูกวธีิ  
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การควบคมุและคดัสรรสินคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ( Product Responsibility ) 

ธุรกิจของบริษทัจดัจาํหน่ายสินคา้เกี�ยวกบัความปลอดภยัของชีวติและสุขภาพ ดงันัHน บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบ

ที�เป็นมาตรฐานในการคดัเลือกสินคา้และคู่คา้ นอกจากนีH  สินคา้ยงัมีความหลากหลายและเกี�ยวขอ้งกบัคู่คา้จาํนวนมาก นอก

บริษทั จึงตอ้งมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ รวมถึงมีการประเมินคู่คา้ ดงันีH   

� การคัดเลือกสินค้า และการควบคุมคุณภาพสินค้า 

บริษทั ใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ที�จาํหน่ายแก่ลูกคา้อยา่งยิ�ง เพราะมีความเกี�ยวขอ้งกบั

ชีวิตและสุขภาพของผูใ้ช้งาน เพื�อให้ผู ้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดังนัH นการคัดเลือกสินค้าและผูผ้ลิตจึงมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง สินคา้ที�ทางบริษทัคดัสรร ทัHงหมดที�จะเขา้มาจาํหน่ายจึงจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกต่างๆ เพื�อให้

มั�นใจว่าสินคา้ตรงตามมาตรฐาน และสอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานของลูกคา้ นอกจากนีH  ยงัตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ

สินคา้ โดยหน่วยงานจดัซืHอจะทาํงานร่วมกนักบัผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตในการควบคุมคุณภาพ และรับรองความปลอดภยั

ของสินคา้  

บริษทั มีนโยบายที�จะจาํหน่ายเฉพาะ สินคา้ที�ไดมี้มาตรฐานความปลอดภยัต่างๆ ที�ไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้ดต้าม

กฎหมาย เท่านัHน อาทิเช่น มาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสาํนกังานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) 

มาตรฐานความปลอดภยัสินคา้จากอเมริกา ANSI, มาตรฐานความปลอดภยัสินคา้จากสหภาพยโุรป CE มาตรฐานความ

ปลอดภยัสินคา้จากญี�ปุ่น JIS และมาตรฐานอื�นๆ ซึ�งเป็นมาตรฐานที�ไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย นอกจากนีH  ยงัตอ้งไม่

เป็นสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ละเมิดลิขสิทธิ�  หรือสิทธิบตัร ทัHงนีH ในกรณีที�เกิดปัญหาเกี�ยวกบัสินคา้ บริษทั รับ

เปลี�ยนคืนภายใน � วนั  
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� การคัดเลือกผู้ผลติ 

บริษทั มีกระบวนการประเมินผูผ้ลิต อย่างชดัเจน โดยคู่คา้รายใหม่ทุกรายตอ้งผ่านเกณฑ์การคดัเลือกในเรื�อง
คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด สาํหรับคู่คา้รายเดิม จะตอ้งไดรั้บการประเมินอยา่งสมํ�าเสมอ และใน
กรณีที�พบประเด็นปัญหา บริษทั จะร่วมมือกบับริษทัคูค่า้เพื�อหาทางแกไ้ขปัญหานัHนอยา่งเหมาะสม โดยมีหวัขอ้การประเมิน
คู่คา้ดงันีH   

1. ความสามารถในการผลิต (Ability to Produce)  

2. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ (Ability to Control Quality)  

3. การบริหารความเสี�ยง (Risk Management)  

4. การตรวจสอบผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (Product Audit)  

5. การจดัเก็บรักษาผลิตภณัฑก่์อนการส่งมอบ (Warehouse Management) 

ดว้ยเหตุนีH  จึงมั�นใจได้ว่า สินคา้จากผูผ้ลิตที�บริษทัคดัเลือกมาจัดจาํหน่าย เป็นสินคา้ที�มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 

� การขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าความปลอดภัย ( Product Accessibility) 

ปัจจุบนั การเขา้ถึงสินคา้เพื�อความปลอดภยัยงัจาํกดัอยูแ่ค่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านัHน ในขณะที�ในตลาดทั�วไป 

การหาซืHอสินคา้เหล่านีH  ยงัมีไม่มากนดั บริษทัตระหนักถึงความสาํคญัของการขยายช่องทางจาํหน่าย จึงไดพ้ยายามพฒันา

ช่องทางจาํหน่ายใหม่ๆ ให้มากขึHน เพื�อให้ผูที้�มีความตอ้งการ สามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยในปี rssy ที�ผ่านมา บริษทัมีการ

ขยายช่องทางจาํหน่ายใหม่ ทาง Online ผ่านเวบ็ไซต ์www.pholonline.com ซึ� งเป็นเวป็ไซต ์E-commerce แบบเต็มรูปแบบ 

สามารถสั�งซืHอได ้ผา่นการจ่ายเงินโอนเงินและบตัรเครดิต ซึ� งจะจ่ายเงินผ่าน Gateway ของธนาคารกสิกร โดยไม่มีการเก็บ

ขอ้มูลบตัรไวใ้นเวบ็ไซต ์นอกจากนีH  เวบ็ไซตมี์ระบบรักษาความปลอดภยัแบบเขา้รหัส Secure Socket Layer (SSL) ทาํให้

ผูใ้ชมี้ความปลอดภยัในการใชง้าน 
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Operational Efficiency 
การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางาน เพื�อความเจรญิเติบโตของธรุกิจ  

ทั�งขององคก์ร และลกูคา้  

การบรหิารจดัการกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพ ( Supply Chain Management ) 

ปัจจยัในการการสร้างความยั�งยนืที�บริษทัใหค้วามสาํคญั คือการเป็นส่วนหนึ�งในการเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน 

เพื�อความเจริญเติบโตของธุรกิจ ทัHงขององคก์ร และลูกคา้ โดยบริษทัใชแ้นวทางในการบริหารจดัการตามมาตรฐานของ 

ISO9001:2015 ซึ�งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยแนวคิดสาํคญัของ ISO 9001:2015 คือการจดัวาง

ระบบบริหารงานเพื�อการประกันคุณภาพ ซึ� งเป็นระบบที�ทาํให้เชื�อมั�นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและ

สามารถตรวจสอบได ้โดยผ่านระบบที�ระบุขัHนตอนและวิธีการทาํงาน เพื�อให้มั�นใจว่าบุคลากรในองค์กร รู้หน้าที�ความ

รับผิดชอบและขัHนตอนต่างๆ ในการปฏิบติังาน มีการจดบนัทึกขอ้มูล รวมทัHงการตรวจสอบการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามที�

ระบุไวใ้นระบบ และมีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด รวมทัHงมีแนวทางในการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเดิม 

 

นอกจากนีH  บริษทัยงัไดมี้การนาํเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ อาทิ โปรแกรม

ระบบการบริหารคลงั (Warehouse Management System), ระบบรายงานยอดขาย, ระบบการทาํใบเสนอราคาออนไลน์

ใหแ้ก่พนกังานขาย และระบบบริหารจดัการฐานลูกคา้ (Customer Relationship Management Program)  
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โดยในปี rs60 บริษทั มีแผนที�ปรับปรุงระบบเหล่านีH ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึHน เพื�อใหก้ระบวนการทาํงานทัHงหมด

ดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดขอ้ผิดพลาดและตน้ทุนในการทาํงาน 

    

 

การสรา้งความพึงพอใจลกูคา้ที�มีต่อสินคา้และการบรกิาร ( Customer Satisfaction ) 

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสิ�งที�บริษทัให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ�ง บริษทัมีนโยบายที�จะคดัสรรสินคา้ และ

พฒันาการบริการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ และยงัใหค้วามสาํคญัในการดูแลลูกคา้ ทัHงบริการก่อน

การขาย และบริการหลงัการขาย เพื�อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ ดงันีH   

1. บริการก่อนการขาย  

- บริการให้คาํแนะนําสินค้า และบริการต่างๆ อย่างมืออาชีพและเชื�อถือได้ 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัแนะนาํสินคา้แก่ลูกคา้ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล และอุปกรณ์

เพื�อความปลอดภยัต่างๆ เนื�องจากการแนะนาํสินคา้ที�ดี มีประสิทธิภาพนัHน จะช่วยใหผู้ใ้ชง้าน สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและปลอดภยั ลดการบาดเจ็บ และประหยดัค่าใชจ่้าย 

พนกังานขายของบริษทั จะไดรั้บการฝึกอบรมเกี�ยวกบัสินคา้และการใชง้านต่างๆที�ถูกตอ้ง อยา่งต่อเนื�อง ทัHงจาก

ภายในและภายนอกองคก์ร เพื�อใหม้ั�นใจวา่ พนกังานมีความเขา้ใจ สามารถแนะนาํสินคา้และการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
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- มสิีนค้าพร้อมส่ง 

บริษทัมีระบบและขัHนตอนวเิคราะห์ปริมาณการใชง้านของแต่ละสินคา้ เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ สินคา้จะมีปริมาณ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ สามารถส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้นัความตอ้งการ 

2. บริการหลงัการขาย  

- บริการจดัส่งสินค้า 

การส่งมอบที�ทนัเวลา เป็นส่วนหนึ� งที�ทาํ

ให้ลูกค้าพึงพอใจ และใช้บริการของบริษัทอย่าง

ต่อเนื�อง บริษทับริการส่งสินคา้ถึงผูรั้บทั�วประเทศ 

ครอบคลุมทุกพืHนที�ทัH ง 76 จังหวดั  และด้วยระบบ

การจดัส่งที�มีประสิทธิภาพ ทาํให้บริษทัสามารถส่ง

สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 

 

– บริการรับคืนและเปลี�ยนสินค้า 

บริษทั ยนิดีรับเปลี�ยนหรือคืนสินคา้ หากลูกคา้สั�งผิด หรือไม่พึงพอใจในสินคา้ ภายใน � วนัทาํการ แต่ไม่รวม

สินคา้ที�เป็นการสั�งพิเศษ หรือสั�งผลิต นอกจากนีH  บริษทัยงัมีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ โดยใหลู้กคา้สามารถเปลี�ยนสินคา้

ได ้ภายในระยะเวลารับประกนั ของแต่ละประเภทสินคา้ 

– บริการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จในการทาํงานที�มีความปลอดภยั 

คือการใช้งานอุปกรณ์ที�ถูกตอ้งของผูป้ฏิบัติงาน บริษทัมีบริการการ

ฝึกอบรมและใหค้วามรู้ผูป้ฎิบติังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปนีH  

• วธีิใชง้านอุปกรณ์ 

• วธีิจดัการ การบาํรุงรักษา 

• วธีิการซ่อมแซมเบืHองตน้ สาํหรับสินคา้ประเภท

เครื�องจกัร และอุปกรณ์ 
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การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์
  

 เนื�องจากธุรกิจบริษทั เป็นธุรกิจเกี�ยวกบัการบริการ พนกังานจึงเป็นส่วนสาํคญัที�ช่วยให้กระบวนต่างๆ ทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน การสร้างความพึงพอใจและความผกูพนัใหก้บัพนกังาน จึงเป็นสิ�งที�
บริษทัใหค้วามใส่ใจ โดยบริษทัมีโครงการที�ดาํเนินการแลว้ และกาํลงัดาํเนินการอยูด่งันีH  

 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและการเตบิโตพนักงาน  
บริษทั มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมดา้นบุคคลากร อยา่งต่อเนื�อง โดยดาํเนินการวางแผนปรับปรุงการ 

พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการว่าจา้งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการพฒันาระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นที�ปรึกษา ไม่วา่จะเป็นการ ปรับปรุงเอกสารบรรยายลกัษณะงาน (Job Description : JD) ระบบประเมิน
ค่างาน ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและพฒันาระบบพฒันาพนักงานรายบุคคล (IDP) การพฒันา ระบบการ
บริหารผลงานและการประเมินผลงาน (Performance Management System : PMS) เพื�อให้การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
บริษทั มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ�งขึHน ซึ�งจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบัพนกังาน และสร้างความแข็งแกร่งใน
ดา้นบุคลากรใหก้บัองคก์ร ในระยะยาวต่อไป 
 

การให้พนกังานมส่ีวนร่วมตดัสินใจ (Employee Engagement) 
 บริษทั มีการให้สิทธิและเสรีภาพของพนักงาน โดยสนับสนุนให้มีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ เพื�อเป็นตวัแทนในการปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ดีขึHน รวมถึงมีช่องทางให้
พนกังานในการแจง้ขอ้เสนอ ร้องเรียน ผา่นกล่องรับความคิดเห็น จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั อีกทัHงยงั
มีการสอบถามความพึงพอใจพนกังาน ทัHงหมด 7 ดา้น กล่าวคือ ดา้นนโยบาย และการบริหารงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
ความมั�นคงในอาชีพ ดา้นความสัมพนัธภาพกบัเพื�อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสําเร็จในการ
ทาํงาน  และดา้นเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ โดยในปี 2559 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานคิดเป็น
ร้อยละ 72.69 
 

โครงการความสุข k ประการในที�ทาํงาน (Happy Work Place)  
 บริษทัเห็นความสาํคญัของพนกังานเป็นสาํคญั สนบัสนุนกิจกรรมที�ส่งผลต่อการทาํงาน จิตใจ รวมถึงความเป็นอยู่
ของพนกังาน ให้มีความสุข โดยยึดหลกัการ ความสุข 8 ประการในที�ทาํงาน (Happy Work Place) โดยในปี rssy บริษทัมี
โครงการตามหลกัความสุข � ประการ ดงันีH  

1. Happy Body (สุขภาพด)ี มีสุขภาพแขง็แรงทัHงกายและจิตใจ   

• สนบัสนุนเงินบาํรุง ชมรมต่างๆ ของพนกังาน ซึ�งมี ชมรมโยคะ ชมรมแบตมินตนั และชมรมฟตุบอล 

• โครงการตรวจสุขภาพประจาํปี 

• โครงการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ และวคัซีนโรคระบาดร้ายแรง 
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2. Happy Heart (นํ&าใจงาม) มีนํH าใจเอืHออาทรต่อกนัและกนั  

• กิจกรรมมอบสิ�งของจาํเป็น และเงินช่วยเหลือ ใหก้บั มูลนิธิธรรมิกชนเพื�อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระพรมราชูปถมัภ ์

• โครงการ “ของไม่ใช ้เราขอ” มอบสิ�งของเหลือใช ้ใหก้บัมูลนิธิสวนแกว้ วดัสวนแกว้ 

3. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามคัคีเอืHอเฟืH อต่อชุมชนที�ตนทาํงาน และพกัอาศยั มีสังคมและ
สภาพแวดลอ้มที�ดี เพราะเชื�อวา่การที�ผูค้นมีความเป็นอยูที่�ดีภายในสงัคมหรือชุมชน ยอ่มเป็นพืHนฐานที�ดี 
ทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยั มีความรัก ความปรองดอง สามคัคีกนั ต่อกนั พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัพฒันาชุมชน
ใหมี้ชีวติการเป็นอยูที่�ดีขึHน 

• บริจาคเวชภณัฑย์า, นมผง และเครื�องใชจ้าํเป็นใหบ้า้นเด็กอ่อน รังสิต 

• บริจาคอุปกรณ์ เพื�อจดัตัHงศูนยพ์ฒันาองคค์วามรู้ความปลอดภยัในการทาํงานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

• บริจาคถุงมือใหส้ถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

• การอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในโรงงาน และสถานศึกษาประมาณ 80 แห่ง 
 

 
 

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จกัผ่อนคลายต่อสิ�งต่างๆ ในการดาํเนินชีวิต เพราะเชื�อวา่การที�คนทาํงาน
หากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กบัตนเอง จะทาํให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อนัส่งผล
กระทบต่อหนา้ที�การทาํงาน โดยในปี 2559 มีกิจกรรมดงันีH  

• ท่องเที�ยวประจาํปี ทางบริษทัไดน้าํพนกังานไปท่องเที�ยว พกัผอ่น ณ จงัหวดันครนายก ไหว้
พระพิฆเนศ เทพแห่งความสาํเร็จ เยื�ยมชมเขื�อนขนุด่านปราการชล 

• งานเลีHยงสงัสรรคปี์ใหม่ ทางบริษทัไดจ้ดังานเลีHยงสงัสรรคปี์ใหม่ ใหพ้นกังานไดร่้วมกนั
สนุกสนาน ณ เมเจอร์โบล ์รังสิต ในธีม “PHOL PAN ROCK”  

• งานกีฬาฮาเฮ ทางบริษทัไดจ้ดัการแข่งขนัโบลลิ์�ง ซึ�งเป็นเกมส์ที�แปลกใหม่สาํหรับพนกังาน 
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5. Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นาํไปสู่การเป็น
มืออาชีพและความมั�นคงก้าวหน้าในการทาํงานเพราะเชื�อว่า ถา้เราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มา
เพิ�มพนูความรู้ และพฒันาตนเองอยูส่มํ�าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ�งแรงผลกัดนั ช่วยให้องคก์รพฒันาขึHนดว้ย
บุคลากรที�มีศกัยภาพ 

• โครงการส่งเสริมการศึกษาพนกังานดว้ยการใหทุ้นการศึกษา ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2 
ทุน และในระดบัปริญญาโท จาํนวน 2 ทุน ต่อปี  

• สนบัสนุนการฝึกอบรมของพนกังานที�เกี�ยวกบังานที�รับผิดชอบ รวมถึงการพฒันาพนกังาน 
สมรรถนะขององคก์ร  

6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาํเนินชีวิต เพราะเชื�อว่า หลกั 
ธรรมคาํสอนของศาสนา เป็นสิ�งที�จะช่วยการดาํเนินชีวติของทุกคนใหด้าํเนินไปในเสน้ทางที�ดีได ้ทาํให้
ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทาํงาน สามารถรับมือกบัปัญหาที�เขา้มาได ้ยดึหลกัสนบัสนุนให้เป็นคนดี คิด
ดี ทาํดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทัHงปวง  

• กิจกรรม ทาํบุญตกับาตร เลีHยงภตัราหาร พระภิกษุสงค ์ในวนัสาํคญัทางศาสนา  

• ทาํบุญบริษทัประจาํปี 

• กิจกรรมรดนํH าดาํหวัผูบ้ริหาร และผูอ้าวโุส ในองคก์ร 

 

   
 

7. Happy Money (ปลอดหนี&) มีเงิน รู้จกัเก็บรู้จกัใช ้ไม่เป็นหนีH  ปลูกฝังนิสยัการออม รู้จกัใชอ้ยา่งประหยดั 
ใชจ่้ายแต่เท่าที�จาํเป็น ยดึหลกัคาํสอนการดาํเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

• บริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเลีHยงชีพ เพื�อจุดประสงคใ์หพ้นกังานเก็บเงินไวย้ามเกษียณ หรือ
ลาออกจากงาน โดยพนกังานมีสิทธิรับเงินในส่วนที�บริษทัสมทบไดห้ากมีอายงุานตัHงแต่ 1 ปี 
ขึHนไป 
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8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที�อบอุ่นและมั�นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื�อนาํไปเป็น
แนวทางในการดาํเนินชีวิต ให้รู้จกัความรัก ความเชื�อมั�น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็น
คนดีในสงัคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื�อน รักในสิ�งที�พอเพียง) 

• กิจกรรม บอกรักแม่ 

• กิจกรรม ถวายความอาลยั แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

   
 

 การฝึกอบรมพนกังาน 
 บริษทั วางแผนการดาํเนินการดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังาน เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของ
พนกังาน ดา้นการบริหารจดัการ เพื�อพฒันาศกัยภาพดา้นภาวะผูน้าํ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานให้สะดวก
และง่ายขึHน ซึ� งในปี 2559 บริษทัดาํเนินการโครงการฝึกอบรมทัHงภายในและภายนอกองค์กร โดยมีจาํนวนหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมภายในจาํนวน 26 หลกัสูตร และหลกัสูตรการฝึกอบรมภายนอกจาํนวน 95 หลกัสูตร มีหลกัสูตรการฝึกอบรมที�
สาํคญั ดงันีH  

• ปรับเปลี�ยนสู่ระบบการจดัการคุณภาพ ISO yuuz:ruzs 

• การวางแผนความเสี�ยง และการกาํหนดบริบทองคก์ร (ISO yuuz : ruzs) 

• ผูต้รวจติดตามภายใน ISO yuuz: ruzs 

• ไคเซนเพื�อการปรับปรุง 

• การขบัขี�โฟลค์ลิฟทอ์ยา่งปลอดภยั 

• การดบัเพลิงเบืHองตน้ 

• การบริหารงานลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) รุ่นที� z 

• การปฐมพยาบาลและการปฏิบติัการช่วยชีวติขัHนพืHนฐาน 

• การประยกุตใ์ชสู้ตร และฟังกช์ัHนของ MS-Excel 

• เทคนิคการตรวจ sส 

• นโยบายแนวทางปฏิบติัเพื�อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 
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Minimize Environmental Footprint 

การลดมลภาวะที�เกิดจากกระบวนการ และสง่เสรมิการใชว้สัด ุ

ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัประเภทงานบริการ กระบวนการดาํเนินงานของบริษทัมีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม
ค่อนขา้งน้อย แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่าทัHงทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรพลงังาน บริษทัรณรงค์ให้พนักงานร่วมกนัดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในปี 2559 มีการดาํเนินงานเพื�อความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

 การใช้บรรจุภณัฑ์ที�สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ

บริษัทมีการใช้ถุงพลาสติกเพื�อบรรจุหีบห่อสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทตระหนักถึงมลภาวะที� เกิดจากการใช้
ถุงพลาสติก ตัHงแต่ปี rssu เป็นตน้มา บริษทัได้เปลี�ยนบรรจุภณัฑ์จากการใช้ถุงพลาสติกสําหรับใส่สินคา้ธรรมดา เป็น
ถุงพลาสติกที�ทาํมาจากวสัดุที�สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ (Biodegradable) ซึ� งถุงพลาสติกยอ่ยสลายดงักล่าว เป็น
ถุงพลาสติกที�มีสารเติมแต่งเพื�อเร่งใหถุ้งพลาสติกสามารถเกิดการยอ่ยสลายไดเ้มื�อไดรั้บแสงแดด ความร้อน หรือออกซิเจน
ในอากาศ โดยสารช่วยยอ่ยสลายนีHไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที�เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์และสิ�งแวดลอ้ม  
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การเปลี�ยนมาใช้หลอด LED ในสํานักงาน 

ในปี rssy บริษัทมีโครงการปรับเปลี�ยนหลอด Fluorescent มาใช้เป็นหลอด LED เพื�อให้แสงสว่างภายใน
สาํนกังานแทน เนื�องจากหลอด LED ประหยดัพลงังานมากกวา่ และใชพ้ลงังานเพียง z ใน w ของหลอดแบบ Fluorescent 
ในขณะที�ให้แสงสวา่งเท่ากนั และมีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่ r-� เท่า สามารถช่วยลดขยะจากการเปลี�ยนหลอดไฟ และ
ประหยดัพลงังาน 

     การบริหารคลงัสินค้าให้มปีระสิทธิภาพ เพื�อลดสินค้าเสื�อมสภาพ 

สินคา้เสื�อมสภาพ เป็นปัญหาหลกัของธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ เนื�องจากตอ้งมีการบริหารจดัการสินคา้ที�มีความ
หลากหลายจาํนวนมาก ส่งผลให้มีสินคา้คงคลงัที�ขายไม่ทนัและหมดอายุ เกิดเป็นขยะจาํนวนมากที�ตอ้งทาํลาย เพื�อลด
ปัญหาดงักล่าว บริษทัจึงไดมี้การนาํ ระบบการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management System: WMS) ซึ�งถูกพฒันาขึHน
มาเพื�อช่วยใหก้ารปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้และการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพมีความถูกตอ้งและแม่นยาํมาก
ขึHน ทาํให้การบริหารคลงัมีประสิทธิภาพมากขึHน นอกจากนีH  ยงัสามารถดาํเนินงานการผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่
จาํเป็นตอ้งอาศยังานที�ใชก้ระดาษ (Paperless) แนวทางดงักล่าวสามารถลดปริมาณการใชก้ระดาษไดอี้กทางหนึ�ง 

บริษทัมุ่งมั�นที�จะปรับปรุงพฒันาระบบการจัดการคลงัสินคา้อย่างต่อเนื�อง และเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ�งขึHน โดยมีเป้าหมายที�จะลดสินคา้เสื�อมสภาพใหค้งเหลือนอ้ยที�สุด 
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 การจาํหน่ายสินค้าที�ช่วยลดมลภาวะสิ�งแวดล้อม ( Green Products ) 

 เพื�อช่วยลดมลภาวะและมลพิษทางสิ�งแวดลอ้ม บริษทัจึงมีนโยบายในการคดัสรรสินคา้ที�มีส่วนในการช่วยลด

มลพิษหรือมลภาวะในสิ�งแวดลอ้มมาจาํหน่าย ทัHงในเรื�องกระบวนการผลิต หรือ วสัดุที�ใชใ้นการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ�ม

สินคา้ Green Products ในอนาคต โดยในปี rssy บริษทัมียอดขาย สินคา้ Green Products ประมาณ ru ลา้นบาท ซึ� ง

ผลิตภณัฑต์่างๆที�บริษทันาํมาจาํหน่าย ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล  ตรา  Moldex  

อนัตรายของพลาสติก PVC นัHน เป็นที�รับรู้กนัวา่เป็นพิษสูง และกาํจดัยาก เมื�อ PVC ถูกเผาไฟ จะเกิดเป็นก๊าซพิษที�
รุนแรงมาก ส่งผลต่อสิ�งแวดลอ้ม และสุขภาพชีวิต สินคา้ของ Moldex ทุกรายการ ไม่มีส่วนผสมของ PVC ซึ� งถือ
เป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และลดขยะที�เป็นพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม 

                        

อุปกรณ์จดัเกบ็สารเคม ีตรา Justrite 

อุปกรณ์จดัเก็บสารเคมี Justrite มีสินคา้  Ecopolyblend  เป็นสินคา้สาํหรับกกัเก็บสารเคมี โดยวสัดุที�นาํมาผลิต ทาํ
มาจากการนาํ Polyethylene มาเขา้กระบวนการ Recycle ซึ�งเป็นการลดขยะ และรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

 

วสัดุดูดซับสารเคม ีตรา Chemtex 

Chemtex เป็นสินคา้ประเภทดูดซบัและกกัเก็บสารเคมี โดยวสัดุส่วนใหญ่ทาํมาจากวสัดุที�มาจากการ Recycle เช่น
ซงัขา้วโพด, กระดาษ Recycle, เศษพลาสติก Recycle สลายไดง่้าย ช่วยลดขยะ รักษาสิ�งแวดลอ้ม
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เกี�ยวกบับรษิทั 

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ PHOL จดทะเบียนจดัตัHงเมื�อวนัที� 4 มกราคม 2504 โดยมีวตัถุประสงค์

เริ�มแรกเพื�อจาํหน่ายเมล็ดธญัพืชและสินคา้ทางการเกษตร ต่อมาในปี 2521 ไดเ้ปลี�ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย

สินคา้พื�อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม กวา่ 40 ปี ในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัถือเป็นหนึ�งในผูน้าํที�มีการจดั

จาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัอยา่งครบวงจร  

 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์MAI เมื�อวนัที� y ธ.ค. 2553 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ�มตน้ 135,000,000 บาท 

ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท และทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 202,499,982 บาท  

 สดัส่วนผูถื้อหุน้ รายใหญ่ : 69.48% / รายยอ่ย 30.52% 

ที�ตัHงสาํนกังานใหญ่  : เลขที� 1/11 หมู่ที� 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
Tel. 0-2791-0111-2 Fax. 0-2791-0100-3    

ที�ตัHงสาํนกังานสาขา  : สาขาระยอง- เลขที� 155/213 หมู่ที� 2 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง Tel. 0-
3803-4011-3 Fax. 0-3803-4017 

 : สาขาเชียงใหม่ เลขที� 47/55-57 หมู่ที� 2 ถนนโชตนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ Tel. 0-5322-6811 Fax. 0-5322-6898                 

 : สาขาภูเก็ต เลขที� 1/127 หมู่ที� 3 ถนนเทพกษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดั
ภูเก็ต Tel. 0-7621-5100 Fax. 0-7621-5714                  

  

โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
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พนกังาน 

ข้อมูลพนักงาน ปี2559 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวนพนักงานแยกตามอายุ (คน) 

18-30 ปี 30-50 ปี 50 ปี 

ขึ&นไป 

จาํนวนพนักงานทั&งหมด(รวมพนกังานสัญญาจ้าง) 228 100% 54 163 11 

ชาย 109 48% 25 79 5 
หญิง 119 52% 29 84 6 

จาํนวนระดบับริหาร 6 100% 0 4 2 

ชาย 4 67% 0 3 1 
หญิง 2 33% 0 1 1 

จาํนวนระดบัผู้จดัการ 25 100% 0 22 3 

ชาย 15 60% 0 14 1 
หญิง 10 40% 0 8 2 

จาํนวนพนักงานระดบัตํ�ากว่าผู้จดัการ 192 100% 50 136 6 

ชาย 87 45% 23 61 3 
หญิง 105 55% 27 75 3 

จาํนวนพนักงานสัญญาจ้าง 5 100% 5 0 0 

ชาย 3 60% 3 0 0 
หญิง 2 40% 2 0 0 

            
อตัราการลาออก 60 100%       

ชาย 28 47%    
หญิง 32 53%    

            
การลาคลอดบุตร           

จาํนวนพนกังานที�ลาคลอดบุตร 6     
จาํนวนพนกังานที�กลบัมาทาํงานหลงัจากคลอดบุตร 5     

            
จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรมเฉลี�ย ปี 2559      

พนกังานระดบับริหาร 9.83 ชั�วโมง/คน   

พนกังานระดบัผูจ้ดัการ 14.78 ชั�วโมง/คน   

พนกังานระดบัตํ�ากวา่ผูจ้ดัการ 13.69 ชั�วโมง/คน   
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สินคา้และบรกิาร 

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้และให้บริการในดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม โดยแบ่งสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ  

 1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Occupational 

Safety, Health and Environment Products) หรือ SAFETY เป็นกลุ่มสินคา้และบริการที�ใชเ้พื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิด
ขึHนกบัผูป้ฏิบติังาน หรือใชเ้พื�อสร้างสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั 

 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) 

  

 

 

 

  

ถุงมือนิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กาก ชุดผจญเพลิง ชุดป้องกนั
สารเคมี 

หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั อุปกรณ์ป้องกนั
การตกจากที�สูง 

 อุปกรณ์เพื�อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

  
 

  

อุปกรณ์เป่า-ดูด อากาศ ตูแ้ละภาชนะสาํหรับจดัเกบ็สารเคมี อุปกรณ์ลอ็คนิรภยั อุปกรณ์ชาํระลา้งฉุกเฉิน เครื�องวดัแก๊ส 

 

 2.  กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) หรือ CE เป็นกลุ่ม
สินคา้และบริการที�ใชเ้พื�อควบคุมสภาพแวดลอ้มใหมี้ความสะอาด ปลอดภยัในสถานที�ปฏิบติังานที�ตอ้งการการควบคุม 

  
 

ชุดทาํงานในหอ้งคลีนรูม  ผา้เช็ดชิHนงาน ถุงมือสาํหรับหอ้งคลีนรูม 

 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ&าเพื�ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER 
โดยการจดัจาํหน่ายสินคา้ระบบบาํบดันํH าทัHงระดบัอุตสาหกรรมและครัวเรือน การใหบ้ริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง ควบคุม
ระบบ รวมถึงการบาํรุงรักษา ในลกัษณะ EPC และ BOO การใหบ้ริการครอบคลุม 5 ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบผลิตนํH าประปา
และนํH าดื�ม ระบบบาํบดันํH าเสีย ระบบบาํบดันํH าเสียเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ระบบผลิตนํH าบริสุทธิ�  และระบบผลิตนํH าจืดจากนํH า
ทะเล 
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เครื�องกรองนํHาสาํหรับครัวเรือน ระบบบาํบดันํHาสาํหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์สาํหรับระบบบาํบดันํHา 
 

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มสินค้าและบริการ 
กลุ่มสินค้าและบริการ ปี |}}~ ปี |}}k ปี |}}� 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

SAFETY 675.77 84.15% 715.45 78.20% 687.37 62.60% 

CE 98.11 12.22% 104.82 11.46% 130.29 11.87% 

WATER 29.13 3.63% 94.64 10.34% 280.34 25.53% 

รวม 803.01 100% ���.�� 100% 1,097.99 100% 
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รางวลัและความภมิูใจ 

ปี 2559 

• บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทุจริต(Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC)  

• บริษทัให้การตอ้นรับ คณะ ก.ล.ต. ประเทศไทยและกมัพูชา ในโอกาสเยี�ยมชมกิจการ และร่วม

แบ่งปันขอ้มูลแนวทางปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั 

ปี 2555 – 255k 

� SET AWARDS 2012 และ 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี�ยม 
� Board of the Year Awards 2013 รางวลั MAI Special Encouragement 
� SET AWARDS  2014 SET Award of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล 
� Board of the Year Awards 2015 รางวลั ประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI 
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เกี�ยวกบัรายงานฉบบันี�  

 รายงานแห่งความยั�งยืน ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ PHOL ประจาํปี 2559 ฉบบันีH  จดัทาํขึHนเป็น

ฉบบัแรก โดยจดัทาํเป็นรูปเล่มแยกออกจากรายงานประจาํปี เพื�อเผยแพร่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดท้ราบถึงแนวทางการ

พฒันาอยา่งย ั�งยนืของ บริษทั และผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม 

โดยครอบคลุมระยะเวลาการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตัHงแต่วนัที� 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559 ภายใตก้รอบ

การรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที� 4 โดยมุ่งเนน้ประเด็นที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ 

บริษทั และเป็นประเด็นที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสนใจ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�นของบริษทั ในการพฒันาให้องคก์ร

สามารถเติบโตยั�งยนือยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัรายงานฉบบันีH  

สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้� 

สาํนกังานเลขานุการ/นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

โทรศพัท ์02-791 0111 ต่อ 151 หรือ 206 
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GRI INDEX 

Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

GENERAL STANDARD DISCLOSURES 

STRATEGY AND ANALYSIS 

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the 
organization (such as CEO, chair, or equivalent senior position) about 

the relevance of sustainability to the organization and the 
organization’s strategy for addressing sustainability. 

SR 3  

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.  SR 10 

AR 43 

 

ORANIZATION PROFILE 

G4-3 Report the name of the organization. SR 31  

G4-4 Report the primary brands, products, and services. SR 33  

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. SR 31  

G4-6 Report the number of countries where the organization operates, and 
names of countries where either the organization has significant 

operations or that are specifically relevant to the sustainability topics 
covered in the report. 

SR 31  

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. SR 31  

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

served, and types of customers and beneficiaries). 

AR 33  

G4-9 Report the scale of the organization. SR 31  

G4-10 a. Report the total number of employees by employment contract 

and gender. 
b. Report the total number of permanent employees by employment 

type and gender. 
c. Report the total workforce by employees and supervised workers 

and by gender. 

d. Report the total workforce by region and gender. 
e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is 

performed by workers who are legally recognized as self-employed, 
or by individuals other than employees or supervised workers, 

including employees and supervised employees of contractors. 
f. Report any significant variations in employment numbers (such as 

seasonal variations in employment in the tourism or agricultural 
industries). 

SR 32  

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective 
bargaining agreements. 

  

G4-12 Describe the organization’s supply chain.   

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding 
the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain. 

  

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is 
addressed by the organization. 

SR 10 
AR 43 

 

G4-15 List externally developed economic, environmental and social 
charters, principles, or other initiatives to which the organization 

subscribes or which it endorses. 

SR 9,12  

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

national or international advocacy organizations in which the 
organization. 

  

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES 

G4-17 a. List all entities included in the organization’s consolidated financial 

statements or equivalent documents. 
b. Report whether any entity included in the organization’s 

consolidated financial statements or equivalent documents is not 

SR 31 

AR 54 
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

covered by the report. 

G4-18 a. Explain the process for defining the report content and the Aspect 

Boundaries. 
b. Explain how the organization has implemented the Reporting 

Principles for Defining Report Content. 

SR 12  

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining 

report content. 

SR 12  

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

  

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

  

G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in 
previous reports, and the reasons for such restatements. 

  

G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the 
Scope and Aspect Boundaries. 

  

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. SR 5  

G4-25 
Report the basis for identification and selection of stakeholders with 

whom to engage. 

SR 5  

G4-26 

Report the organization’s approach to stakeholder engagement, 

including frequency of engagement by type and by stakeholder 
group, and an indication of whether any of the engagement was 

undertaken specifically as part of the report preparation process. 

  

G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through 

stakeholder engagement, and how the organization has responded to 
those key topics and concerns, including through its reporting. 

Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and 
concerns. 

  

REPORT PROFILE 

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information 
provided. 

SR 36  

G4-29 Date of most recent previous report (if any).   

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). SR 36  

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

SR 36  

G4-32 a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen. 

b. Report the GRI Content Index for the chosen option. 
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the 

report has been externally assured. GRI recommends the use of 

external assurance but it is not a requirement to be ‘in accordance’ 
with the Guidelines. 

SR 36  

G4-33 a. Report the organization’s policy and current practice with regard to 

seeking external assurance for the report. 

b. If not included in the assurance report accompanying the 

sustainability report, report the scope and basis of any external 

assurance provided. 
c. Report the relationship between the organization and the 

assurance providers. 
d. Report whether the highest governance body or senior executives 

are involved in seeking assurance for the organization’s sustainability 
report. 

  

GOVERNANCE 

G4-34 Report the governance structure of the organization, including 
committees of the highest governance body. Identify any committees 

responsible for decision-making on economic, environmental and 
social impacts. 

SR 9  
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

G4-35 Report the process for delegating authority for economic, 
environmental and social topics from the highest governance body to 

senior executives and other employees. 

  

G4-36 Report whether the organization has appointed an executive-level 

position or positions with responsibility for economic, environmental 
and social topics, and whether post holders report directly to the 

highest governance body. 

  

G4-37 Report processes for consultation between stakeholders and the 

highest governance body on economic, environmental and social 
topics. If consultation is delegated, describe to whom and any 

feedback processes to the highest governance body. 

  

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its 

committees. 

AR 55,78  

G4-39 Report whether the Chair of the highest governance body is also an 

executive officer (and, if so, his or her function within the 
organization’s management and the reasons for this arrangement). 

AR 55  

G4-40 Report the nomination and selection processes for the highest 
governance body and its committees, and the criteria used for 

nominating and selecting highest governance body members. 

AR 55  

G4-41 Report processes for the highest governance body to ensure conflicts 
of interest are avoided and managed. Report whether conflicts of 

interest are disclosed to stakeholders 

AR 78  

G4-42 Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in 

the development, approval, and updating of the organization’s 
purpose, value or mission statements, strategies, policies, and goals 

related to economic, environmental and social impacts. 

AR 78  

G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest 

governance body’s collective knowledge of economic, environmental 
and social topics. 

AR 78  

G4-44 a. Report the processes for evaluation of the highest governance 
body’s performance with respect to governance of economic, 

environmental and social topics. Report whether such evaluation is 
independent or not, and its frequency. Report whether such 

evaluation is a self-assessment. 
b. Report actions taken in response to evaluation of the highest 

governance body’s performance with respect to governance of 
economic, environmental and social topics, including, as a minimum, 

changes in membership and organizational practice. 

AR 78  

G4-45 a. Report the highest governance body’s role in the identification and 

management of economic, environmental and social impacts, risks, 
and opportunities. Include the highest governance body’s role in the 

implementation of due diligence processes. 
b. Report whether stakeholder consultation is used to support the 

highest governance body’s identification and management of 
economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. 

AR 78  

G4-46 Report the highest governance body’s role in reviewing the 
effectiveness of the organization’s risk management processes for 

economic, environmental and social topics. 

AR 78  

G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of 

economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. 

  

G4-48 Report the highest committee or position that formally reviews and 

approves the organization’s sustainability report and ensures that all 
material Aspects are covered. 

SR 13  

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest 
governance body 

AR 78  

G4-50 Report the nature and total number of critical concerns that were 

communicated to the highest governance body and the 

mechanism(s) used to address and resolve them. 

  

G4-51 a. Report the remuneration policies for the highest governance body AR 55  
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

and senior executives. 
b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate 

to the highest governance body’s and senior executives’ economic, 
environmental and social objectives. 

G4-52 Report the process for determining remuneration. Report whether 

remuneration consultants are involved in determining remuneration 

and whether they are independent of management. Report any other 
relationships which the remuneration consultants have with the 

organization. 

AR 55  

G4-53 Report how stakeholders’ views are sought and taken into account 
regarding remuneration, including the results of votes on 

remuneration policies and proposals, if applicable. 

AR 55  

G4-54 Report the ratio of the annual total compensation for the 

organization’s highest-paid individual in each country of significant 
operations to the median annual total compensation for all 

employees (excluding the highest-paid individual) in the same 
country. 

  

G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total compensation 
for the organization’s highest-paid individual in each country of 

significant operations to the median percentage increase in annual 
total compensation for all employees (excluding the highest-paid 

individual) in the same country. 

  

ETHICS AND INTEGRITY 

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

SR 9 
AR 78 

 

G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on 
ethical and lawful behavior, and matters related to organizational 

integrity, such as helplines or advice lines. 

SR 9 
AR 78 

 

G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concerns 

about unethical or unlawful behavior, and matters related to 
organizational integrity, such as escalation through line management, 

whistleblowing mechanisms or hotlines. 

AR 78  

 
 

 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES 

CATEGORY: ECONOMIC 

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed SR 31  

G4-EC2 
Financial implications and other risks and opportunities for the 
organization’s activities due to climate 

  

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations   

G4-EC4 Financial assistance received from government   

ASPECT: MARKET PRESENCE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EC5 
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local 
minimum wage at significant locations of operation 

  

G4-EC6 
Proportion of senior management hired from the local community at 
significant locations of operation 

  

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EC7 
Development and impact of infrastructure investments and services 
supported 

  

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

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES 
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

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

operation 

  

CATEGORY: ENVIRONMENTAL 

ASPECT: MATERIALS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN1 Materials used by weight or volume   

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials SR 28  

ASPECT: ENERGY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN3 Energy consumption within the organization   

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization   

G4-EN5 Energy intensity   

G4-EN6 Reduction of energy consumption   

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services   

ASPECT: WATER 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN8  Total water withdrawal by source   

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water   

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused   

ASPECT: BIODIVERSITY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN11 
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected 

areas and areas of high biodiversity value outside protected areas 

  

G4-EN12 

Description of significant impacts of activities, products, and services 

on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value 
outside protected areas 

  

G4-EN13 Habitats protected or restored   

G4-EN14 

Total number of IUCN Red List species and national conservation list 

species with habitats in areas affected by operations, by level of 
extinction risk 

  

ASPECT: EMISSIONS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)   

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)   

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)   

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity   

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions   

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)   

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions   

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 28  

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination   

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method   

G4-EN24 Total number and volume of significant spills   

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 
hazardous under the 

terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and 
percentage of transported waste 

shipped internationally 

  

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water 

bodies and related habitats significantly affected by the 
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organization’s discharges of water and runoff 

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 30  

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 
services 

SR 30  

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are 
reclaimed by category 

  

ASPECT: COMPLIANCE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 

sanctions for non- compliance with environmental laws and 
regulations 

  

ASPECT: TRANSPORT 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other 

goods and materials for the organization’s operations, and 
transporting members of the workforce 

  

ASPECT: OVERALL 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type   

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental 

criteria 

  

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in 

the supply chain and 
actions taken 

  

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, 
and resolved through formal grievance mechanisms 

  

CATEGORY: SOCIAL 

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 

ASPECT: EMPLOYMENT 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee 
turnover by age group, gender and region 

  

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

temporary or part-time 
employees, by significant locations of operation 

  

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

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including 
whether these are specified in collective agreements 

  

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 15  

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint 
management-worker health and 

safety committees that help monitor and advise on occupational 
health and safety programs 

SR 15  

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, SR 15  
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and absenteeism, and 
total number of work-related fatalities, by region and by gender 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their 
occupation 

  

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade 
unions 

  

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 27  

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by 

employee category 

SR 32  

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support 

the continued 
employability of employees and assist them in managing career 

endings 

SR 27  

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career 

development reviews, by gender and by employee category 

SR 32  

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per 
employee category 

according to gender, age group, minority group membership, and 
other indicators of diversity 

  

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by 

employee category, by 
significant locations of operation 

  

ASPECT:  SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 
criteria 

  

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in 

the supply chain and actions taken 

  

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHAMISMS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms 

  

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS 

ASPECT: INVESTMENT 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements 
and contracts that 

include human rights clauses or that underwent human rights 
screening 

  

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or 
procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 

operations, including the percentage of employees trained 

  

ASPECT: NON-DISCRIMINATION 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions 
taken 

  

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise   
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freedom of association and collective bargaining may be violated or 
at significant risk, and measures taken to support these rights 

ASPECT: CHILD LABOR 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for 

incidents of child labor, and measures taken to contribute to the 
effective abolition of child labor 

  

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for 

incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute 
to the elimination of all forms of forced or compulsory labor 

  

ASPECT: SECURITY PRACTICES 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human 

rights policies or procedures that are relevant to operations 

  

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 

peoples and actions taken 

  

ASPECT: ASSESSMENT 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject 
to human rights reviews or impact assessments 

  

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights 

criteria 

  

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the 

supply chain and 
actions taken 

  

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, 

and resolved through 
formal grievance mechanisms 

  

SUB-CATEGORY: SOCIETY 

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community 

engagement, impact 
assessments, and development programs 

  

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

  

ASPECT: ANTI-CORRUPTION 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 12  

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related 

to corruption and the significant risks identified 

  

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and 

procedures 

SR 12  

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken   

ASPECT: PUBLIC POLICY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   
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G4-SO6 Total value of political contributions by country and 
recipient/beneficiary 

  

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-
trust, and monopoly 

practices and their outcomes 

  

ASPECT: COMPLIANCE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary 
sanctions for non- compliance with laws and regulations 

  

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for 

impacts on society 

  

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the 

supply chain and actions taken 

  

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and 
resolved through 

formal grievance mechanisms 

  

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY 

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 19  

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which 
health and safety impacts are assessed for improvement 

SR 19  

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes 

concerning the health and safety impacts of products and services 
during their life cycle, by type of outcomes 

  

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-PR3 Type of product and service information required by the 

organization’s procedures for 
product and service information and labeling, and percentage of 

significant product and 

service categories subject to such information requirements 

  

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes 

concerning product and service information and labeling, by type of 
outcomes 

  

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction   

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-PR6 Sale of banned or disputed products   

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 

voluntary codes 
concerning marketing communications, including advertising, 

promotion, and sponsorship, by 
type of outcomes 

  

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

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

ASPECT: COMPLIANCE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and 
services 
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