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วิสยัทศัน ์

 

พนัธกิจ 

 
มุง่เนน้การเตบิโต  

โดยการขยายตลาด  

ทั;งในประเทศ และภมูิภาคอาเซียน 

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

ดว้ยสินคา้ที�มีคณุภาพ  มีนวตักรรม  

ราคาเหมาะสม พรอ้มบริการอย่างผูเ้ชี�ยวชาญ 

 
สรา้งระบบการทาํงาน 

ที�มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั  

สามารถตอบสนองลกูคา้ได ้

อย่างรวดเร็ว และถกูตอ้ง 

มีระบบบริหารทรพัยากรมนษุย ์

ทีมีประสิทธิภาพ  

เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รที�ดี 

 

 

 

 

สรา้งมลูค่าเพิ�มใหแ้กผู่ม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย 

อย่างเป็นธรรม และตอ่เนื�อง 

 

“เป็นบริษัทชันนาํของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที มีความยั งยืน 

ในธุรกิจสินคา้และบริการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ งแวดลอ้ม” 
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สารจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การดาํเนินงานของบริษทัที�ผ่านมา ไดมุ่้งเนน้ในการพฒันาทุกดา้นตามกรอบของการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ั�งยืน ทั!ง
ในดา้น เศรษฐกิจ ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ดา้นสังคมและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อให้เป็นบริษทัที�มีความมั�นคง เจริญกา้วหน้า 
สามารถสร้างความพึงพอใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั!งนี!  การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิตที�ดี มี
ความปลอดภยัแก่สังคมโดยรวม ในปี 2560 ที�ผ่านมา ถือเป็นปีแห่งการทดสอบความแข็งแกร่งในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั ซึ�งบริษทัสามารถผา่นพน้ปัญหา อุปสรรคและความทา้ทายในดา้นต่างๆที�เกิดขึ!นได ้ทาํให้บริษทัยิ�งตระหนกัวา่การ
พฒันาอย่างต่อเนื�องเป็นสิ�งสําคญัที�ทาํให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างย ั�งยืน ซึ� งกลยุทธ์ในดา้นการพฒันาเป็นแผนงานที�
บริษทัไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเนื�อง สรุปสิ�งที�ไดด้าํเนินการในดา้นการพฒันาอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหเ้กิดความยั�งยนื ในปี 2560 
ดงันี!  
 - ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทัไดรั้บผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG 
Scoring) ต่อเนื�องเป็นปีที� 3 และไดรั้บผลการประเมิน 100 คะแนนเตม็จากการจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  
 - ดา้นการเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงาน บริษทัไดป้รับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื�อง ไดรั้บการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพจาก ISO9001:2008 เป็นเวอร์ชั�น ISO 9001:2015 

 ในปี 2561 บริษทัยงัคงใชก้ลยทุธ์ 1) เติบโต (Growth)  2) รวดเร็ว กระชบั (Speed) และ 3) เชื�ยวชาญ (Expert) 
ต่อเนื�องจากปีก่อน ซึ� งการที�จะเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื�อง นอกจากแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจแลว้ ดา้นการบริหาร
จดัการเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพ การลดตน้ทุน การมีบริการที�ลูกคา้พึงพอใจ การมีบุคคลากรที�มีความรู้ ทกัษะ และพร้อมที�
จะเติบโตร่วมกนักบับริษทัในอนาคต เป็นสิ�งสาํคญัที�จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม โดยบริษทัมีแผนงานหลกัเพื�อความ
ยั�งยนืโดย การจดัให้มีโครงการสร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่ (Successor Plan) แผนการสร้างวฒันธรรมองคก์รที�สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์องคก์รในอนาคต รวมถึงการเพิ�มและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ  

 สุดทา้ยนี!  ในนามของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั(มหาชน) ผูบ้ริหารและพนกังาน ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ที�ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั ดว้ยดีเสมอมา 

นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน ์

 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
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การวิเคราะหผ์ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

บริษทั ไดมี้การจดัประชุมฝ่ายบริหาร และหาขอ้มูลจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อวเิคราะห์คดัเลือกกลุ่มผูมี้ส่วนได้

เสีย ความคาดหวงั และความสนใจ โดยมีผลสรุปการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี!  

 

ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ช่องทางการสื�อสาร ความคาดหวงั สิ�งที�บรษิทัตอบสนอง 

 

• การสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา้ 

• มีช่องทางรับข้อร้องเรียน 
และขอ้เสนอแนะจากลูกคา้
ทาง เว็บไซต์ และช่องทาง
อื�นๆ 
 

• การตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกคา้ 

• การได้รับสินค้าและบริการที� มี
คุณภาพ และ ไดม้าตรฐานคุม้ค่าต่อ
ตน้ทุนที�เสียไป 

• การส่งมอบที�ตรงต่อเวลา 
• ความรู้ ความปลอดภัยในการใช้

สินคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

• การปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ของลูกคา้ 

• หานวตักรรมหรือสินค้าและบริการ
ใหม่ เพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

• การอบรมให้กับลูกค้าเ รื� องความ
ปลอดภัยในการทํางานและการใช้
อุปกรณ์นิรภยัต่างๆ 

• การควบคุมและคัดสรรสินค้าให้ได้
ตามมาตรฐาน 

• นาํผลประเมิน และขอ้เสนอแนะของ
ลูกคา้มาพฒันา สินคา้และบริการให้มี
ประสิทธิภาพ สูงขึ!น 
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ผ ูมี้สว่นไดเ้สีย ช่องทางการสื�อสาร ความคาดหวงั สิ�งที�บรษิทัตอบสนอง 

 

• มีการสื� อสารและการรับ
ขอ้มูลต่างๆของพนกังานใน
อ ง ค์ ก ร ผ่ า น ร ะ บ บ ก า ร
สื�อสารภายใน ,การประชุม 
และกิจกรรมต่างๆ 

• กล่องรับฟังความคิดเห็น  
• แบบประเมินความผูกพัน

ของพนกังานที�มีต่อองคก์ร 

• มีค่าตอบแทนและ สวสัดิการอยา่ง
ยติุธรรมและเหมาะสม 

• มีความมั�นคงในการทํางาน และ
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

• สภาพแวดล้อมในการทํางานที�
ปลอดภยั 

• ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ 

• การให้ความรู้ ที� เ กี� ยวข้องในการ
ทาํงานแก่พนกังานอยา่งต่อเนื�อง  

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

• การนาํ OSHAS 18001 มาช่วยลด
ความเสี�ยงในการดาํเนินงาน 

 

• รายงานประจาํปี 
• การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 
• กิจกรรมดา้นลงทุนสัมพนัธ ์

• เวบ็ไซตบ์ริษทั 

• การได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงสุด 

• ก า ร ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ที� ถู ก ต้ อ ง 
ครบถว้น และทนัเวลา 

• การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส 

• มีข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ที�ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

• มีการดําเนินงานตามนโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 

• ก าร จัดอ บร มเ รื� อ งคว า ม
ปลอดภยัตามสถานที�ต่างๆ 

• การจัดกิจกรรม สนับสนุน 
ช่วยเหลือทางสังคม เช่นการ
บริจาคตามสถานที�ต่างๆ 

• การดูแล รักษาสภาพแวดลอ้ม และ
ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 

• การเขา้ถึงสินคา้เพื�อความปลอดภยั  

• ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฏ ห ม า ย 
ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

• ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร มกับ ชุ มช น  แล ะ สังคม ที�
เกี�ยวขอ้ง  

• การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื� องความปลอดภัย ให้กับเอกชน  
ภาครัฐ สถาบนั หรือชุมชน 

• การจําหน่ายสินค้าที� เ ป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม 

• การพฒันาช่องทางจาํหน่ายที�มีความ
หลากหลาย และสามารถเขา้ถึงสินคา้
ไดส้ะดวก  

 

• การสื� อสารผ่าน โทรศัพท ์
สื�ออิเลก็ทรอนิคส์  
 

• การปฏิบัติตามเงื�อนไขการชําระ
เงิน 

• มีก าร ดํา เ นินธุร กิ ร่ว มกันอ ย่าง
ต่อเนื�อง 

• การปฎิบติัตามขอ้ตกลงหรือสัญญา 

• ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโปร่ง 
ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

• การจดัทาํสัญญาทางการคา้ 

 

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เงื�อนไขของรัฐ 

• การดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

• ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ
ขอ้บงัคบั 

• การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

 

• การสื� อสารผ่าน โทรศัพท ์
สื�ออิเลก็ทรอนิคส์  

• การปฏิบัติตามเงื�อนไขการชําระ
เงิน 

• การปฎิบติัตามขอ้ตกลงหรือสัญญา 
หรือตามกฏหมาย 

• การปฏิบัติตาม ระเบียบ เ งื� อนไข 
ขอ้ตกลงตามสัญญา 

• การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

 

• ข้อกฏหมายที�เกี�ยวข้องกับ
ธุรกิจ 

• มีการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

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

• การแข่งขนัทางการคา้อยา่งโปร่งใส 
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แนวทางการบรหิารความยั�งยนื  

 กลยุทธ์สู่ความยั�งยืนของบริษทั คือ การเป็นพนัธมิตรในการร่วมสร้างสรรค์สิ�งที�ดีขึ!น ให้แก่ลูกคา้ ชุมชนและ

สิ�งแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นการใหบ้ริการสินคา้เพื�อปลอดภยั การใหค้วามรู้ คาํแนะนาํการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงธุรกิจที�

เกี�ยวขอ้งกบัการรักษาสิ�งแวดลอ้ม และพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน  

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

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

แนวทางการพฒันาความยั�งยนืของ PHOL ประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นเชิงกลยทุธ์ f ดา้น ไดแ้ก่  

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

สิ�งแวดลอ้ม 
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การกาํกบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกิจ 
โครงสรา้งการกํากบัดแูลกิจการ 

 

คณะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท   ต ร ะ ห นัก ถึ ง

ความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจตามหลกั

บรรษทัภิบาลที�ดี ดาํเนินงานภายใตค้วาม 

โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ 

มุ่งมั�นพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

องคก์ร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั  

โดยเป็นองค์กรที�ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รับผิดชอบต่อสงัคม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม รักษา มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื�อให้เกิดการเติบโตอย่างย ั�งยืน ส่งเสริมการ

ปฏิบติังานที�เป็นเลิศ มีการติดตาม และควบคุมดูแลให้บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบติัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื�อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัที�ดีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน อีกทั!ง ไดก้าํกบัดูแล  ติดตามให้เป็นไปตาม

นโยบาย “จรรยาบรรณธุรกจิ” และแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

บริษทัมีการทบทวนนโยบาย และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั!งจดัทาํเอกสารเป็นรูปเล่มส่งมอบต่อ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทั รวมถึงมีการลงนามตอบรับนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และไดเ้ผยแพร่นโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ต่อภายนอกตามที�ปรากฎบนเวบ็ไซตข์องบริษทัทั!งสองภาษา (ไทยและองักฤษ)  
ภายใตห้วัขอ้  “การกาํกบัดูแลกจิการ” เพื�อ   ใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ  

จากผลสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 
2560 ซึ� งจดัโดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  โดยบริษทัไดรั้บการประเมิน เป็น 
1 ใน 110 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�มีคะแนนการกาํกบัดูแล
กิจการอยูใ่นระดบั“ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) หรือ “สัญลกัษณ์ 8 ดาว”  

จากผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน nop บริษทั และไดรั้บการจดัลาํดบัเป็น 1 ใน fo Top Quartile ของ
กลุ่มบริษทัจดทะเบียนที�มีมูลค่าหลกัทรัพยท์างการตลาดระดบัตํ�ากวา่หนึ�งพนัลา้นบาท  

บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเต็ม 
100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) โดยมีผลคะแนนเฉลี�ยของบริษทัจดทะเบียนทั!งหมด 618 บริษทั เท่ากบั 
91.97 คะแนน  

โดยรายละเอียดการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี สามารถดูเพิ�มเติมไดใ้นรายงานการกาํกบั
ดูแลกิจการ ในรายงานประจาํปี 2560 



8 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)

  

 
 

การบรหิารจดัการความเสี�ยง 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการความเสี�ยง ซึ� งถือเป็นส่วนสาํคญั

ที�สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที�กําหนดไว ้ โดยบริษัทคาํนึงถึงปัจจัยเสี� ยงทั! งภายในและภายนอกการ
เปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอ้มที�อาจจะเกิดขึ!น ดงันั!น บริษทัจึงไดบ้ริหารจดัการความเสี�ยงอย่าง
รอบคอบตามนโยบายบริหารความเสี�ยงของบริษทั เพื�อให้สามารถจดัการความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้ตลอดจน
ป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ!น 

 บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี� ยงอย่างบูรณาการที�สอดคล้องตามมาตรฐานสากล Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk 
Management Committee: RMC) กาํกบัดูแลการบริหารความเสี�ยงองค์กรให้ดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อลด
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรักษาความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย โดยบริษทัมีการระบุถึงความเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ตลอดจนแนวทางบริหารจดัการ
ความเสี�ยงตามที�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�วทั! ง
องค์กร และดาํเนินงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั โดยผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง  

  โครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง 

 

ในปี o|np บริษทัมุ่งเน้นให้มีการพฒันาระบบบริหารความเสี�ยงในองค์กร พร้อมทั!งส่งเสริมสนับสนุนให้การ
บริหารความเสี�ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร ให้การดาํเนินงานบริหารความเสี�ยงเป็นส่วนหนึ� งของงาน โดยบริษทัไดส้ร้าง
ความรู้ความเขา้ใจใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รตระหนกัถึงบทบาทและหนา้ที�ของตนในการบริหารจดัการความเสี�ยง ผ่าน
การจดักิจกรรมฝึกอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการและเครื�องมือการบริหารความเสี�ยงที�ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ไดแ้ก่ 
การบริหารจดัการความเสี�ยง (Enterprise Risk Management: ERM)  เพื�อให้มีการดาํเนินงานบริหารความเสี�ยงทั!งในระดบั
องค์กร และระดบัปฏิบติังาน ตลอดจนการสื�อสารผ่านช่องทางต่างๆและการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ของบริษทั เพื�อ
เสริมสร้างวฒันธรรมจดัการความเสี�ยงใหเ้กิดขึ!นทั�วทั!งองคก์ร สามารถบริหารจดัการความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�น 

 บริษทั มุ่งมั�นที�จะการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและความโปร่งใส โดยยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลที�ดี และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัไดรั้บการรับรองสถานะ
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC)  เมื�อวนัที� ~� ตุลาคม o||� และมีการทบทวนนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นและแนวทาง
ปฏิบัติเพื�อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นอย่างสมํ� าเสมอ รวมถึงเผยแพร่และสื� อสารกับพนักงานและ
บุคคลภายนอก ทางเวบ็ไซตบ์ริษทั การจดัทาํเป็นเอกสารรูปเล่มแจกให้พนกังานทุกคนเพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัที�ชดัเจนใน
การดาํเนินธุรกิจ การจดักิจกรรมณรงค์และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น การอบรมพนักงาน โดยเน้นย ํ!าให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนตระหนกั และเห็นความสาํคญั เรื�องการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
คนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั�น หรือยอมรับการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบทั!งทางตรงและทางออ้ม นโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัครอบคลุมถึงหน้าที�ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ
เกี�ยวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนกังาน ขอบเขตและช่องทางการแจง้
เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีที�ถูกละเมิดสิทธิ 
 ในปีที�ผ่านมา บริษทัเน้นย ํ!าเรื� องการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงานบริษทัปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูบ้ริหารและพนักงานไดล้งนามยอมรับจรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นของ
บริษทัคิดเป็นร้อยละ ~pp พร้อมทั!งอบรมและทดสอบความรู้เรื� องการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นและแนวทางปฏิบติัเพื�อ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นให้กบัพนักงานใหม่ รวมถึงมีการประชาสัมพนัธ์ทางวารสาร และจัดกิจกรรม
รณรงคต์่างๆ เพื�อให้พนักงานมีส่วนร่วม และบริษทัไดมี้การสื�อสารต่อคู่คา้และลูกคา้ให้เพื�อรับทราบและร่วมดาํเนินการ
ตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นและนโยบายงดรับและให้ของขวญัของบริษทั  ซึ� งเป็นการส่งเสริมดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีและรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื�อง  

กิจกรรมรณรงคภ์ายในองคก์ร เพื�อต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั�น ในวนัที� ? กนัยายน @A?B “วนั
ต่อตา้นคอรร์ปัชนั” 
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การคดัเลอืกประเด็นการรายงาน 
 การจดัทาํรายงานความยั�งยืน บริษทัไดจ้ดัทาํแยกเล่มออกจากรายงานประจาํปี เพื�อเผยแพร่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันาอยา่งย ั�งยืนของบริษทั การคดัเลือกประเด็นไดม้าจากการวิเคราะห์และให้ความเห็นจาก

การประชุมของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาเลือกตวัชี!วดัที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  และมีขอบเขตการรายงาน

ตามกระบวนการคดัเลือกประเด็นสาํคญั (Materiality) ตามขั!นตอน ดงันี!   

1. บ่งชี!ประเด็นที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั  

2. บ่งชี!ประเด็นที�มีความสาํคญั ความสนใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

3. จดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เป็นประด็นสาํคญัและมีผลกระทบต่อส่วนรวมเพื�อ
นาํมาจดัทาํแผนดาํเนินการ 

4. รายงานและสรุปผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณา สอบทาน ความครบถว้นถูกตอ้ง และ
อนุมติัรายงานความยั�งยนืของบริษทั เสนอต่อผูถื้อหุน้โดยแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี และเผยแพร่ที�เวบ็ไซตข์อง
บริษทั  

ประเด็นดา้นการพฒันาอยา่งยั�งยืน 
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ผลสรุปจากการจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นที�จะรายงาน ทาํใหไ้ดป้ระเดน็หลกั โดยเรียงลาํดบัความสาํคญั ดงัต่อไปนี!  

Safer Living การสร้างความปลอดภัย และสุขภาพทีDดใีห้กบัการใช้ชีวติของผู้คน  

ทัJงภายในและภายนอกองค์กร 

• Product Responsibility การคดัสรรสินคา้ดา้นความปลอดภยั การแนะนาํอุปกรณ์อยา่ง
ผูเ้ชี�ยวชาญ และการควบคุมคุณภาพสินคา้ 

• Employee Health and Safety การสร้างสภาพการทาํงานที�ปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 

• Knowledge Management & Sharing การใหค้วามรู้การใชง้าน 

• Product Accessibility ขยายช่องทางการเขา้ถึงสินคา้เพื�อความปลอดภยั 

Operation Efficiency การเพิDมประสิทธิภาพการทาํงาน เพืDอความเจริญเตบิโตของธุรกจิ ทัJง

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 ลดมลภาวะทีDเกดิจากกระบวนการ และส่งเสริมการใช้วสัดุทีDเป็นมติร

ต่อสิDงแวดล้อม 

• Green Product การจาํหน่ายสินคา้ที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

• Waste Management ลดขยะที�ไดจ้ากการดาํเนินงาน 
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การดําเนินงานดา้นความยั�งยนื 

Safer Living 
การสรา้งความปลอดภยั และสขุภาพที�ดีใหก้บัการใชชี้วิตของผ ูค้นทัYงภายในและ
ภายนอกองคก์ร 
 

 การดแูลพนกังานและพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
 

การเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทั!งภายในและภายนอกองค์กร โดยกาํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัไวใ้น
จรรยาบรรณธุรกิจ เรื�องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  บริษทัให้การสนับสนุนและ
เคารพ ปฏิบติัตามกฎหมายและ ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน รวมถึงหลกัการเกี�ยวกบัสิทธิมนุษยชนขั!นพื!นฐานตาม
เกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งเชื!อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเชื�อทางการเมือง หรือความเชื�ออื�นใด ความบกพร่องหรือ
พิการ หรือสถานะอื�น ใดที�มิไดเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน โดยที�ผ่านมาไม่เคยมีขอ้ร้องเรียน เรื�องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

การมีสว่นรว่มของพนกังานเพื�อสรา้งความสขุที�ย ั�งยนืในองคก์ร 

บริษทั จดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ (“คสส”) ที�ไดรั้บเลือกตั!งจากพนกังานมีวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี เพื�อเป็นตวัแทนในการดูแลเรื�องสวสัดิการต่างๆ และขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อการจดั
สวสัดิการ รวมทั!งเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการสื�อสารในการเสนอแนะและร้องทุกขใ์นเรื�องที�คบัขอ้งใจเกี�ยวกบั
การทาํงาน และความไม่สะดวก/ความสะอาดที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขอนามยัและความเป็นอยู่ที�ดี เพื�อให้พนกังานมีความสุขใน
การทาํงาน โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการสวสัดิการฯ ซึ�งเป็นตวัแทนลูกจา้ง ไดมี้การหารือ
กบันายจา้ง การจดัสวสัดิการอื�นที�นอกเหนือจากกฏมายกาํหนดไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่สถานประกอบการ ทั!งนี!  โดยคาํนึงถึง
ความเหมาะสม สมเหตุผล และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฏหมาย ตลอดจน ร่วมกนัพิจารณา กาํหนดวธีิการแกไ้ขเพื�อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเป็นการสร้างสัมพนัธอนัดีในการทาํงานร่วมกนั ซึ� งที�ผ่านมาไม่เคยมีรายงานหรือการร้องเรียน
เกี�ยวกบัการฝ่าฝืนในเรื�องสิทธิมนุษยชนการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งไม่เป็นธรรม 

โดยขอบเขตหนา้ที�ของคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ไดก้าํหนดไว ้มีดงันี!  

1. ร่วมหารือกบันายจา้งจดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง 
2. ใหค้าํปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการสาํหรับลูกจา้ง 
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจดัสวสัดิการที�นายจา้งจดัใหแ้ก่ลูกจา้ง 
4. เสนอขอ้คิดเห็น และแนวทางในการจดัสวสัดิการที�เป็นประโยชน์สาํหรับลูกจา้งต่อคณะกรรมการสวสัดิการ

แรงงาน 
ในปี 2559-2560 คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ไดท้าํการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูล/

ขอ้คิดเห็นของพนกังานในองคก์ร เขา้ร่วมหารือกบันายจา้ง และไดพิ้จารณาเห็นควรจดัใหมี้สวสัดิการเพิ�มเติมนอกเหนือจาก
ที�ไดป้ระกาศใชใ้นปัจจุบนั ซึ�งไดก้าํหนดเพิ�มเติมในขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั ไดแ้ก่  
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•  สวสัดิการเงินกูย้มืฉุกเฉินกรณีญาติสายตรงเสียชีวติ โดยไม่คิดอตัราดอกเบี!ย 
 •  สวสัดิการเพิ�มการลากิจพิเศษ 3 วนั กรณีงานมงคลสมรสของพนกังาน 

•  สวสัดิการเพิ�มการลากิจพิเศษ 3 วนั กรณีงานศพญาติสายตรงของพนกังาน 
นอกจากสวสัดิการที�ไดป้ระกาศเพิ�มเติมดงักล่าวคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ยงัไดมี้การ

นาํเสนอเรื�องอื�นๆ ที�จะช่วยเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ และไม่เป็นภาระหรือส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั ซึ�ง
ไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัใหด้าํเนินการตามที� “คสส” ไดน้าํเสนอ มีดงันี!  

•  เขา้ร่วมโครงการ กบั ธนาคารเกียรตินาคิน กรณีการกูย้มืเพื�อที�อยูอ่าศยั 
•  เขา้ร่วมโครงการ กบั ธนาคารเกียรตินาคิน กรณีส่วนลดประกนัรถยนต ์
•  ปรับปรุงระบบเครื�องกรองนํ! าดื�มทั!งบริษทัฯ เพื�อสุขภาพอนามยัที�ดีของพนกังาน 
•  จดัหาตูเ้ยน็เพิ�มใหพ้นกังานในบริษทั สาํหรับใชง้านส่วนกลาง 
•  ปรับเปลี�ยนวนัที�จ่ายเงินเดือน จากภายในเสาร์สุดทา้ยของเดือน เป็นศุกร์สุดทา้ยของเดือน 
•  ประกาศทดลองปรับเปลี�ยนเวลาการทาํงานจากเดิม วนัจนัทร์ ถึง พฤหสับดี 08:00น.-18:00น. วนัศุกร์ 08:00น.-

17:00น. เป็น วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ 08:00น.-17:30น. ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2561 หากประเมินแลว้พบวา่ พนกังานมี
สุขภาพ ความเป็นอยู ่มีความสุขมากยิ�งขึ!น และไม่กระทบต่อผลิตภาพของบริษทัฯ จะประกาศเป็นมาตรฐานของ บริษทัฯ 
ต่อไป 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

บริษทั กาํหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
ลกัษณะธุรกิจที�ใกลเ้คียงกนัและสภาวะเศรษฐกิจที�มีการเปลี�ยนแปลง ทั!งในรูปแบบผลตอบแทนที�เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวั
เงิน ทั!งนี!  ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระหนา้ที�รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ ตลอดจนผล
ประเมินการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละบุคคล โดยกาํหนดตวัชี!วดัผลงานเป็นรายบุคคล (KPI : Key Performance Index) 
ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายวตัถุประสงคข์ององค์กรที�กาํหนดในแผนงานประจาํปี เป็นเครื�องมือในการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานเพื�อปรับขึ!นเงินเดือนประจาํปี และการจ่ายโบนสัที�สอดคลอ้งกบัผลงานรายบุคคลและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั  

 สําหรับผลตอบแทนในรูปแบบสวสัดิการอื�นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนตามโครงสร้างกระบอกเงินเดือนตาม
ตาํแหน่งงานและความรับผิดชอบแลว้ การสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พนกังาน ยงัมีสวสัดิการต่างๆ ไดแ้ก่ กองทุนสาํรอง
เลี!ยงชีพ การจดัทาํประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าที�พกั ค่าเบี! ยเลี!ยง สวสัดิการเงินกูใ้น
ยามฉุกเฉิน และอื�นๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัฯ 

การสื�อสารนโยบายบรษิทัลงส ูพ่นกังาน 

 บริษทั กาํหนดการแถลงนโยบายของบริษทั เป้าหมาย
และทิศทางการดําเนินธุรกิจเพื�อให้เกิดการเติบโตอย่าง
ย ั�งยืน เป็นประจาํทุกปี  ปีละ 2 ครั! ง โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและพนัธกิจเพื�อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความเห็น 
หรือให้ข้อเสนอแนะแนวทางที� ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
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องคก์รเพื�อนาํมาปรับปรุงพฒันากระบวนการดาํเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในโอกาสนี!  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
จะทาํการสื�อสารนโยบายสาํคญับริษทัในสาระสาํคญั ที�พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกั และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัทั�วทั! ง
องค์กร ได้แก่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน หรือกําหนดช่วงระยะเวลาห้ามซื! อขาย
หลกัทรัพย”์  จรรยาบรรณธุรกิจ “การปฏิบติัตนของพนกังานและต่อผูบ้งัคบับญัชา” นโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื�องการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น เช่น การรับหรือให้ของขวญั ช่องทางแจง้ขอ้ร้องเรียนแก่พนักงาน และกลไกในการป้องกนัผู ้
ร้องเรียน และ/หรืออื�นๆ 

 บริษทัมุ่งมั�นที�จะเสริมสร้างความปลอดภยัใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยเริ�มตน้ตั!งแต่ การคดัสรรสินคา้ที�เป็นสินคา้

เพื�อช่วยสร้างความปลอดภยัในการทาํงาน การแนะนาํอุปกรณ์ที�เหมาะสม การสร้างสภาพการทาํงานที�ปลอดภยัแก่พนกังาน

ในองคก์ร  การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั การควบคุมคุณภาพสินคา้ต่างๆ และการพฒันาช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ความ

ปลอดภยัใหม้ากขึ!น 

การพฒันาบคุลากร  

 บริษทั ตระหนกัเสมอวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที�มีคุณค่าของบริษทั เป็นปัจจยัสาํคญัที�ส่งเสริมให้บริษทั
ดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมาย บริษทัเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และให้ความสาํคญัในเรื�องการดูแลและ
การปฏิบติัที�เป็นธรรม ทั!งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั!งโยกยา้ย และสวสัดิการที�เหมาะสม ตลอดจนการพฒันา
บุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มศกัยภาพของพนกังานในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั 

 โครงการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและการเตบิโตพนักงาน  

ในปี o|np บริษทัมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากร อย่างต่อเนื�อง โดยดาํเนินการวางแผน
ปรับปรุงการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยการวา่จา้งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการพฒันา
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นที�ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นการ ปรับปรุงเอกสารบรรยายลกัษณะงาน (Job 
Description : JD) ระบบประเมินค่างาน ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและพฒันาระบบพฒันาพนกังาน
รายบุคคล (IDP) การพฒันา ระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลงาน (Performance Management System 
: PMS) เพื�อให้การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ�งขึ!น ซึ� งจะช่วยสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัพนกังาน และสร้างความแขง็แกร่งในดา้นบุคลากรใหก้บัองคก์ร ในระยะยาวต่อไป 

 

การให้พนกังานมส่ีวนร่วมตดัสินใจ (Employee Engagement) 
บริษทั มีการให้สิทธิและเสรีภาพของพนักงาน โดยสนับสนุนให้มีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ เพื�อเป็นตวัแทนในการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุงสภาพการทาํงานให้ดีขึ!น รวมถึงมี
ช่องทางใหพ้นกังานในการแจง้ขอ้เสนอ ร้องเรียน ผา่นกล่องรับความคิดเห็น จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ และเวบ็ไซต์
ของบริษทั อีกทั!งยงัมีการสอบถามความพึงพอใจพนกังาน ทั!งหมด 7 ดา้น คือ ดา้นนโยบาย และการบริหารงาน 
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความมั�นคงในอาชีพ ดา้นความสัมพนัธภาพกบัเพื�อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  และดา้นเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ โดยบริษทักาํหนดให้ผล
สาํรวจความพึงพอใจพนกังานเป็น 1 ในตวัชี!วดัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยในปี 2560 ผลประเมินความพึง
พอใจของพนกังานอยูใ่นระดบั 66.72% ซึ� งผลการประเมินยงัตํ�ากวา่เป้าหมายของบริษทัที� 70% โดยบริษทัจะมี
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การนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที�ได้รับจากพนักงาน มาวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบที�สําคญั เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาดา้นการบริหารบุคลากรต่อไป 

 
 การฝึกอบรม 
เริ� มตั! งแต่การฝึกอบรมให้กบัพนักงานใหม่ ซึ� งบริษทักาํหนดให้มีหลกัสูตรพื!นฐาน สร้างความเขา้ใจเบื!องตน้

เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และระบบการทาํงานร่วมกนัในส่วนงานต่างๆ ซึ�งจะช่วยให้พนกังาน
ใหม่ได้เรียนรู้และสามารถปรับตวัให้เขา้กับองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถ และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน บริษทัจดัใหมี้การฝึกอบรมภายในแก่พนกังานครอบคลุมทุกส่วนงานอยา่งสมํ�าเสมอ  

บริษทัดาํเนินการดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังาน เพื�อเพิ�มขีดความสามารถของพนกังาน ดา้น
การบริหารจดัการ พฒันาศกัยภาพดา้นภาวะผูน้าํ โดยในปี 2560 มุ่งเนน้การพฒันาพนกังานในระดบัหัวหนา้งานขึ!นไป จดั
ให้มีการอบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการในด้านต่าง เพื�อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีศักยภาพ มี
ความกา้วหน้าในสายงาน สามารถเติบโตไปพร้อมกบับริษทัได ้หลกัสูตรที�มีการจดัอบรม ไดแ้ก่ หลกัสูตร “การบริหาร
เชิงกลยทุธ์ (Strategic Management)” หลกัสูตร “การบริหารความเสี�ยง” และ หลกัสูตร “การบริหารงาน บริหารคน” เป็น
ตน้  

ทั!งนี!  ในปี 2560 บริษทัจดัให้มีการอบรมให้กบัพนกังาน แบ่งเป็นหลกัสูตรการอบรมภายในจาํนวน 25 หลกัสูตร 
และหลกัสูตรการอบรมภายนอกจาํนวน 40 หลกัสูตร โดยมีจาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรมเฉลี�ยของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร
เท่ากบั 49 ชั�วโมง ผูบ้ริหารระดบักลางเท่ากบั 46.90 ชั�วโมง และพนกังานระดบัปฏิบติัการเท่ากบั 14.36 ชั�วโมง  
 

กจิกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทาํงานทีDด ี
 นอกจากการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานแลว้ บริษทัยงัมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความ
สามคัคี มีวฒันธรรมองคก์รที�ดี พนกังานมีความสุขในการทาํงาน สร้างโอกาสให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการ
ดาํเนินกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ�งแวดลอ้ม ปลูกจิตสาํนึกในการเป็นจิตอาสาให้กบัพนักงาน 
บริษทัสนบัสนุนใหจ้ดักิจกรรมสมัพนัธ์ประจาํปีในหลากหลายรูปแบบ โดยใชห้ลกัการสร้างความสุข � ประการ
(Happy �) เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมในดา้นต่างๆ เพื�อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที�จดัเป็นประจาํทุกปี ไดแ้ก่ กิจกรรมงานเลี!ยงสังสรรคปี์ใหม่ กิจกรรมรด
นํ! าดาํหัวขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต์ กิจกรรมท่องเที�ยวประจาํปี กิจกรรมชมรมกีฬาและสันทนาการ กิจกรรม
ทาํบุญบริษทัประจาํปี และกิจกรรมร่วมทาํบุญในวนัสาํคญัทางศาสนา เป็นตน้ 
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การสรา้งสภาพการทํางานที�ปลอดภยัใหแ้กพ่นกังาน 
  

 บริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพอนามยัในการทาํงานของพนกังานตลอดจน
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง จึงไดก้าํหนดใหมี้ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที�เป็นมาตรฐานสากล OHSAS ~�pp~
มาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั โดยบริษทัไดรั้บการรับรองระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
OHSAS 18001:2007 มาตั!งแต่ปี 2555 และมีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง โดยการปฏิบติัตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
เคร่งครัด  

 บริษทั จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นผูด้าํเนินการ
ควบคุม ติดตามสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบริษทัให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายต่างๆ พร้อมทั! งส่งเสริมให้พนักงานเห็น
ความสําคัญในเรื� องของการสร้างความปลอดภัย โดยโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานประกอบดว้ย ตวัแทนระดบับริหาร ~ คน เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการผูแ้ทนนายจา้ง
จาํนวน o คน กรรมการผูแ้ทนลูกจ้างจาํนวน f คน และเจา้หน้าที�ความปลอดภยัวิชาชีพ ~ คน ทาํหน้าที�กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการฯ และนอกจากนี!  ไดแ้ต่งตั!งเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัหัวหนา้งานโดยมีตวัแทน
จากหวัหนา้งานที�ดูแลรับผิดชอบพื!นที�แตล่ะชั!น (ตามที�ระบุ) ซึ�งสอดคลอ้งตามกฏกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. o|�� ลว. ~n พฤษภาคม o|��  

 ทั!งนี!  บริษทั ไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยั และเผยแพร่บนหนา้เวบ็ตข์องบริษทั www.pdgth.com 

 จากการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการการการควบคุมอยา่งจริงจงั  ทาํให้ในปี 2||� และo5npไม่มีสถิติการ
เกิดอุบติัเหตุรุนแรงจากการทาํงาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการทาํงาน 

 

 โดยในปี 25np บริษทัยงัมีโครงการและการดาํเนินการ เพื�อเพิ�มความปลอดภยัและสร้างเสริมสุขภาพในการ
ทาํงานที�ดี ดงันี!   

 - การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ให้เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวงัและตรวจวดัด้าน            
อาชีว อนามยัและความปลอดภยั แผนงานป้องกนั และแผนการลดความเสี�ยง และมาตรการเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการ
ทาํงาน ไดแ้ก่ ปรับปรุงพื!นที�ในสถานปฏิบติังานต่างๆใหมี้ความปลอดภยั ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื�องใชต้่างๆ ให้อยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านอย่างปลอดภยั ตรวจสอบระบบการป้องการเกิดเหตุเพลิงไหม ้ตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินคา้ รถยก
สินคา้ เป็นตน้ 
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 - โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี บริษทัมีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนกังานทุกคน จึงจดัให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี เพื�อเป็นการตรวจคดักรองคน้หาโรคเชิงป้องกนั หรือคน้หาภาวะผิดปกติตามปัจจยัเสี�ยงต่อ
สุขภาพ เพื�อหลีกเลี�ยง และป้องกนัโรคที�เกิดจากการทาํงาน/โรคที�ไม่เกิดจากการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกวธีิ 

 - โครงการมอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานทีDมีความเสีDยงในการทํางาน นอกจากนโยบายและการ
ควบคุมภายในของบริษทั เพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงานแลว้ บริษทัไดต้ระหนกัถึง กลุ่มพนกังานที�มีความเสี�ยงใน
การทาํงาน อาทิ พนักงานคลงัสินคา้ และจัดส่ง พนักงานขาย ซึ� งบริษทัถือว่าเป็นกลุ่มที�มีความเสี�ยงในการทาํงาน ทั! ง
อนัตรายจากสถานประกอบการ จากสภาพแวดลอ้มในคลงัสินคา้ของบริษทัเอง หรือการเขา้พบลูกคา้ในโรงงาน เพื�อลด
ความเสี�ยงจากการปฏิบติังานดงักล่าวบริษทัไดม้อบอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั สาํหรับ
พนกังานในกลุ่มนี! ทุกคน เพื�อใหม้ั�นใจวา่พนกังานจะมีความปลอดภยัในชีวติและสุขภาพในการทาํงาน 

 - บริษัทจดักจิกรรม “PHOL ร่วมใจไร้เแอลกอฮอล์” กาํหนดให้บริษทัเป็นพื!นที�ปลอดแอลกอฮอล ์และรณรงค์
ให้พนกังานงดดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์ซึ� งทาํให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการทาํงานของพนักงาน โดยบริษทัจดัให้มี
การตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลทุ์กวนัสาํหรับพนกังานในกลุ่มเสี�ยง เช่น พนกังานขบัรถส่งสินคา้ สาํหรับพนกังานกลุ่มอื�น 
บริษทัสุ่มตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละครั! ง 

 - การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษทัจดัการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื�องเป็นประจาํทุกปี 
หมุนเวยีนใหก้บัพนกังานทุกคน ไดแ้ก่ 
   หลกัสูตรความรู้เบื!องตน้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
  โครงการการฝึกอบรมดบัเพลิงขั!นตน้ และ การฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื�อ
พฒันาบุคคลากรให้มีความรู้เกี�ยวกบัทฤษฎีการเกิดเพลิงไหมแ้ละประเภทของเพลิงได ้พนักงานสามารถวางแผนและฝึก
ปฎิบติัในการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากการอคัคีภยัในระดบัเบื�องตน้ได ้เพื�อเป็นการปฏิบติัตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี�ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. o||| 

  โครงการฝึกอบรมเกี�ยวกบัผูบ้งัคบัปั! นจั�นชนิดปั! นจั�นเหนือศีรษะ ปั! นจั�นขาสูง  และปั! นจั�นชนิดอยูก่บั
ที�ชนิดอื�น โดยที�กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี�ยวกบัเครื�องจกัร ปั! นจั�น และหมอ้นํ! า พ.ศ.o||o กาํหนดให้นายจา้งตอ้งจดัให้ลูกจา้งซึ� งเป็นผู ้
บงัคบัปั! นจั�น ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัปั! นจั�น ผูย้ึดเกาะวสัดุ หรือผูค้วบคุมการใชปั้! นจั�น ผ่านการอบรมหลกัสูตรการปฏิบติั
หนา้ที�ดงักล่าว และตอ้งจดัให้มีการอบรมหรือทบทวนการทาํงานเกี�ยวกบัอบรมปั! นจั�น ทั!งนี!  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�
อธิบดีประกาศกาํหนดอบรมเครน 
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 - โครงการปรับเปลีDยนเก้าอีJเพืDอสุขภาพสําหรับพนักงานในบริษัท เนื�องจากบริษทัมีพนกังานที�ตอ้งทาํงานใน
สาํนกังานเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัผลสาํรวจเกี�ยวกบัสุขภาพของพนกังาน มีอาการบาดเจ็บที�เกิดจากการนั�งทาํงานที�ไม่
ถูกตอ้ง บริษทัจึงพิจารณาปรับเปลี�ยนเกา้อี!พนกังานใหม่ทั!งหมด เป็นเกา้อี! เพื�อสุขภาพ สามารถปรับความสูง และที�วางแขน
ได ้เพื�อใหเ้ขา้กบัสรีระของผูใ้ชง้าน ทาํใหล้ดอาการบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการทาํงาน โดยในปี o|np บริษทัไดท้าํการ
เปลี�ยนเกา้อี!ใหพ้นกังานจนครบทั!งหมดแลว้ 

       

 - การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัอย่างต่อเนืDอง เพื�อให้พนกังานตระหนกัถึง
ความเสี� ยงหรืออันตรายที�อาจเกิดขึ! นได้จากการทํางาน หรือการใช้ชีวิตประจําวนั มีการสื�อสารผ่านทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัระดบัวชิาชีพตามกฎหมาย ไดแ้ก่ รณรงคก์ารลดการเกิดอุบติัเหตุ ความปลอดภยั
ดา้นต่างๆ การดูแลถนอมสายตาจากการใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลเกี�ยวกบัโรคระบาด โรคที�เกิดจากการปฏิบติังานรวมถึง
วธีิการป้องกนั  เป็นตน้ นอกจากนี!  ยงัไดเ้ผยแพร่ความรู้กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยั เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภยั กฎหมายดา้นคมนาคม ขอ้บงัคบักระทรวงอุตสาหกรรม กฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ หรือกฎหมายใหม่ๆ โดยรวบรวมเป็นแฟ้มขอ้มูลสารสนเทศไวที้�ส่วนกลาง เพื�อใหพ้นกังานได้
ศึกษาขอ้มูลได ้ 

 - โครงการ 5ส บริษทัมีกิจกรรม 5ส โดยมีคณะทาํงาน 5ส ที�มาจากตวัแทนแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร
และพนักงานปฏิบติัตามหลกั 5ส อย่างต่อเนื�อง รณรงค์ให้พนกังานดูแล รักษาความสะอาดพื!นที�ที�ตนเองปฏิบติังาน โดย
คณะทาํงานร่วมกนักาํหนดแผนงาน หลกัเกณฑ ์แนวทางปฏิบติั และโครงการหรือกิจกรรมสนบัสนุน มีการตรวจติดตาม
เป็นประจาํทุกไตรมาส และจดัให้มีรางวลัเพื�อเป็นขวญักาํลงัใจแก่หน่วยงานที�ไดรั้บผลประเมินสูงสุดจากการปฏิบติัตาม
หลกั |ส รวมถึงการจดัทาํวารสาร 5ส เผยแพร่ขอ้มูล ความรู้ และกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง สื�อสารผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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การจดัการและการแบ่งปันความร ูค้วามปลอดภยั ( Knowledge Sharing ) 

  

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

บริษทัใหค้วามสาํคญั โดยบริษทัมีการติดตามความรู้ใหม่ๆเกี�ยวกบัความปลอดภยั มาตรฐานต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยคีวาม

ปลอดภยั เก็บรวบรวม และเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ ผา่นช่องทางต่างๆดงันี! 

� การฝึกอบรมความรู้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า 

บริษทั มีการจดัอบรมความรู้เรื�องอุปกรณ์ความปลอดภยัใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย

ใหแ้ก่ลูกคา้ บุคคลภายนอก และสถานศึกษาต่างๆ  โดยในปี  2560 บริษทัมีการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ลูกคา้และ

ผูส้นใจ จาํนวนทั!งสิ!น ประมาณ  2,960 ราย  
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� การจัดทาํสืDอให้ความรู้  

บริษทัมีการจัดทาํสื�อเพื�อให้ความรู้เกี�ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภยั ในหลายรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์www.thai-

safetywiki.com , https://www.facebook.com/thaisafetywiki, หนังสือแจกฟรี นิตยาสารแจกฟรี เกี�ยวกบัความรู้อุปกรณ์

ความปลอดภยัต่างๆ ตลอดจน วธีิการใชง้านที�ถูกตอ้งตามหลกัการและมาตรฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้ผูที้�สนใจมีความรู้

เกี�ยวกบัอุปกรณ์ต่างๆมากขึ!น ทั!งมาตรฐานต่างๆ การใชง้านที�ถูกวธีิ  

 

 

การคดัสรรและจําหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั การแนะนําอย่าง

ผ ูเ้ชี�ยวชาญ และการควบคมุคณุภาพสินคา้ (Product Responsibility ) 

ธุรกิจของบริษทั มีจุดประสงค์มุ่งเน้นการสร้างปลอดภยัให้แก่ ผูค้น ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ดงันั!น บริษทัจึง

จาํเป็นตอ้งมีสินคา้และบริการที�หลากหลาย เพื�อที�จะตอบโจทยค์วามตอ้งการต่างๆ นอกจากนี!  ยงัตอ้งมีระบบและเกณฑใ์น

การคดัเลือกสินคา้และควบคุมคุณภาพ เพื�อให้มั�นใจว่าสินคา้ต่างๆจากทางบริษทั มีคุณภาพและน่าเชื�อถือ สามารถสร้าง

ความปลอดภยัไดจ้ริง  

� การคัดสรรและจําหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย 

บริษทั ใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ที�จาํหน่ายแก่ลูกคา้อยา่งยิ�ง เพราะมีความเกี�ยวขอ้งกบั

ชีวิตและสุขภาพของผูใ้ช้งาน เพื�อให้ผู ้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดังนั! นการคัดเลือกสินค้าและผูผ้ลิตจึงมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง สินคา้ที�ทางบริษทัคดัสรร ทั!งหมดที�จะเขา้มาจาํหน่ายจึงจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกต่างๆ เพื�อให้

มั�นใจว่าสินคา้ตรงตามมาตรฐาน และสอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานของลูกคา้ นอกจากนี!  ยงัตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ

สินคา้ โดยหน่วยงานจดัซื!อจะทาํงานร่วมกนักบัผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตในการควบคุมคุณภาพ และรับรองความปลอดภยั

ของสินคา้  

บริษทั มีนโยบายที�จะจาํหน่ายเฉพาะ สินคา้ที�ไดมี้มาตรฐานความปลอดภยัต่างๆ ที�ไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้ดต้าม

กฎหมาย เท่านั!น อาทิเช่น มาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสาํนกังานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) 

มาตรฐานความปลอดภยัสินคา้จากอเมริกา ANSI, มาตรฐานความปลอดภยัสินคา้จากสหภาพยโุรป CE มาตรฐานความ
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ปลอดภยัสินคา้จากญี�ปุ่น JIS และมาตรฐานอื�นๆ ซึ�งเป็นมาตรฐานที�ไดรั้บการยอมรับในประเทศไทย นอกจากนี!  ยงัตอ้งไม่

เป็นสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ละเมิดลิขสิทธิ�  หรือสิทธิบตัร ทั!งนี! ในกรณีที�เกิดปัญหาเกี�ยวกบัสินคา้ บริษทั รับ

เปลี�ยนคืนภายใน � วนั  

นอกจากนี!  สินคา้ที�บริษทัจาํหน่ายทั!งหมด ยงัเป็นส่วนหนึ�งที�ช่วยใหส้ภาพชิวติของผูค้นและชุมชนมีความปลอดภยัขึ!น 
ไดแ้ก่ 

-  อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE)  
เป็นอุปกรณ์ที�บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ�งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนั

ในขณะทาํงาน เพื�อ ป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิดขึ!นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความร้อน, 

แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นตน้ โดย สินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี!  สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที�

ใชป้กป้องร่างกายตั!งแตศ่รีษะจรดเทา้ เช่น หมวกนิรภยั, แวน่ตา นิรภยั, ที�อุดหู, หนา้กากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี, 

ถุงมือนิรภยั, รองเทา้นิรภยั, ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอื�นๆ 

 

-  อุปกรณ์เพื�อความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Safety and Environment Products)  

เป็นอุปกรณ์ที�ใชเ้พื�อสร้างความปลอดภยัในสถานประกอบการ เช่น เครื�องตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊สไวไฟใน

อากาศ, อุปกรณ์ ชาํระลา้งตา และลาํตวัฉุกเฉิน, อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี, อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ, 

อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั, ป้ายเพื�อความ ปลอดภยั (Safety Sign) เป็นตน้ 
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โดยในปี o|np บริษทัไดมี้การคดัเลือกสินคา้ และเพิ�มบริการใหม่ต่างๆ  เพื�อมาตอบสนองความตอ้งการดา้นความ

ปลอดภยัที�เพิ�มมากขึ!น อาทิเช่น ถุงมือกนับาด, รองเทา้เซฟตี!  สไตล ์Sneaker, เครื�องวดัแก๊ส แบบพกพา, เครื�องช่วย

หายใจ แบบใชพ้ดัลมช่วยหายใจ PAPR รวมทั!งมีการบริการตรวจสอบถงัอากาศที�ใชใ้นงานกูภ้ยัต่างๆ 

o ถุงมือกนับาดที�ถกัทอจากเส้นดา้ยชนิดพิเศษ INTERCEPT ที�ให้การป้องกนัการบาดไดดี้เยี�ยม คล่องตวั 

และความสบายในขณะใชง้าน เคลือบฝ่ามือดว้ย PU ใหก้ารหยบิจบัที�มั�นคง          

 

o รองเทา้นิรภยัมาตรฐาน S3 หนงั Nubuck และรองเทา้ WIDE WOLVES มาตรฐาน JSAA จากญี�ปุ่น 

สาํหรับงานอุตสาหกรรม หรืองานช่างทั�วไปที�ตอ้งการความคล่องตวั รูปลกัษณ์ทนัสมยั 

 

o เครื�องวดัแก๊สที�ล ํ! าสมยัสามารถวดัแก๊สได้ �-| ชนิด สามารถสื�อสารกบัโทรศพัท์มือถือผ่าน Android 

Application ได ้ดว้ยระบบ Bluetooth สามารถแชร์ค่าที�อ่านได ้ไปยงัผูช่้วยดา้นนอกทาํให้ผูใ้ชง้านใน

หนา้งานปลอดภยัมากขึ!น 

 

o เครื�องช่วยหายใจ PAPR ที�มีพดัลมภายในดูดอากาศที�มีสารปนเปื! อนผ่านไส้กรองเพื�อนาํอากาศบริสุทธิ�  

ใหผู้ส้วมใส่ไดใ้ชห้ายใจในขณะปฏิบติังาน 
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- ศูนยบ์ริการชุด SCBA ให้บริการตรวจสภาพชุดแคร่และถงัอดัอากาศสาํหรับเครื�องช่วยหายใจ หรือ SCBA,   

บริการซ่อมแซม ทดสอบความสมบูรณ์ของถงัอากาศดว้ยระบบ Hydrostatic Test, บริการอดัอากาศบริสุทธิ� เขา้ถงั

อดัอากาศ 

                     

 

� การแนะนําสินค้าอย่างผู้เชีDยวชาญ 

นอกจากสินคา้และบริการต่างๆที�ช่วยสร้างความปลอดภยัแลว้ บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการให้ความรู้
และความเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆที�ถูกตอ้งแก่ผูใ้ชง้าน เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถนาํอุปกรณ์ไปใชป้้องอนัตรายต่างๆไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและปลอดภยัแทจ้ริง โดยบริษทัมีการฝึกอบรมความรู้ดา้นสินคา้และการใชง้านต่างๆแก่พนกังานขายของ
บริษทัอยา่งต่อเนื�อง รวมถึงมีการจดัการทดสอบความรู้เป็นประจาํทุกปี เพื�อใหพ้นกังานขายทาํหนา้ที�นอกจากแนะนาํสินคา้
แลว้ ยงัสามารถใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํการใชง้านที�ถูกตอ้งดว้ย โดยในปี 2560 บริษทัมีพนกังานขายที�ผา่นการฝึกอบรม
ความรู้ และสอบผ่านเกณฑก์ารวดัผลระดบัผูเ้ชี�ยวชาญ 30 คน จากทั!งหมด 40 คน ซึ� งกระจายตวัในการให้บริการลูกคา้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากกวา่ 800 โรงงาน โดยในปี 2561 บริษทัมีเป้าหมายจะพฒันาเพิ�มจาํนวนพนกังานขายที�ผ่าน
เกณฑใ์หค้รบ 40 คน เพื�อใหม้ั�นใจวา่ลูกคา้จะไดค้าํแนะนาํที�ถูกตอ้งและดีที�สุด 
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� การควบคุมคุณภาพสินค้าและคัดเลือกผู้ผลติ 

บริษทั มีกระบวนการประเมินผูผ้ลิต อย่างชดัเจน โดยคู่คา้รายใหม่ทุกรายตอ้งผ่านเกณฑ์การคดัเลือกในเรื�อง
คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด สาํหรับคู่คา้รายเดิม จะตอ้งไดรั้บการประเมินอยา่งสมํ�าเสมอ และใน
กรณีที�พบประเด็นปัญหา บริษทั จะร่วมมือกบับริษทัคูค่า้เพื�อหาทางแกไ้ขปัญหานั!นอยา่งเหมาะสม โดยมีหวัขอ้การประเมิน
คู่คา้ดงันี!   

1. ความสามารถในการผลิต (Ability to Produce)  
2. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ (Ability to Control Quality)  
3. การบริหารความเสี�ยง (Risk Management)  
4. การตรวจสอบผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป (Product Audit)  
5. การจดัเก็บรักษาผลิตภณัฑก่์อนการส่งมอบ (Warehouse Management) 
ดว้ยเหตุนี!  จึงมั�นใจได้ว่า สินคา้จากผูผ้ลิตที�บริษทัคดัเลือกมาจัดจาํหน่าย เป็นสินคา้ที�มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 

การขยายช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ความปลอดภยั ( Product Accessibility) 

 

ปัจจุบนั การเขา้ถึงสินคา้เพื�อความปลอดภยัยงัจาํกดัอยูแ่ค่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั!น ในขณะที�ในตลาดทั�วไป 

การหาซื!อสินคา้เหล่านี!  ยงัมีไม่มากนดั บริษทัตระหนักถึงความสาํคญัของการขยายช่องทางจาํหน่าย จึงไดพ้ยายามพฒันา

ช่องทางจาํหน่ายใหม่ๆ ให้มากขึ!น เพื�อให้ผูที้�มีความตอ้งการ สามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยในปี o||n บริษทัมีการจดัจาํหน่าย

ทาง Online ผ่านเวบ็ไซต์ www.pholonline.com ของบริษทัเอง ซึ� งเป็นเวป็ไซต์ E-commerce แบบเต็มรูปแบบ สามารถ

สั�งซื!อได ้ผ่านการจ่ายเงินโอนเงินและบตัรเครดิต ซึ� งระบบจะจ่ายเงินผ่าน Gateway ของธนาคารกสิกร โดยไม่มีการเก็บ

ขอ้มูลบตัรไวใ้นเวบ็ไซต ์นอกจากนี!  เวบ็ไซตมี์ระบบรักษาความปลอดภยัแบบเขา้รหัส Secure Socket Layer (SSL) ทาํให้

ผูใ้ชมี้ความปลอดภยัในการใชง้าน นอกจากนี!  ยงัมีการจาํหน่ายผา่นช่องทาง Online อื�นๆ เพิ�มมากขึ!น อาทิ Lazada, 11Street 

และ Shopee โดยมีจาํนวนลูกคา้ที�ซื!อสินคา้ผา่นช่องทางเหล่านี!  เพิ�มขึ!นมากกวา่ fpp ราย  
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Operational Efficiency 

การเพิ�มประสิทธิภาพการทํางาน เพื�อความเจรญิเติบโตของธรุกิจ  

ทัYงขององคก์ร และลกูคา้  

การบรหิารจดัการกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพ ( Supply Chain Management ) 

ปัจจยัในการการสร้างความยั�งยนืที�บริษทัใหค้วามสาํคญั คือการเป็นส่วนหนึ�งในการเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน 

เพื�อความเจริญเติบโตของธุรกิจ ทั!งขององคก์ร และลูกคา้ โดยบริษทัใชแ้นวทางในการบริหารจดัการตามมาตรฐานของ 

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

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

สามารถตรวจสอบได ้โดยผ่านระบบที�ระบุขั!นตอนและวิธีการทาํงาน เพื�อให้มั�นใจว่าบุคลากรในองค์กร รู้หน้าที�ความ

รับผิดชอบและขั!นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังาน มีการจดบนัทึกขอ้มูล รวมทั!งการตรวจสอบการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามที�

ระบุไวใ้นระบบ และมีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด รวมทั!งมีแนวทางในการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเดิม 

 

นอกจากนี!  บริษทัยงัไดมี้การนาํเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ อาทิ โปรแกรม

ระบบการบริหารคลงั (Warehouse Management System), ระบบรายงานยอดขาย, ระบบการทาํใบเสนอราคาออนไลน์

ใหแ้ก่พนกังานขาย และระบบบริหารจดัการฐานลูกคา้ (Customer Relationship Management Program)  

โดยในปี 2560 บริษทั มีแผนการปรับปรุงระบบเหล่านี! ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ!น เพื�อให้มีกระบวนการทาํงานที�มี

ความเชื�อมโยงกนั ลดระยะเวลาและขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน ลดตน้ทุนในการทาํงาน เพิ�มความพึงพอใจแก่ลูกคา้ใน

กระบวนการถดัไป รวมถึงการสอบทาน ติดตามผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ�มแก่

กิจการ 
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การสรา้งความพึงพอใจลกูคา้ที�มีต่อสินคา้และการบรกิาร ( Customer Satisfaction ) 

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสิ�งที�บริษทัให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ�ง บริษทัมีนโยบายที�จะคดัสรรสินคา้ และ

พฒันาการบริการอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ และยงัใหค้วามสาํคญัในการดูแลลูกคา้ ทั!งบริการก่อน

การขาย และบริการหลงัการขาย เพื�อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ช้บริการ โดยในปี 2560 บริษทัได้รับคะแนนจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจลูกคา้อยูที่�ร้อยละ  95.70 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั!งหมด ~,~~� ราย โดยบริษทัมีกล

ยทุธ์สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ ดงันี!   

1. บริการก่อนการขาย  

- บริการให้คาํแนะนําสินค้า และบริการต่างๆ อย่างมืออาชีพและเชืDอถือได้ 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัแนะนาํสินคา้แก่ลูกคา้ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล และอุปกรณ์

เพื�อความปลอดภยัต่างๆ เนื�องจากการแนะนาํสินคา้ที�ดี มีประสิทธิภาพนั!น จะช่วยใหผู้ใ้ชง้าน สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและปลอดภยั ลดการบาดเจ็บ และประหยดัค่าใชจ่้าย 

พนกังานขายของบริษทั จะไดรั้บการฝึกอบรมเกี�ยวกบัสินคา้และการใชง้านต่างๆที�ถูกตอ้ง อยา่งต่อเนื�อง ทั!งจาก

ภายในและภายนอกองคก์ร เพื�อใหม้ั�นใจวา่ พนกังานมีความเขา้ใจ สามารถแนะนาํสินคา้และการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

     

 

 

- มสิีนค้าพร้อมส่ง 

บริษทัมีระบบและขั!นตอนวเิคราะห์ปริมาณการใชง้านของแต่ละสินคา้ เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ สินคา้จะมีปริมาณ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ สามารถส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดท้นัความตอ้งการ 
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2. บริการหลงัการขาย  

- บริการจดัส่งสินค้า 

การส่งมอบที�ทนัเวลา เป็นส่วนหนึ�งที�ทาํให้ลูกคา้

พึงพอใจ และใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื�อง บริษัท

บริการส่งสินค้าถึงผูรั้บทั�วประเทศ ครอบคลุมทุกพื!นที�

ทั!ง 76 จงัหวดั  และดว้ยระบบการจดัส่งที�มีประสิทธิภาพ ทาํ

ใหบ้ริษทัสามารถส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา โดย

ในปีที�ผา่นมามีการส่งมอบที�ตรงตามเวลาและถูกตอ้งถึงร้อย

ละ 99.80 

– บริการรับคืนและเปลีDยนสินค้า 

บริษทั ยนิดีรับเปลี�ยนหรือคืนสินคา้ ภายใน � วนัทาํการนบัจากวนัที�รับสินคา้ ในกรณีลูกคา้สั�งผิดหรือไม่พึงพอใจ

ในสินคา้ ทั!งนี!  ไม่รวมสินคา้ที�เป็นการสั�งพิเศษ หรือสั�งผลิตเฉพาะ นอกจากนี!  บริษทัยงัมีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ หาก

ลูกคา้ไม่มีความพึงพอใจในสินคา้สามารถเปลี�ยนคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลารับประกนัของสินคา้แต่ละประเภทที�กาํหนด 

โดยสินคา้ยงัคงมีสภาพดีและไม่มีการชาํรุดหรือเสียหายแต่อยา่งใด 

– บริการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จในการทาํงานที�มีความปลอดภยั คือการใช้

งานอุปกรณ์ที�ถูกตอ้งของผูป้ฏิบติังาน บริษทัมีบริการการฝึกอบรมและให้ความรู้

ผูป้ฎิบติังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี!  

• วธีิใชง้านอุปกรณ์ 

• วธีิจดัการ การบาํรุงรักษา 

• วธีิการซ่อมแซมเบื!องตน้ สาํหรับสินคา้

ประเภทเครื�องจกัร และอุปกรณ์ 

• วธีิการติดตั!งและสวมใส่อุปกรณ์   
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Minimize Environmental Footprint 

การลดมลภาวะที�เกิดจากกระบวนการ และสง่เสรมิการใชว้สัด ุ

ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  

 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัประเภทงานบริการ กระบวนการดาํเนินงานของบริษทัมีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม
ค่อนขา้งน้อย แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่าทั!งทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรพลงังาน บริษทัรณรงค์ให้พนักงานร่วมกนัดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยมีการดาํเนินงานเพื�อความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

การใชบ้รรจภุณัฑที์�สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 

บริษทัมีการใชถุ้งพลาสติกเพื�อบรรจุหีบห่อสินคา้
ให้แก่ลูกค้า บริษทัตระหนักถึงมลภาวะที�เกิดจากการใช้
ถุงพลาสติก ตั!งแต่ปี o||p เป็นตน้มา บริษทัไดเ้ปลี�ยนบรรจุ
ภณัฑจ์ากการใชถุ้งพลาสติกสาํหรับใส่สินคา้ธรรมดา เป็น
ถุงพลาสติกที�ทํามาจากวสัดุที�สามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ (Biodegradable) ซึ� งถุงพลาสติกย่อยสลาย
ดังกล่าว เ ป็นถุงพลาสติกที� มีสารเติมแต่ง เพื�อเ ร่งให้
ถุงพลาสติกสามารถเกิดการยอ่ยสลายไดเ้มื�อไดรั้บแสงแดด 
ความร้อน หรือออกซิเจนในอากาศ โดยสารช่วยยอ่ยสลาย
นี! ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที�เป็นอนัตราย
ต่อมนุษย ์สตัว ์และสิ�งแวดลอ้ม  

การเปลี�ยนมาใชห้ลอด LED ในสํานกังาน 

ในปี o||� บริษทัมีโครงการปรับเปลี�ยนหลอด Fluorescent มาใชเ้ป็นหลอด 
LED เพื�อใหแ้สงสวา่งภายในสาํนกังานแทน เนื�องจากหลอด LED ประหยดั
พลงังานมากกวา่ และใชพ้ลงังานเพียง ~ ใน f ของหลอดแบบ Fluorescent 
ในขณะที�ใหแ้สงสวา่งเท่ากนั และมีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่ o-� เท่า 
สามารถช่วยลดขยะจากการเปลี�ยนหลอดไฟ อีกทั!งมีการแผค่วามร้อนออกจาก
ตวัหลอดตํ�า จึงทาํใหป้ระหยดัค่าไฟจากแอร์คอนดิชั�นในการทาํความเยน็
เพิ�มขึ!นอีก  

      

 

 

สดัสว่นการเปลี�ยนหลอดไฟ LED ในสาํนกังาน P�% 
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การบรหิารคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื�อลดสินคา้เสื�อมสภาพ 

สินคา้เสื�อมสภาพ เป็นปัญหาหลกัของธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ 
เนื�องจากตอ้งมีการบริหารจดัการสินคา้ที�มีความหลากหลายจาํนวนมาก 
ส่งผลใหมี้สินคา้คงคลงัที�ขายไม่ทนัและหมดอาย ุเกิดเป็นขยะจาํนวนมาก
ที�ตอ้งทาํลาย เพื�อลดปัญหาดงักล่าว บริษทัจึงไดมี้การนาํ ระบบการจดัการ
คลงัสินคา้ (Warehouse Management System: WMS) ซึ� งถูกพฒันาขึ!นมา
เพื�อช่วยให้การปฏิบติังานภายในคลงัสินคา้และการบริหารสินคา้คงคลงั

ให้มีประสิทธิภาพมีความถูกตอ้งและ
แม่นย ํามากขึ! น  ทําให้การบริหารคลัง มี

ประสิทธิภาพมากขึ!น นอกจากนี!  ยงัสามารถดาํเนินงานการผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่จําเป็นตอ้งอาศัยงานที�ใช้กระดาษ (Paperless) แนวทางดังกล่าวสามารถลด
ปริมาณการใชก้ระดาษไดอี้กทางหนึ�ง 

บริษทัมุ่งมั�นที�จะปรับปรุงพฒันาระบบการจดัการคลงัสินคา้อย่างต่อเนื�อง 
และเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ�งขึ!น โดยมีเป้าหมายที�จะลดสินคา้
เสื�อมสภาพใหค้งเหลือนอ้ยที�สุด 

 
 

การจําหน่ายสินคา้ที�ช่วยลดมลภาวะสิ�งแวดลอ้ม ( Green Products ) 

 เพื�อช่วยลดมลภาวะและมลพิษทางสิ�งแวดลอ้ม บริษทัจึงมีนโยบายในการคดัสรรสินคา้ที�มีส่วนในการช่วยลด

มลพิษหรือมลภาวะในสิ�งแวดลอ้มมาจาํหน่าย ทั!งในเรื�องกระบวนการผลิต หรือ วสัดุที�ใชใ้นการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ�ม

สินคา้ Green Products ในอนาคต โดยในปี o|np บริษทัมียอดขาย สินคา้ Green Products ประมาณ op ลา้นบาท ซึ� ง

ผลิตภณัฑต์่างๆที�บริษทันาํมาจาํหน่าย ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล  ตรา  Moldex  
อนัตรายของพลาสติก PVC นั!น เป็นที�รับรู้กนัวา่เป็นพิษสูง และกาํจดัยาก เมื�อ PVC ถูกเผาไฟ จะเกิดเป็นก๊าซพิษที�
รุนแรงมาก ส่งผลต่อสิ�งแวดลอ้ม และสุขภาพชีวิต สินคา้ของ Moldex ทุกรายการ ไม่มีส่วนผสมของ PVC ซึ� งถือ
เป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และลดขยะที�เป็นพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม 
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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 จดทะเบียนจดัตั!งเมื�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� � ธ.ค. 2553 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ�มตน้ 135,000,000 บาท 

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

 สดัส่วนผูถื้อหุน้ รายใหญ่ : 54.27% / รายยอ่ย 45.73% 

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

ที�ตั!งสาํนกังานสาขา  : 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 ปี2560 

(คน) 

ร้อยละ จาํนวนพนักงานแยกตามอายุ (คน) 

18-30 ปี 30-50 ปี 50 ปี 

ขึJนไป 

จาํนวนพนักงานทัJงหมด(รวมพนกังานสัญญาจ้าง) 222 100% 56 151 15 

ชาย 105 47% 24 74 7 
หญิง 117 53% 32 77 8 

จาํนวนระดบับริหาร 6 100% 0 3 3 

ชาย 4 67% 0 2 2 
หญิง 2 33% 0 1 1 

จาํนวนระดบัผู้จดัการ 20 100% 0 17 3 

ชาย 13 65% 0 12 1 
หญิง 7 35% 0 5 2 

จาํนวนพนักงานระดบัตํDากว่าผู้จดัการ 192 100% 54 129 9 

ชาย 85 44% 23 58 4 
หญิง 107 56% 31 71 5 

จาํนวนพนักงานสัญญาจ้าง 4 100% 2 2 0 

ชาย 3 75% 0 2 1 
หญิง 1 25% 1 0 0 

            
อตัราการลาออก 62 100%       

ชาย 23 37%    
หญิง 39 63%    

            
การลาคลอดบุตร           

จาํนวนพนกังานที�ลาคลอดบุตร 1     
จาํนวนพนกังานที�กลบัมาทาํงานหลงัจากคลอดบุตร 1     

            
จาํนวนชัDวโมงการฝึกอบรมเฉลีDย ปี 2560      

พนกังานระดบับริหาร 49.00 ชั�วโมง/คน   

พนกังานระดบัผูจ้ดัการ 46.90 ชั�วโมง/คน   

พนกังานระดบัตํ�ากวา่ผูจ้ดัการ 14.36 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
ขึ!นกบัผูป้ฏิบติังาน หรือใชเ้พื�อสร้างสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั 

 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) 

  

 

 

 

  

ถุงมือนิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กาก ชุดผจญเพลิง ชุดป้องกนั
สารเคมี 

หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั อุปกรณ์ป้องกนั
การตกจากที�สูง 

 อุปกรณ์เพืDอความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

  
 

  

อุปกรณ์เป่า-ดูด อากาศ ตูแ้ละภาชนะสาํหรับจดัเกบ็สารเคมี อุปกรณ์ลอ็คนิรภยั อุปกรณ์ชาํระลา้งฉุกเฉิน เครื�องวดัแก๊ส 

 

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

  
 

ชุดทาํงานในหอ้งคลีนรูม  ผา้เช็ดชิ!นงาน ถุงมือสาํหรับหอ้งคลีนรูม 
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3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํJาเพืDออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER โดยการจดั
จาํหน่ายสินคา้ระบบบาํบดันํ! าทั!งระดบัอุตสาหกรรมและครัวเรือน การให้บริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง ควบคุมระบบ 
รวมถึงการบาํรุงรักษา ในลกัษณะ EPC และ BOO การใหบ้ริการครอบคลุม 5 ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบผลิตนํ! าประปาและนํ!า
ดื�ม ระบบบาํบดันํ! าเสีย ระบบบาํบดันํ! าเสียเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ระบบผลิตนํ! าบริสุทธิ�  และระบบผลิตนํ! าจืดจากนํ! าทะเล 

 

 
 

เครื�องกรองนํ!าสาํหรับครัวเรือน ระบบบาํบดันํ!าสาํหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์สาํหรับระบบบาํบดันํ!า 
 

โครงสรา้งรายไดต้ามกล ุม่สินคา้และบรกิาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น

SAFETY 715.45 78.20% 687.37 62.60% 715.18 72.54%

CE 104.82 11.46% 130.29 11.87% 163.84 16.62%

WATER 94.64 10.34% 280.34 25.53% 106.83 10.84%

รวม 914.91 100% 1,097.99 100% 985.85 100%

กล ุม่สนิคา้และบริการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
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รางวลัและความภมิูใจ 

 
� ผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ในปี o|||-o||n 

และ ปี o||� – o|np 
� ผลประเมินคุณภาพ การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี o|np ไดรั้บคะแนน ~pp คะแนนเตม็ 
� รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต(Collective 

Action Coalition against corruption หรือ CAC) เมื�อวนัที� ~� ตุลาคม o||� 
� รางวลั “ประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI (The Honorable Mention-MAI)” จาก

โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี o||� (Board of the Year Awards op~|) 
� รางวลั SET Awards op~�: SET Award of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล (Corporate 

Governance Report) 
� รางวลั SET Awards op~o และ SET Awards op~f ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล “Top 

Corporate Governance Report” 
� รางวลั “mai Special Encouragement” จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 

o||n (Board of the Year Awards op~f)  
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เกี�ยวกบัรายงานฉบบันีY  

 รายงานแห่งความยั�งยนื ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ PHOL ฉบบันี!  จดัทาํเป็นรูปเล่มแยกออกจาก

รายงานประจาํปี เพื�อเผยแพร่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันาอย่างย ั�งยืนของ บริษทั และผลการ

ดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยครอบคลุมระยะเวลาการดาํเนินงาน

ของบริษทัและบริษทัย่อย ตั!งแต่วนัที� 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560 ภายใตก้รอบการรายงานของ Global Reporting 

Initiative หรือ GRI รุ่นที� 4 โดยมุ่งเนน้ประเดน็ที�สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั และเป็นประเด็นที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ใหค้วามสนใจ แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั�นของบริษทั ในการพฒันาใหอ้งคก์รสามารถเติบโตยั�งยนือยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบัรายงานฉบบันี!  

สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้� 

สาํนกังานเลขานุการ/นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

โทรศพัท ์02-791 0111 ต่อ 151 หรือ 206 

 



37 รายงานความยั �งยืน 2560
 

 

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 8 
AR 31 

 

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 24  

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 8 
AR 31 

 

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 covered by the report. 

SR 31 
 

 

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 10  

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

SR 10  

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   
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

Aspect Boundaries. 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. SR 4  

G4-25 
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to 
engage. 

SR 4  

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 7  

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 41,59  

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 41  

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 41  

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 59  

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 59  

G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest governance 
body’s collective knowledge of economic, environmental and social topics. 

AR 59  

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 

AR 59  
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

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. 

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 59  

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 59  

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 10  

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

AR 59  

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 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. 

AR 41  

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 41  

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 41  

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  
AR 59 

 

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  
AR 59 

 

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 59  
 
 
 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES 

CATEGORY: ECONOMIC 

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed SR 34  

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   
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

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 

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 
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

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 organization’s discharges of water 
and runoff 

  

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 29  

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services SR 29  

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 16  

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 16  

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

SR 16  

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 15  
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

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

SR 15  

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the 
continued 
employability of employees and assist them in managing career endings 

SR 15  

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career 
development reviews, by gender and by employee category 

SR 15  

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 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   
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

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 9  

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 9  

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken   

ASPECT: PUBLIC POLICY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

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 20  

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

SR 20  



44 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)

  

 
 

Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

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 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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