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“เป็นบรษิทัชันนําของประเทศไทยและภมิูภาคอาเซียน ที มีความยั งยนื 
ในธรุกจิสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ งแวดลอ้ม” 
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 รางวลัและความภมูใิจ 

 

 
 

 
 

 
 

ผลประเมนิดา้นการกาํกบัดแูลกิจการในระดบั "ดเีลศิ" 
Excellent CG Scoring 

ปี 2555-2556 และ ปี 2558–2561 

 
 
 
 
 

ผลประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจาํปี 0123  

ไดร้ับคะแนน ��� คะแนนเต็ม ต่อเนื!องเป็นปีที! & 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไดร้ับการรับรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต 

(Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) 
  

 
 
 
 
 

 
 

รางวลั SET Awards 2��3: SET Award of Honor 
ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล 
(Corporate Governance Report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวลั SET Awards 2012 และ SET Awards 2013 
ดา้นการรายงานบรรษทัภบิาล 

“Top Corporate Governance Report” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการประกาศเกียรตคิณุคณะกรรมการแห่งปี 
Board of the Year Awards 2015 

รางวลั “ประกาศเกียรตคิณุชมเชยคณะกรรมการ MAI 
Board of the Year Awards 2013 
รางวลั “mai Special Encouragement” 
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สารจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทประกอบธุรกิจด้านความปลอดภัย       

อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม โดยในปี 2561 เป็นปี

ครบรอบการดําเนินงานปีที� 40 ของบริษัท ตลอด

ระยะเวลาที�ผ่านมา บริษัทมีการเปลี�ยนแปลงและ

พฒันาการมาอย่างต่อเนื�อง สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สภาวะแวดล้อมทั 3งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และ

สิ�งแวดลอ้ม ที�มกีารปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ แต่บรษิทัก็

สามารถปรบัตวัและดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างประสบผลสาํเรจ็ 

มผีลการดาํเนินงานเตบิโตต่อเนื�องและมั �นคง โดยมคีวาม

เชื�อมั �นว่าปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็ได้

ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมากระทั �งถงึปัจจุบนั คอืการยดึมั �น

ในการดําเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ซื�อสตัย ์มธีรรมาภิ

บาล มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิ�งแวดล้อม และ

พัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื�องเพื�อสร้างการ

เตบิโตอย่างมั �นคงและยั �งยนืแก่บรษิทั ในการสรา้งคุณค่า

ร่วมให้กบัผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งตามแนวคิด 

“ร่วมสร้างสิ�งที�ดีกว่า” หรือ “Better Together” ที�

มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมในการสรา้งคุณค่าให้ครอบคลุมทั 3ง

มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้มผ่านการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทั 

นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน ์

 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
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  ปี 2561 บริษัทยังยึดมั �นดําเนินธุรกิจตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีและได้นําหลกัเกณฑ์การ

กํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

(Corporate Governance Code: CG Code) ที�ออกใหม่

มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั มกีารทบทวน

แนวทางปฏบิตัิให้สอดคล้องกบักฎหมายและขอ้กําหนด

ของหน่วยงานกํากับ นอกจากนี3 ยังมีการทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื�อป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั �นให้ให้สอดคล้องกบัประเด็น

ความเสี�ยงดา้นทุจรติคอรร์ปัชั �นของบรษิทั และบรษิทัอยู่

ระหว่างเตรียมความพร้อมในการขอต่ออายุการรบัรอง

การเป็นสมาชกิโครงการ CAC 

 ด้านการเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการ 

บริษัทมีการพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื�อง นํามาตรฐาน

ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการ

จั ด ก า ร อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 

OHSAS18001:2007 มาใช้ในกระบวนการทํางาน และ

การปรบัปรุง เพิ�มการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน

กระบวนการเพื�อลดขั 3นตอนการทํางานให้กระชบัรดักุม 

เพิ�มความรวดเรว็และประสทิธภิาพในการทาํงาน และการ

บริการลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดี

ยิ�งขึ3น 

 ด้าน คุณค่าของบุ คลากร  บริษัทยังคง ให้

ความสําคญัทางด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง 

การเพิ�มศักยภาพบุคลากรเพื�อให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการเติบโตของบริษัท เริ�มจากการดําเนินการตาม

แผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะแรก การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ กลั �นกรอง เกดิเป็นวฒันธรรม

องคก์รในชื�อ PHOL-D ที�จะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

บุคลากรของบริษัทต่อไปในอนาคต รวมถึงการส่งเสริม

พนักงานใหม้คีวามกา้วหน้าในสายอาชพี โดยในปี 2561 

บรษิทัไดแ้ต่งตั 3งผูบ้รหิาร 2 คน ซึ�งป็นพนักงานที�เตบิโต

มาพร้อมกบัองค์กร ถือเป็นแบบอย่างที�ดแีก่พนักงานรุ่น

ต่อๆไปในการพฒันาตนเอง ใหม้โีอกาสกา้วหน้าในอาชพี

การทาํงาน  

 สุดท้ายนี3  ในนามของบริษัท ผลธญัญะ จํากดั 
(มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร 
พนักงาน และ   ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที�ได้ให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานของบรษิทัดว้ยดเีสมอมา ขอให้
เชื�อมั �นว่าบรษิทัจะยดึมั �นการดําเนินธุรกจิภายใต้หลกัธรร
มาภิบาล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน 
สิ�งแวดล้อม สร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
และบรษิทัสามารถเตบิโตไดอ้ย่างมั �นคงยั �งยนื  
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 เกี	ยวกบั PHOL 

บรษิทั ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

  ชื�อยอ่ในตลาดหลกัทรพัย ์mai: PHOL 

  วนัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์mai: 9 ธนัวาคม 2553 

  ทุนจดทะเบียน: 250,999,978.00  บาท 

  ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว: 202,500,232.00 บาท 

  ประเภทธรุกิจ: บริการ 

  ผูบ้ริหารสูงสุด: นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน์ 

  ผูถื้อหุ้น: รายใหญ่ 54.27% รายย่อย 45.73%  

  จาํนวนพนักงาน: รวม 209 คน (ณ 31 ธนัวาคม 2561)  

  ที�ตั @งสาํนักงาน: 

� สาํนักงานใหญ่  ° เลขที� 1/11 หมูท่ี� 3 ถนนลําลกูกา ตําบลลาดสวาย อาํเภอลําลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 12150 
Tel. 0-2791-0111-2 Fax. 0-2791-0100-3    

� สาํนักงานสาขา  ° สาขาระยอง 155/213 หมูท่ี� 2 ตําบลทบัมา อาํเภอเมอืง 
 จงัหวดัระยอง Tel. 0-3803-4011-3 Fax. 0-3803-4017 

 ° สาขาเชียงใหม่ 47/55-57 หมูท่ี� 2 ถนนโชตนา ตําบลชา้งเผอืก อาํเภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
Tel. 0-5322-6811 Fax. 0-5322-6898                 

 ° สาขาภเูกต็ 1/127 หมูท่ี� 3 ถนนเทพกษตัร ี ตําบลรษัฎา อาํเภอเมอืง
ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  
Tel. 0-7621-5100 Fax. 0-7621-5714                  

  โครงสรา้งกลุ่มบริษทั: 
 
 

 
บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

  บรษิทั ผลพาลาเดยีม จาํกดั  
  99.99%:ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 

บรษิทั ผล วอเตอร ์จาํกดั 
99.99%:ทุนจดทะเบยีน 50,000,000 บาท 
บรษิทั ผลธญัญะ (แคมโบเดยี) จาํกดั 
100%:ทุนจดทะเบยีน 300,000 USD 

 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั @งเมื�อวนัที� 4 มกราคม 2504 โดยมีวตัถปุระสงคเ์ริ�มแรกเพื�อ

จาํหน่ายเมลด็ธญัพืชและสินค้าทางการเกษตร ต่อมาในปี 2521 ได้เปลี�ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จดัจาํหน่าย

สินค้าพื�อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อม กว่า 40 ปี ในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัถือเป็นหนึ�งใน

ผูนํ้าที�มีการจดัจาํหน่ายสินค้าด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัอย่างครบวงจร 
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สินคา้และบรกิาร 

 

กล ุม่สินคา้และบรกิารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

(Occupational Safety, Health and Environment Products) หรอื SAFETY 

SAFETY เป็นกลุ่มสนิคา้และบรกิารที�ใชเ้พื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจเกดิขึMนกบั

ผูป้ฏบิตังิาน หรอืใชเ้พื�อสรา้งสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยั  

แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั  ไดแ้ก่  

 อุปกรณ์นิรภยัสว่นบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE)  

 เป็นอุปกรณ์ที�บุคคลหรอืผูป้ฏบิตังิานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วน

 หนึ�งของร่างกายหรอืหลายส่วนร่วมกนัในขณะทํางาน เพื�อป้องกนั

 อนัตรายที�อาจเกดิขึMนจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน 

 อุปกรณ์เพื�อความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

 เป็นอุปกรณ์ที�ใชเ้พื�อสรา้งความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หรอื

 สถานประกอบการ 

 

 

กล ุม่สินคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม 

(Control Environment Products) หรอื CE 

 

CE เป็นอุปกรณ์ที�ใชค้วบคุมสภาพแวดล้อมใหม้คีวามสะอาด ปลอดภยัใน
สถานที�ปฏบิตังิานที�ตอ้งการการควบคุม เช่น หอ้งปลอดเชืMอในโรงพยาบาล
หรอืสถานพยาบาล หอ้งสะอาด หรอืหอ้งปลอดเชืMอ (Clean room) ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตชิMนส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิMนส่วน
รถยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมผลติยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลติเครื�องมอืแพทย ์ที�
จาํเป็นตอ้งมกีารควบคุมสิ�งปนเปืMอน อนุภาคขนาดเลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ 
ที�มาจาก ผูป้ฏบิตังิาน เครื�องจกัร กระบวนการผลติรวมทั Mงอากาศภายนอก 
ซึ�งสิ�งเหล่านีMสามารถสง่ผลใหผ้ลติภณัฑห์รอืชิMนงานไม่มคุีณภาพ 
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กล ุม่สินคา้และบรกิารดา้นระบบบําบดันํLาเพื	ออปุโภคและบรโิภค 

(Water Solution Products) หรอื WATER  

 

WATER การจดัจาํหน่ายสนิคา้ดา้นระบบบาํบดันํMาทั Mงระดบัอุตสาหกรรม
และครัวเรือน การให้บริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง ควบคุมระบบ 
รวมถึงการบํารุงรกัษา ในลกัษณะ EPC และ BOO การให้บรกิาร
ครอบคลุม 5 ระบบหลกั ไดแ้ก่  

 ระบบผลตินํMาประปาและนํMาดื�ม  
 ระบบบาํบดันํMาเสยี  
 ระบบบาํบดันํMาเสยีเพื�อนํากลบัมาใชใ้หม่  
 ระบบผลตินํMาบรสิทุธิ f  
 ระบบผลตินํMาจดืจากนํMาทะเล 
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 แนวทางการพฒันาความยั �งยืน  

 แนวทางการพฒันาสู่ความยั �งยนืของบรษิทัใชห้ลกัการของ การสรา้งคุณค่าร่วม  Creating Shared Value 

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

Together” ที�มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้ครอบคลุมทั ;งมติิเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดล้อมผ่านการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั โดยกรอบการพฒันาดา้นความความยั �งยนืของบรษิทั แบ่งเป็น E ดา้น ไดแ้ก่  

 Safer Living    

การมสีว่นร่วมในการสรา้งความปลอดภยั และการมสีขุภาพอนามยัที�ด ี ให้กับผู้คนในสังคมทั ;งภายใน

และภายนอกองคก์ร 

 Operation Efficiency 

การพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื�อง เพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานและการให้บรกิาร สู่การเติบโตของ

ธุรกจิอย่างมั �นคงและยั �งยนื  

 Minimize Environmental Footprint   

การควบคุมมลภาวะที�อาจเกดิจากการดาํเนินธุรกจิ การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ และ

การมสีว่นร่วมในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ 
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 นโยบายการพฒันาอย่างยั �งยืน 

คณะกรรมการบรษิัท ยดึมั �นในการดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

คาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้ง ปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนดอื�นๆ หรอืแนวปฏบิตัสิากลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อพฒันา

และสรา้งรากฐานของธุรกจิใหเ้กดิความต่อเนื�องและยั �งยนื โดยกาํหนดนโยบายการพฒันาอย่างยั �งยนืที�ครอบคลุมทั ;งมติ ิ

เศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม มดีงันี; 

การกาํกบัดแูลกิจการ: 

1. ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั ;งปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิกีารและมาตรฐาน ที�หน่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนดไว ้และที�สากลยดึถอืปฏบิตั ิ 

2. ยดึถือและปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางการปฏบิตัิที�บรษิทักําหนด ไดแ้ก่ นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ 

จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น และอื�นๆ 

สิทธิมนุษยชน: 

1. ปฏบิตัิต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ ให้โอกาสอย่างเท่าเทยีม มอบหมายงานให้เพยีงพอตาม

ความสามารถและผลตอบแทนที�เหมาะสม เคารพสทิธ ิใหเ้กยีรต ิและปฏบิตัต่ิอพนกังานและลกูจา้งของบรษิทั

ฯ และคู่คา้ ดว้ยความเสมอภาค 

2. ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการจา้งแรงงานผดิกฎหมาย โดยครอบคลุมถงึพนักงานและลูกจา้งของคู่คา้ และ/หรอืผูม้สี่วน

ไดเ้สยี 

3. ดแูลและคุม้ครองความปลอดภยัแก่พนักงาน ลูกจา้ง และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ โดยไม่ใหก้ระทบกบัสทิธแิละ

ความปลอดภยัของผูอ้ื�น รวมทั ;งปกป้องสทิธสิ่วนบุคคล การเกบ็รกัษาขอ้มูลความลบั การเปิดเผยขอ้มูล และ

การใชป้ระโยชน์ขอ้มลูสว่นบุคคล 

เศรษฐกิจ: 

1. แสวงหาแนวทางพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื�อง โดยมกีาร

กาํหนดเป้าหมาย วธิกีารวดัผล การตดิตาม และการประเมนิผลใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. พฒันาและส่งเสรมิการนํานวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ มาสนับสนุนการทํางานและการบรกิารใหเ้ป็นกล

ยุทธธ์ุรกจิ เพื�อสรา้งมลูค่าเพิ�มและความเตบิโตขององคก์รในระยะยาว  

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนัธมติร คู่ค้า และผูม้สี่วนได้เสยีตลอดห่วงโซ่ธุรกจิดําเนินธุรกจิตามแนวทางการ

พฒันาอย่างยั �งยนื 

สงัคมและชุมชน: 

1. ส่งเสรมิ พฒันาศกัยภาพความสามารถของพนักงานดว้ยการสนับสนุนการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานอย่าง

ต่อเนื�อง พรอ้มทั ;งสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทํางานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ ทั ;งในดา้นปรมิาณและคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร อย่างครบถว้น 
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2. เสรมิสรา้งและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของชุมชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้ง รบัฟังความ

คดิเห็น การปรกึษาหารืออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบตัิต่อกนัอย่างเท่าเทยีม ตลอดจนสนับสนุนการพฒันา

คุณภาพชวีติ และความเขม้แขง็ของชุมชนใกลเ้คยีง 

3. ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั พนัธมติรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสยีอื�นๆ เพื�อมสี่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง  

สิ4งแวดล้อมและการรบัมือกบัการเปลี4ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ: 

1. แสวงหาแนวทางและวธิกีารลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการสร้างปรมิาณขยะ เพื�อป้องกนั 

ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคมใหน้้อยที�สดุ รวมถงึการช่วยรณรงคเ์รื�องการลดการ

ใช้ทรพัยากรและรกัษาสิ�งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมในการรบัมอืความเสี�ยงด้านสภาพแวดล้อม

ต่างๆ เพื�อใหธุ้รกจิดาํเนินไปอย่างต่อเนื�องและไดร้บัผลกระทบน้อยที�สดุ 

ความปลอดภยั: 

1. กําหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน โดยพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับ

มาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหเ้หนือกว่าเกณฑท์ี�กฎหมายกาํหนด 

2. หา้มดําเนินการใดที�ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั รวมทั ;งไม่มอุีปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และ

การอบรมด้านความปลอดภัยที�รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุ้น

จติสาํนึกและปลกูฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 

นโยบายด้านภาษี: 

1. จดัให้มกีารบรหิารจดัการ การวางแผนด้านภาษีอากร และการเสยีภาษีอากรตามขอ้กําหนด ระเบยีบและ

กฎหมายภาษีที�เกี�ยวข้อง มีการปฏิบตัิทางด้านภาษีที�สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื�อให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษทีี�เหมาะสม และสรา้งมลูค่าเพิ�มใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 

2. จดัใหม้กีารนําสง่ภาษ ีหรอืขอคนืภาษอีย่างถูกตอ้ง ภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนด 

3. จดัให้มกีารพจิารณาผลกระทบทางภาษีเมื�อมโีครงการลงทุนใหม่หรอืมธีุรกรรมใหม่ ให้มกีารพจิารณาสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีหรอืมาตรการการยกเวน้ภาษีที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรม กลยุทธท์างธุรกจิ 

ความถูกตอ้งตามกฎหมาย และครอบคลุมถงึประโยชน์ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นภาษทีี�มคีวามรู ้และทกัษะดา้นภาษ ีในการตดิต่อประสานงานกบัเจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง

ในหน่วยงานด้านภาษีของราชการเพื�อสร้างความสมัพันธ์และรักษาแนวปฏิบัติที�ถูกต้องตามกฎหมาย 

ตลอดจนใหค้ําปรกึษากบัหน่วยงานภายในบรษิัทเกี�ยวกบัภาษีอากร เพื�อใหป้ฎิบตัิงานได้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมายภาษอีากร 
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การเปิดเผยข้อมูล 

1. เปิดเผยนโยบายการพฒันาอย่างยั �งยนื ขอ้มูลการดําเนินงานดา้นความยั �งยนืและผลการดําเนินงานในทุกมติ ิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อย่างโปร่งใส เพยีงพอ ครบถ้วน เพื�อแสดงถงึความ

มุ่งมั �นในการพฒันาองคก์รอย่างยั �งยนื 

2. เปิดเผยนโยบายฉบบันี;แก่พนกังาน ลกูจา้ง และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัใินการปฏบิตังิาน และ

ดาํเนินธุรกจิกบับรษิทัฯ 

การปฏิบติัตามนโยบาย:  

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มหีน้าที�สนบัสนุน สง่เสรมิ และปฏบิตังิานให้

สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาอย่างยั �งยนืขององค์กรฉบบันี; จนเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมองค์กร ดําเนินงานที�

คาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวม ทั ;งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม 

 

 

ประกาศ ณ วนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2562  

                       

                                                                                         

   

               (รศ. ดร.เอกจติต ์จงึเจรญิ) 
                ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 รายงานความยั�งยืน ปี 2561

 

 การมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

   

 

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

ผู้มีส่วนได้เสีย การสื4อสารและการมีส่วนร่วม ความคาดหวงั สิ4งที4บริษทัตอบสนอง 

 

• การสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา้ 

• มีช่องทางรับข้อร้องเรียน 
และขอ้เสนอแนะจากลูกค้า
ทาง เว็บไซต์ และช่องทาง
อื�นๆ 
 

• การตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

• การได้ร ับสินค้าและบริการที�มี
คุณภาพ และ ไดม้าตรฐานคุม้คา่ต่อ
ตน้ทนุที�เสยีไป 

• การส่งมอบที�ตรงต่อเวลา 
• ความรู้ ความปลอดภัยในการใช้

สนิคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

• การปฏิบตัิตามเงื�อนไขและข้อตกลง
ของลูกคา้ 

• หานวัตกรรมหรือสินค้าและบริการ
ใหม ่เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

• การอบรมให้กับลูกค้าเรื� องความ
ปลอดภัยในการทํางานและการใช้
อปุกรณ์นิรภยัต่างๆ 

• การควบคุมและคัดสรรสินค้าให้ได้
ตามมาตรฐาน 

• นําผลประเมนิ และขอ้เสนอแนะของ
ลูกคา้มาพฒันา สนิคา้และบรกิารใหม้ี
ประสทิธภิาพ สูงขึ;น 
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ผู้มีส่วนได้เสีย การสื4อสารและการมีส่วนร่วม ความคาดหวงั สิ4งที4บริษทัตอบสนอง 

 

• มีการสื� อสารและการรับ
ขอ้มูลต่างๆของพนักงานใน
องคก์รผา่นระบบการสื�อสาร
ภายใน ,การประชุม และ
กจิกรรมต่างๆ 

• กล่องรบัฟังความคดิเหน็  
• แบบประเมินความผูกพัน

ของพนกังานที�มต่ีอองคก์ร 
 

• มคี่าตอบแทนและ สวสัดกิารอย่าง
ยุตธิรรมและเหมาะสม 

• มีความมั �นคงในการทํางาน และ
ความกา้วหน้าในสายอาชพี  

• สภาพแวดล้อมในการทํางานที�
ปลอดภยั 

• ปรบัปรุงระบบการบรหิารทรพัยากร
มนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 

• การให้ความรู้ที� เกี�ย วข้อง ในการ
ทาํงานแก่พนกังานอย่างต่อเนื�อง  

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

• การนํา OSHAS 18001 มาช่วยลด
ความเสี�ยงในการดําเนินงาน 

 

• รายงานประจาํปี 
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 
• กจิกรรมดา้นลงทนุสมัพนัธ ์
• เวบ็ไซตบ์รษิทั 

• การได้ร ับผลตอบแทนจากการ
ลงทนุสูงสุด 

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

• การบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส 

• มีข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ที�ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

• มีการดําเนินงานตามนโยบายการ
กํากบัดูแลกจิการที�ด ี

 

• การจัดอบรมเรื� องความ
ปลอดภยัตามสถานที�ต่างๆ 

• การจัดกิจกรรม สนับสนุน 
ชว่ยเหลอืทางสงัคม เชน่การ
บรจิาคตามสถานที�ต่างๆ 

• การดูแล รกัษาสภาพแวดล้อม และ
ประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิ

• การเขา้ถงึสนิคา้เพื�อความปลอดภยั  
• สา มา รถปฏิบัติ ต า มก ฏหมา ย 

ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

• ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าร่วม
กิจก รรมกับชุมชน  และสัง คม ที�
เกี�ยวขอ้ง  

• การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื�องความปลอดภัย ให้กับเอกชน  
ภาครฐั สถาบนั หรอืชมุชน 

• การจําหน่ายสินค้าที� เ ป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม 

• การพฒันาช่องทางจําหน่ายที�มคีวาม
หลากหลาย และสามารถเขา้ถงึสนิค้า
ไดส้ะดวก  

 

• การสื�อสารผ่าน โทรศัพท ์
สื�ออเิลก็ทรอนิคส ์ 
 

• การปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระเงนิ 
• มีการดํา เ นินธุ รกิร่ วมกันอย่ า ง

ต่อเนื�อง 
• การปฎบิตัติามขอ้ตกลงหรอืสญัญา 

• ดําเนินธรุกจิดว้ยความเป็นธรรมโปร่ง 
ตามหลกัจรรยาบรรณธรุกจิ 

• การจดัทาํสญัญาทางการคา้ 

 

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
เงื�อนไขของรฐั 

• การดําเนินธรุกจิตามกฎหมาย 
• การดําเนินธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส 

• ป ฏิบัติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ
ขอ้บงัคบั 

• การดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ตามหลกัจรรยาบรรณธรุกจิ 

 

• การสื�อสารผ่าน โทรศัพท ์
สื�ออเิลก็ทรอนิคส ์ 

• การปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระเงนิ 
• การปฎบิตัติามขอ้ตกลงหรอืสญัญา 

หรอืตามกฏหมาย 

• การปฏิบัติตาม ระเบียบ เงื�อนไข 
ขอ้ตกลงตามสญัญา 

• การดําเนินธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส 

 

• ขอ้กฏหมายที�เกี�ยวขอ้งกับ
ธรุกจิ 

• มีการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมและโปรง่ใส 

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

• การแขง่ขนัทางการคา้อย่างโปรง่ใส 
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 ประเด็นการพฒันาอย่างยั �งยืน 

 การคดัเลือกประเด็นการพฒันาอยา่งย ั�งยนืไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นและความคาดหวงัต่างๆของผู ้

มีส่วนไดเ้สีย นาํมาวิเคราะห์และพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร เพื�อบ่งชี,ประเด็นที�มีความสาํคญัหรือมีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั และบ่งชี,ประเด็นมีความสาํคญัหรือมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จดัเรียงลาํดบัความสาํคญัต่อบริษทัและผู ้

มีส่วนไดเ้สีย เพื�อนาํมาจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 

Materiality 

     

     

     

     

     

 

 

Safer Living 
1. Product Responsibility 
2. Employee Health and Safety 
3. Knowledge Management & Sharing 
4. Product Accessibility 

Operation Efficiency 
1. Supply Chain Management 
2. Customer Satisfaction 
3. Human Resource Management 
4. Employee Training 
5. Profitability and Dividend 

Minimize Environmental Footprint 
1. Efficiently uses of Resources 
2. Green Product 
3. Waste Management 
 

 

 

 

 

 

 

ความสาํคญัตอ่บริษทั 

คว
าม

สาํ
คญั

ตอ่
ผ

ูม้
สีว่

นไ
ดเ้

สยี
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2 

1 
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 PHOL กบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยั �งยืนของสหประชาชาติ 

  

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

 

 บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัในการมสีว่นร่วมเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยั �งยนืของโลก โดยการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัสามารถเชื�อมโยงและมสีว่นสนบัสนุนต่อเป้าหมายความยั �งยนืของโลกในประเดน็ดงัต่อไปนี; 
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การกาํกบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกิจ  
 

โครงสรา้งการกํากบัดแูลกิจการ 
 

  

 

 คณะกรรมการบรษิัท  ตระหนักถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกจิตามหลกับรรษัทภิบาลที"ด ีดําเนินงาน

ภายใต้ความ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ มุ่งมั "นพฒันาการกํากบัดูแลกจิการที"ดขีององคก์ร ให้เป็นไปตาม

นโยบายของบรษิทั  โดยเป็นองคก์รที"ดําเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเสมอ

ภาคและยุตธิรรม รกัษา มุ่งสรา้งคุณค่าของธุรกจิในระยะยาวเพื"อใหเ้กดิการเตบิโตอย่างยั "งยนื ส่งเสรมิการปฏบิตังิานที"

เป็นเลศิ มกีารตดิตาม และควบคุมดูแลใหบ้รษิทัดําเนินธุรกจิภายใต้หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลกจิการที"ดขีองบรษิทัจด

ทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ออกโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ใหใ้ชแ้ทนหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที"ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ที"มุ่งเน้นใหนํ้าหลกัการ CG 

Code ทั Jง 8 หลกัการไปปรบัใช ้(Apply and explain) ใหเ้หมาะสมกบับรบิทองคก์ร เพื"อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการสรา้ง

คุณค่าใหอ้งคก์รอย่างยั "งยนื โดยบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื"อใชเ้ป็นแนว

ปฏิบตัิที"ดี รวมถึง ติดตามการปฏิบตัิตามแนวทาง “จรรยาบรรณธุรกิจ”  โดยจดัทําคู่มือเป็นรูปเล่มส่งมอบต่อ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทั รวมถงึให้มกีารลงนามตอบรบันโยบายการกํากบัดูแลกจิการ และ

จรรยาบรรณธุรกจิ และไดเ้ผยแพร่นโยบายการกํากบัดูแลกจิการที"ด ีจรรยาบรรณธุรกจิ ต่อภายนอกตามที"ปรากฎบน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัทั Jงภาษาไทยและภาษองักฤษ ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกิจการ” เพื"อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มรบัทราบ 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 8 คน แบ่งเป็น กรรมการที"ไม่เป็นผูบ้รหิาร 5 คน (รวม

กรรมการอสิระ 4 คน) กรรมการที"เป็นผูบ้รหิาร 3 คน (Executive Director) โดยประธานกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการ

อสิระ และไม่ใช่กรรมการที"เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) และไม่มอีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั มกีารแบ่งแยก

หน้าที"ไว้อย่างชดัเจน ทั JงนีJ คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแลองค์กรให้ดําเนินธุรกจิด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม บนพืJนฐานการกาํกบัดแูลกจิการที"ด ีและคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิ"งแวดลอ้ม โดยมี

คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี"ยง ดูแลด้านต่างๆ ตามที"ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละชุด โดยมีประธาน

เจ้าหน้าที"บริหาร ทําหน้าที"บริหารจดัการและดําเนินการตามนโยบายและแนวทางที"คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

พจิารณาไดว้่าเป็นประโยชน์สงูสดุต่อองคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

การประเมนิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั ไดก้ําหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของ

บรษิัท ประกอบด้วย การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท (ทั Jงคณะ) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดย

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที"พจิารณากําหนดค่าตอบแทน เพื"อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนําเสนอขออนุมัติต่อที"ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมตามแนวปฏบิตัทิี"ดแีละขอ้มูลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 

นอกจากนีJ  คณะกรรมการบริษัทยังได้

พัฒนาการรายงานต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่าง

ต่อเนื"องเพื"อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที"

ถูกต้อง ครบถ้วน และอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิัทเปิด

โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื"อบุคคลเพื"อรบัการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระประชุม

ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวนัปิดรอบบญัชีปี 2561 เพื"อ

ส่ง เสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกทั Jง

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

และกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน 

สง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) ประจําปี 2561 ดว้ยคะแนน

เตม็ 100 คะแนน จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) และผลประเมนิความพงึพอใจของผูถ้อืหุน้ประจําปีอยู่ที"ระดบั

ดมีาก จากผลดาํเนินงานดงักล่าว จงึเป็นสิ"งสะทอ้นถงึแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการที"โปร่งใสและสามารถสรา้งความ

เชื"อมั "นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน   

จากผลสาํรวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจําปี 
2561 ซึ"งจดัโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  โดยบรษิัทได้รบัการประเมนิ 
เป็น 1 ใน 142 บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที"มคีะแนนการ
กํากบัดูแลกจิการอยู่ในระดบั“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 

“สญัลกัษณ์ - ดาว”  จากผลสาํรวจการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน i57 บรษิทั และไดร้บัการจดัลําดบั
เป็น 1 ใน 29 Top Quartile ของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนที"มมีลูค่าหลกัทรพัยท์างการตลาดระดบัตํ"ากว่าหนึ"งพนัลา้นบาท  

โดยรายละเอยีดการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที"ด ีสามารถดเูพิ"มเตมิไดใ้นรายงานประจําปี 
2561 แสดงไวใ้นหวัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ”  
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การบริหารจดัการความเสี�ยง  

 

บรษิทั ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารจดัการความเสี"ยง ซึ"งถอืเป็นส่วน
สาํคญัที"สนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามที"กาํหนดไว ้ โดยบรษิทัคํานึงถงึปัจจยัเสี"ยงทั Jงภายในและภายนอกการ
เปลี"ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิ"งแวดลอ้มที"อาจจะเกดิขึJน ดงันั Jน บรษิทัจงึไดบ้รหิารจดัการความเสี"ยงอย่าง
รอบคอบตามนโยบายบริหารความเสี"ยงของบริษัท เพื"อให้สามารถจัดการความเสี"ยงให้อยู่ในระดบัที"ยอมรับได ้
ตลอดจนป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบที"อาจเกดิขึJน 

บริษัทได้มีการบริหารจดัการความเสี"ยงอย่างบูรณาการที"สอดคล้องตามมาตรฐานสากล Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสี"ยง (Risk 
Management Committee: RMC) กํากบัดูแลการบรหิารความเสี"ยงองคก์รใหด้ําเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื"อลด
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ และรกัษาความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยี โดยบรษิัทมกีาร วเิคราะห์ ประเมนิความเสี"ยงที"ครอบคลุมทุกด้าน และความเสี"ยงอาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายองค์กร ตลอดจนกําหนดแนวทางบริหารจดัการความเสี"ยงตามที"ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีของ
บรษิทั หวัขอ้ “ปัจจยัเสี"ยง”    

โครงสรา้งการบรหิารความเสี"ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิารความเสี"ยง และ
คณะทาํงานบรหิารความเสี"ยง ซึ"งมบีทบาทหน้าที"สอดคลอ้งเชื"อมโยงกนั มอีงคป์ระกอบดงันีJ 

คณะกรรมการบริหารความเสี2ยง ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอก ซึ"งได้รบัการแต่งตั Jงโดยคณะกรรมการบริษัท มจีํานวนไม่เกิน 5 คน มีหน้าที"ในการกําหนดนโยบาย
บรหิารความเสี"ยง เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิกาํหนดกลยุทธ ์และแผนบรหิารความเสี"ยงที"สอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์องค์กร และกํากบัดูแล ติดตามการนําไปปฏบิตัิและผลการบรหิารความเสี"ยงให้มปีระสทิธภิาพ ตลอดจน 
ทบทวนอาํนาจหน้าที"รบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี"ยงใหเ้หมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นรายไตรมาส 

คณะทาํงานบริหารความเสี2ยง ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารจากทุกหน่วยงาน โดยมปีระธานเจา้หน้าที"บรหิารเป็น
ผูนํ้าในการขบัเคลื"อนกระบวนการบรหิารความเสี"ยงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบรหิารความเสี"ยง  เพื"อใหก้ารบรหิาร
ความเสี"ยงดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพให้อยู่ในระดบัที"ยอมรบัได้ตามที"ระบุไว้ในคู่มอืการบรหิารความเสี"ยง และ
ปลูกฝังใหก้ารบรหิารความเสี"ยงเป็นวฒันธรรมองคก์ร และดําเนินงานภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการบรษิัท 
โดยผ่านการกลั "นกรองจากคณะกรรมการบรหิารความเสี"ยง  
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คณะทาํงานบริหารความเสี�ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นให้มกีารพฒันาระบบบรหิารความเสี"ยงในองค์กร พร้อมทั Jงส่งเสรมิ สนับสนุน ให้
ความรูแ้ก่พนักงาน ตระหนักถงึการบรหิารความเสี"ยงถอืเป็นส่วนหนึ"งของงานที"ทุกคนต้องมสี่วนร่วมในฐานะเจา้ของ
ความเสี"ยง จนเป็นสว่นหนึ"งของวฒันธรรมองคก์ร โดยจดัใหม้กีจิกรรมสนบัสนุน ไดแ้ก่ การฝึกกอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจ
ถึงกระบวนการและเครื"องมอืการบริหารความเสี"ยงที"ประยุกต์ใช้ในองค์กรทั Jงระดบัองค์กร และระดบัปฏบิตัิการ ให้
เป็นไปตามแนวทางการบรหิารจดัการความเสี"ยง (Enterprise Risk Management: ERM) รวมถงึการจดัปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ในรูปแบบสื"อแอนนิเมชั "นที"เขา้ใจง่าย  ตลอดจน การสื"อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรผ่านทางอเีมล 
(Intranet) วารสารความรูเ้กี"ยวขอ้งกบัความเสี"ยง (Risk News) เป็นรายไตรมาส เพื"อเสรมิสรา้งวฒันธรรมจดัการความ
เสี"ยงใหเ้กดิขึJนทั "วทั Jงองคก์รตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยง 

 

ฝ่ายตรวจสอบ 
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การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั �น 
 

 

บรษิัท มุ่งมั "นที"จะการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและความโปร่งใส โดยยดึมั "นในความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลที"ด ีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ บรษิทัไดร้บัการรบัรอง
เป็นสมาชกิในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC)  เมื"อวนัที" vw ตุลาคม xyyz โดยคณะกรรมการบรษิทั ไดก้ําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏบิตัเิพื"อป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั "น เพื"อใชใ้นองค์กร (ครอบคลุมถงึบรษิทัย่อย) และเผยแพร่
ความรู้ความเขา้ใจให้พนักงานตามช่องทางสื"อสารของบรษิัทฯ อย่างสมํ"าเสมอ และสื"อสารแก่บุคคลภายนอกผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดย หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนสนบัสนุนการทุจรติคอรร์ปัชั "น หรอืยอมรบั
การคอรร์ปัชั "นทุกรปูแบบทั Jงทางตรงและทางออ้ม 

 นอกจากนีJ บรษิทั ยงัตระหนกัถงึความสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ ที"ไดก้าํหนดขอ้พงึปฏบิตัิ
ไวใ้นหวัขอ้ การเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที"เกี"ยวขอ้ง ซึ"งถอืเป็นส่วนหนึ"งของจรรยาบรรณ
ธุรกจิ จงึไดก้ําหนดนโยบายดา้นภาษี เพื"อแสดงถงึความมุ่งมั "นในการบรหิารจดัการดา้นภาษี เพื"อการดําเนินธุรกจิให้
ถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและจรรยาบรรณธุรกจิอย่างเคร่งครดั เพื"อลดความเสี"ยงในกรณีที"มกีารปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งกบั
กฎหมายที"เกี"ยวขอ้งและรกัษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ผม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจน รกัษาภาพลกัษณ์และชื"อเสยีงที"ดขีองบรษิทัฯ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิัทได้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัิเพื"อป้องกนัและต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชั "นของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบของธุรกจิ กําหนดมาตรการป้องกนั มาตราการตรวจพบ 
และมาตรการตอบสนองกรณีเกดิการทุจรติคอรร์ปัชั "น เพิ"มเตมิแนวปฏบิตัทิี"สาํคญั ไดแ้ก่ การบรจิาคเพื"อการกุศล การ
ให้เงนิสนับสนุน การให้และรบัของขวญั การเลีJยงรบัรองและค่าใช้จ่ายอื"นๆ และจดัทําเอกสารรูปเล่มส่งมอบให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน ลงนามรบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ตลอดจน การทดสอบความเขา้ใจ
พนักงานทั Jงก่อนและหลงัการอบรมใหค้วามรู้แก่พนักงานทุกคน (รายละเอยีดปรากฎในรายงานประจําปี หวัขอ้ “การ
กาํกบัดแูลกจิการ เรื"อง การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั "น”) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรม การสื�อสารภายในองคก์ร เพื�อต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั�น 

“CEO มอบรางวัลใหก้บัผูท้ี�ร่วมกจิกรรม ตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ัปชั �น” 
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 บริษัทมีการสื"อสารต่อคู่ค้าและลูกค้าให้เพื"อรับทราบและร่วม
ดําเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั "น และนโยบายงด
รบัและให้ของขวัญของบริษัท  ซึ"งเป็นการส่งเสริมด้านการกํากับดูแล
กิจการที"ดีและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื"อง  รวมถึงมีการจัดส่ง
หนังสอืเพื"อขอความร่วมมอื และลงนามในข้อตกลงจรยิธรรม ร่วมมือ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั "น ต่อผูข้ายกลุ่มที"มนีัยสาํคญั ทั Jงใน 
และต่างประเทศ เพื"อแสดงถึงความมุ่งมั "น และขอความร่วมมือในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั "น 
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การดแูลพนกังานและพฒันาศักยภาพบคุลากร 

 

 

 

 
 

 
 

การเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่ง   
เป็นธรรม 

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทั �งภายในและ
ภายนอกองคก์ร โดยกําหนดเป็นแนวทางปฏบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิ เรื+องการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัิ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  บริษัทให้การสนับสนุนและเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบงัคบัที+เกี+ยวข้องกับ
พนักงาน รวมถึงหลกัการเกี+ยวกบัสทิธมินุษยชนขั �นพื�นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งเชื�อชาติ เพศ สผีวิ ศาสนา 
ภาษา ความเชื+อทางการเมอืง หรอืความเชื+ออื+นใด ความบกพร่องหรอืพกิาร หรอืสถานะอื+น ใดที+มไิดเ้กี+ยวขอ้งโดยตรง
กบัการปฏบิตังิาน โดยที+ผ่านมาไม่เคยมขีอ้รอ้งเรยีน เรื+องการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 

การมีสว่นรว่มของพนกังานเพื&อสรา้งความสขุที&ย ั&งยืนในองคก์ร 

บรษิทั จดัใหม้คีณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ (“คสส”) ที+ไดร้บัเลอืกตั �งจากพนักงานมวีาระ
การดาํรงตําแหน่งคราวละ 2 ปี เพื+อเป็นตวัแทนในการดแูลเรื+องสวสัดกิารต่างๆ และขอ้เสนอแนะที+เป็นประโยชน์ต่อการ
จดัสวสัดิการ รวมทั �งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื+อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื+องที+คบัข้องใจ
เกี+ยวกบัการทาํงาน และความไม่สะดวก/ความสะอาดที+เกี+ยวขอ้งกบัสุขอนามยัและความเป็นอยู่ที+ด ีเพื+อใหพ้นักงานมี
ความสุขในการทํางาน โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ จะได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการสวสัดกิารฯ ซึ+งเป็นตัวแทน
ลูกจ้าง ได้มีการหารือกบันายจ้าง การจดัสวสัดิการอื+นที+นอกเหนือจากกฏมายกําหนดได้อย่างเหมาะสมแก่สถาน
ประกอบการ ทั �งนี� โดยคํานึงถึงความเหมาะสม สมเหตุผล และสอดคล้องกบัขอ้กําหนดกฏหมาย ตลอดจน ร่วมกนั
พจิารณา กาํหนดวธิกีารแกไ้ขเพื+อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเป็นการสรา้งสมัพนัธอนัดใีนการทํางานร่วมกนั ซึ+งที+
ผ่านมาไม่เคยมรีายงานหรอืการร้องเรยีนเกี+ยวกบัการฝ่าฝืนในเรื+องสทิธมินุษยชนการปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างไม่เป็น
ธรรม 

โดยขอบเขตหน้าที+ของคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ ตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ไดก้าํหนดไว ้มดีงันี� 

1. ร่วมหารอืกบันายจา้งจดัสวสัดกิารแก่ลกูจา้ง 
2. ใหค้าํปรกึษาหารอืและเสนอแนะความเหน็แก่นายจา้งในการจดัสวสัดกิารสาํหรบัลกูจา้ง 
3. ตรวจตรา ควบคุม ดแูล การจดัสวสัดกิารที+นายจา้งจดัใหแ้ก่ลกูจา้ง 
4. เสนอขอ้คดิเหน็ และแนวทางในการจดัสวสัดกิารที+เป็นประโยชน์สาํหรบัลกูจา้งต่อคณะกรรมการสวสัดกิาร

แรงงาน 
 

Safer Living  

“การสรา้งความปลอดภยั และสขุภาพที�ดใีหก้บัการใชช้ีวิตของผูค้นทั3ง
ภายในและภายนอกองคก์ร” 

 



22 รายงานความยั�งยืน ปี 2561

 

ในปี 2559-2561 คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ได้ทําการสํารวจและรวบรวมข้อมูล/
ขอ้คดิเหน็ของพนักงานในองคก์ร เขา้ร่วมหารอืกบันายจา้ง โดยไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารเพิ+มเตมิจากขอ้บงัคบัการทํางาน
ของบริษัท เพื+อเสริมสร้างขวญักําลงัใจ และไม่เป็นภาระหรือส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยมีการ
เพิ+มเตมิสวสัดกิารต่างๆ ไดแ้ก่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการที&เป็นธรรมและเหมาะสม 

บรษิัท กําหนดโครงสรา้งผลตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ลกัษณะธุรกจิที+ใกลเ้คยีงกนัและสภาวะเศรษฐกจิที+มกีารเปลี+ยนแปลง ทั �งในรปูแบบผลตอบแทนที+เป็นตวัเงนิและไม่เป็น
ตวัเงนิ ทั �งนี� ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระหน้าที+รบัผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ 
ตลอดจนผลประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละบุคคล โดยกําหนดตวัชี�วดัผลงานเป็นรายบุคคล (KPI : Key 
Performance Index) ซึ+งมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมายวตัถุประสงคข์ององคก์รที+กําหนดในแผนงานประจําปี เป็น
เครื+องมอืในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังานเพื+อปรบัขึ�นเงนิเดอืนประจาํปี และการจ่ายโบนัสที+สอดคลอ้งกบั
ผลงานรายบุคคลและผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

 สําหรบัผลตอบแทนในรูปแบบสวสัดิการอื+นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนตามโครงสร้างกระบอกเงินเดือนตาม
ตําแหน่งงานและความรบัผดิชอบแล้ว การสรา้งขวญัและกําลงัใจใหแ้ก่พนักงาน ยงัมสีวสัดกิารต่างๆ ไดแ้ก่ กองทุน
สํารองเลี�ยงชีพ การจัดทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจําปี ค่าที+พัก ค่าเบี�ยเลี�ยง 
สวสัดกิารเงนิกูใ้นยามฉุกเฉิน และอื+นๆ ตามที+ระบุไวใ้น 

 

 

 

 

การสนบัสนนุดา้นการเงินอาทิ 

o เงนิก ูย้ืม กรณีญาตสิายตรง
เสียชวิีต แบบไมค่ิดดอกเบี3ย 
o การเขา้ร่วมโครงการกบัธนาคาร 
เพื�อรับสิทธิพิเศษในการกูย้ืมเพื�อที�อย ู่
อาศยั เป็นตน้ 

 

การปรบัปรงุใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน
ที&ปลอดภยัสะดวกสบาย อาทิ 
o การปรับปรงุระบบเครื�อง
กรองนํ3าดื�มของบริษทั 

การปรบัปรงุดา้นอื&นๆ อาทิ 

o การใหล้ากจิพิเศษ3 วัน 
กรณีงานศพญาตสิายตรง งาน
มงคลสมรสของพนกังาน เป็นตน้ 
o การทดลองปรับเปลี�ยน

เวลาการทาํงาน  
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การสื&อสารนโยบายบรษิทัลงส ูพ่นกังาน 

 บริษัท กําหนดการแถลงนโยบายของบริษัท เป้าหมาย
และทิศทางการดําเนินธุรกจิเพื+อให้เกดิการเติบโตอย่างยั +งยืน 
เป็นประจาํทุกปี  ปีละ 2 ครั �ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื+อใหพ้นกังาน
ทุกคนมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
พนัธกจิเพื+อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเปิดโอกาสให้
พนกังานแสดงความเหน็ หรอืใหข้อ้เสนอแนะแนวทางก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่องค์กรเพื+อนํามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในโอกาสนี� ประธาน
เจ้าหน้าที+บริหารจะทําการสื+อสารนโยบายสําคัญบริษัทใน
สาระสําคัญ ที+พนักงานทุกคนต้องตระหนัก และยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตัิทั +วทั �งองค์กร ได้แก่ นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน หรอืกําหนดช่วง
ระยะเวลาหา้มซื�อขายหลกัทรพัย”์  จรรยาบรรณธุรกจิ “การปฏบิตัตินของพนักงานและต่อผูบ้งัคบับญัชา” นโยบายและ
แนวทางปฏบิตัเิรื+องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั +น เช่น การรบัหรอืใหข้องขวญั ช่องทางแจง้ขอ้รอ้งเรยีนแก่พนักงาน และ
กลไกในการป้องกนัผูร้อ้งเรยีน และ/หรอือื+นๆ 

 บรษิทัมุ่งมั +นที+จะเสรมิสรา้งความปลอดภยัใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยเริ+มต้นตั �งแต่ การคดัสรรสนิคา้ที+เป็นสนิคา้

เพื+อช่วยสร้างความปลอดภยัในการทํางาน การแนะนําอุปกรณ์ที+เหมาะสม การสรา้งสภาพการทํางานที+ปลอดภยัแก่

พนักงานในองคก์ร  การใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยั การควบคุมคุณภาพสนิคา้ต่างๆ และการพฒันาช่องทางการ

เขา้ถงึสนิคา้ความปลอดภยัใหม้ากขึ�น 
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รายงานสรปุการอบรม จํานวนชั�วโมงเฉลี�ย/คน  ประจําปี 2561 

การพฒันาบคุลากร 

 

 

 บุคลากรขององคก์รเป็นทรพัยากรบุคคลที�มคีวามสาํคญัและมบีทบาทต่อความสาํเรจ็อย่างยั �งยนืขององคก์ร 
การขบัเคลื�อนองคก์รไปสูว่สิยัทศัน์ สนองเป้าหมายและพนัธกจิ จําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องมทีรพัยากรบุคคลที�ทรงคุณค่า 
ทั *งในแง่ของความรู ้และทกัษะ ตลอดจนการปฏบิตังิานที�มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  บรษิทัจงึใส่ใจในการพฒันา
บุคลากรขององค์กรให้เป็นคนดี คนเก่ง รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และบริษัทยังให้
ความสําคัญในเรื�องการดูแลและการปฏิบัติที�เป็นธรรม ทั *งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั *งโยกย้าย และ
สวสัดกิารที�เหมาะสม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง เพื�อเพิ�มศกัยภาพของพนักงานในการปฏบิตัิงาน 
สอดคลอ้งกบัทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทั 

 บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลทั *งดา้นความรูพ้ื*นฐาน ความรูท้างเทคนิคและธุรกจิ ให้
เป็นไปตามทศิทางของธุรกิจและเหมาะสมกบับริบทหน้าที�ของพนักงาน โดยในปี 2561 บริษัทได้มกีารส่งเสริม 
สนับสนุนให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรขององค์กร ผ่านหลกัสูตรการอบรมทั *งภายในและภายนอกรวม 74 
หลกัสตูร คดิเป็นจาํนวนชั �วโมงการฝึกอบรมเฉลี�ย ของพนกังานทั *งหมด 21.81 ชม./คน/ปี  

 

 

 

 
  
  
 ปี 2561 บรษิทัจดัอบรมเพื�อพฒันาบุคลากรทั *ง การอบรมภายใน (In House Training) และการส่งพนักงาน
อบรมภายนอก (Public Training) รวมถึงมกีารวางแผนการพฒันาบุคลากรที�สอดคล้องกบัสมรรถนะตําแหน่งงาน 
รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเอง  
สาํหรบัหลกัสตูรในการพฒันาบุคลากร ในปี 2561 ไดแ้ก่ 

1. การปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ (Orientation )  
 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ถือเป็นความรู้พื*นฐานที�พนักงานทุกใหม่ทุกคนต้องได้รบัการอบรม เพื�อให้
พนกังานใหม่มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจ เกี�ยวกบั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ จรรยาบรรณธุรกจิ ระบบการทํางานของหน่วยงาน
ต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัสตูร  
ความรูพ้ื*นฐานดา้น ISO 9001 , OHSAS 18001 ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสถาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
การบรหิารความเสี�ยงตามกรอบ COSO ERM และการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชั �น เป็นตน้ 

 

จาํนวนหลกัสตูรอบรมภายใน 
( In House Training) 
39 หลกัสตูร 

จาํนวนหลกัสตูรอบรมภายนอก 
( Public Training) 
35 หลกัสตูร 

จํานวน

ชั�วโมง

อบรม

เฉลี�ย/

คน/ปี 

ผูบ้ริหารระดบัสงู : ;<.>< ชม. 

ผูจ้ดัการ : @.AA ชม. 

ผูบ้ริหารระดบัสงู : ;;.>B ชม. 

ผูจ้ดัการ :;C.DA ชม. 

หวัหนา้ : <>.DB ชม. หวัหนา้และ 
พนกังาน :  F.A<ชม. 

จํานวน

ชั�วโมง

อบรม

เฉลี�ย/

คน/ปี 
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2. การอบรมภายใน ( In House Training )  

 เพื�อเพิ�มพนูความรู ้และพฒันาทกัษะการปฏบิตังิาน เสรมิสรา้งความเชี�ยวชาญในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะ
ความรูเ้รื�องสนิคา้ ผลติภณัฑข์องบรษิทั เพื�อตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ พนัธกจิขององคก์ร ในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัอบรม
พนักงานในองคก์รสําหรบัหลกัสูตรเพื�อพฒันาทกัษะและการบรหิารจดัการองคก์ร หลกัสตูรดา้นระบบคุณภาพ อาชวี 
อนามยัและความปลอดภยั ไดแ้ก่ หลกัสตูร 
 ความรูผ้ลติภณัฑ ์ความรูเ้รื�องสนิคา้ ( Product Knowledges )   
 ไคเซน็เพื�อการปรบัปรุงงาน  
 การบรหิารความเสี�ยง ตามกรอบ COSO 2017 
 Team Building  
 คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน (คปอ.) 
 การฝึกอบรมดบัเพลงิขั *นตน้ และการฝึกซอ้มดบัเพลงิและการซอ้มอพยพหนีไฟ 
 การบรหิารผลงานและการประเมนิผลงาน (Performance Management System : PMS) 
 การสรา้งวฒัธรรมองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูรไคเซ็นเพื�อการปรบัปรงุงาน 

 

หลกัสตูร การบริหารผลงานและการ
ประเมินผลงาน (Performance 
Management System) 
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3. การอบรมภายนอก (Public Training)  

 นอกจากนี* บรษิทัยงัมกีารพฒันาบุคลากร ตามความจําเป็นของพนักงานแต่ละตําแหน่งเพื�อให้พนักงานมี
ความรู ้ความเขา้ใจในงานที�รบัผดิชอบ เพื�อพฒันาศกัยภาพตามสมรรถนะ ไดแ้ก่ หลกัสตูร 
 กา้วสูก่ารคา้เสรดีว้ยมาตรฐานการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ตามหลกัสากล  
 Update กฏหมายของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานที�มผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
 ประเดน็สาํคญัในการปฏบิตังิานตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
 การบรหิารและการจดัการสญัญาจดัซื*อ 
 การจดัทาํกระดาษทาํการเพื�อมาตรการต่อตา้นการคอรปัชั �น 
 Process Innovation Management and Industry Transformation  
 Checkpoint  ภาษสีรรพากร เป็นตน้ 
 
โครงการปรบัปรงุโครงสรา้งค่าตอบแทนและการเติบโตพนกังาน  

บรษิทัมกีารวางแผนการเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคคลากร อย่างต่อเนื�อง โดยดาํเนินการวางแผนปรบัปรุงการ
พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการ ปรบัปรุงเอกสารบรรยายลกัษณะงาน (Job 
Description : JD) ระบบประเมนิค่างาน ปรบัปรุงโครงสร้างเงนิเดอืน ออกแบบและพฒันาระบบพฒันาพนักงาน
รายบุคคล (IDP) การพฒันา ระบบการบรหิารผลงานและการประเมนิผลงาน (Performance Management System : 
PMS) เพื�อใหก้ารบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทั มคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ�งขึ*น ซึ�งจะช่วยสรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัพนกังาน และสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นบุคลากรใหก้บัองคก์ร ในระยะยาวต่อไป 

 

การใหพ้นกังานมีสว่นรว่มตดัสินใจ (Employee Engagement) 

บรษิัท มกีารให้สทิธแิละเสรภีาพของพนักงาน โดยสนับสนุนให้มคีณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบ
กจิการ เพื�อเป็นตวัแทนในการปรกึษาหารอืกบัฝ่ายบรหิาร ในการปรบัปรุงสภาพการทาํงานใหด้ขีึ*น รวมถงึมชี่องทางให้
พนกังานในการแจง้ขอ้เสนอ รอ้งเรยีน ผ่านกล่องรบัความคดิเหน็ จดหมายอเิลค็ทรอนิกส ์และเวบ็ไซต์ของบรษิทั อกี
ทั *งยงัมกีารสอบถามความพงึพอใจพนักงาน ทั *งหมด 7 ดา้น คอื ดา้นนโยบาย และการบรหิารงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นความมั �นคงในอาชพี ดา้นความสมัพนัธภาพกบัเพื�อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ดา้นความสาํเรจ็

 

หลกัสตูร ความร ูผ้ลิตภณัฑ ์
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ในการทาํงาน  และดา้นเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดกิาร บรษิทักาํหนดใหผ้ลสาํรวจความพงึพอใจพนกังานเป็น 
1 ในตวัชี*วดัผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยบรษิทัจะมกีารนําผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะที�ไดร้บัจากพนกังาน มา
วเิคราะห ์ประเมนิผลกระทบที�สาํคญั เป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาดา้นการบรหิารบุคลากรต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสาํรวจความผกูพนัพนกังานในองคก์ร 

 

ปี 2560 

ผลดําเนินงาน 
ความผกูพนัพนกังานในองคก์รเฉลี�ย = 66.72% 

ผลดําเนินงาน 
ความผกูพนัพนกังานในองคก์รเฉลี�ย = 64.32% 
ตํ�ากว่าเป้าหมาย 15.68% 
 

ปี 2561 

ปี 2561 

เป้าหมาย 
ความผกูพนัพนกังานในองคก์รเฉลี�ย ≥ 80% 

Target 
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การสรา้งสภาพการทาํงานที�ปลอดภยัใหแ้กพ่นกังาน 
 

  

 บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยในการทํางานของพนักงาน
ตลอดจนบุคคลที%เกี%ยวขอ้ง จงึได้กําหนดใหม้รีะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัที%เป็นมาตรฐานสากล 
OHSAS 01220 มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที%ปลอดภยั โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรองระบบอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 มาตั :งแต่ปี 2555 และมกีารดําเนินการอย่างต่อเนื%อง โดยการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบที%เกี%ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั  

 บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็น
ผูด้าํเนินการควบคุม ตดิตามสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางานของบรษิทั
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่างๆ พรอ้มทั :งส่งเสรมิให้
พนกังานเหน็ความสาํคญัในเรื%องของการสรา้งความปลอดภยั โดยโครงสรา้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานประกอบด้วย ตวัแทนระดบับรหิาร 0 คน เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการ
ผูแ้ทนนายจา้งจาํนวน E คน กรรมการผูแ้ทนลกูจา้งจาํนวน F คน และเจา้หน้าที%ความปลอดภยัวชิาชพี 0 คน ทําหน้าที%
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ และนอกจากนี: ไดแ้ต่งตั :งเจา้หน้าที%ความปลอดภยัในการทํางานระดบัหวัหน้า
งานโดยมตีวัแทนจากหวัหน้างานที%ดูแลรบัผดิชอบพื:นที%แต่ละชั :น (ตามที%ระบุ) ซึ%งสอดคลอ้งตามกฏกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบรหิารและจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. EMNO     
ลว. 0P พฤษภาคม EMNO  

 ทั :งนี: บรษิทั ไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยั และเผยแพร่บนหน้าเวบ็ตข์องบรษิทั www.pdgth.com 

 จากการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการการการควบคุมอย่างจรงิจงั ทําใหใ้นปี 2MP2 และE5P0ไม่มสีถิติ
การเกดิอุบตัเิหตุรุนแรงจากการทาํงาน และการเกดิโรครา้ยแรงจากการทาํงาน 
 

 

 

 โดยในปี 25P0 บรษิทัยงัมโีครงการและการดาํเนินการ เพื%อเพิ%มความปลอดภยัและสรา้งเสรมิสุขภาพในการ
ทาํงานที%ด ีดงันี:  

� การตรวจประเมนิการปฏบิตัิงาน สถานประกอบการ ให้เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวงัและตรวจวดั
ด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย แผนงานป้องกัน และแผนการลดความเสี%ยง และมาตรการเกี%ยวกบัความ
ปลอดภยัในการทํางาน ได้แก่ ปรบัปรุงพื:นที%ในสถานปฏิบตัิงานต่างๆให้มคีวามปลอดภยั ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 
เครื%องใช้ต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอย่างปลอดภยั ตรวจสอบระบบการป้องการเกดิเหตุเพลงิไหม ้ตรวจสอบ
สภาพรถขนสง่สนิคา้ รถยกสนิคา้ เป็นตน้ 
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� โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี บรษิทัมคีวามห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานทุกคน จงึจดั
ใหม้กีารตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี เพื%อเป็นการตรวจคดักรองคน้หาโรคเชงิป้องกนั หรอืคน้หาภาวะผดิปกตติาม
ปัจจยัเสี%ยงต่อสขุภาพ เพื%อหลกีเลี%ยง และป้องกนัโรคที%เกดิจากการทาํงาน/โรคที%ไมเ่กดิจากการทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม
ถูกวธิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� โครงการมอบอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานที%มคีวามเสี%ยงในการทํางาน นอกจาก
นโยบายและการควบคุมภายในของบรษิัท เพื%อให้เกดิความปลอดภยัในการทํางานแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึง กลุ่ม
พนักงานที%มคีวามเสี%ยงในการทํางาน อาท ิพนักงานคลงัสนิค้า และจดัส่ง พนักงานขาย ซึ%งบรษิัทถือว่าเป็นกลุ่มที%มี
ความเสี%ยงในการทาํงาน ทั :งอนัตรายจากสถานประกอบการ จากสภาพแวดลอ้มในคลงัสนิคา้ของบรษิทัเอง หรอืการเขา้
พบลูกค้าในโรงงาน เพื%อลดความเสี%ยงจากการปฏบิตัิงานดงักล่าวบริษัทได้มอบอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลอนัได้แก่ 
หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั สําหรบัพนักงานในกลุ่มนี:ทุกคน เพื%อใหม้ั %นใจว่าพนักงานจะมคีวามปลอดภยัในชวีติและ
สขุภาพในการทาํงาน 

 
� บริษทัจดักิจกรรม “PHOL ร่วมใจไร้เแอลกอฮอล”์ กําหนดใหบ้รษิทัเป็นพื:นที%ปลอดแอลกอฮอล ์

และรณรงคใ์หพ้นักงานงดดื%มเครื%องดื%มแอลกอฮอล ์ซึ%งทําใหส้่งผลกระทบต่อสุขภาพและการทํางานของพนักงาน โดย
บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลท์ุกวนัสาํหรบัพนักงานในกลุ่มเสี%ยง เช่น พนักงานขบัรถส่งสนิคา้ สาํหรบั
พนกังานกลุ่มอื%น บรษิทัสุม่ตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละครั :ง 

 
� การฝึกอบรมให้ความรูด้้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั บรษิทัจดัการฝึกอบรมใหก้บัพนักงาน

อย่างต่อเนื%องเป็นประจําทุกปี โดยกําหนดให้มกีารอบรมหมุนเวยีนครบทุกคน เพื%อเสรมิสร้างความรู้ ความตระหนัก
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัใหเ้กดิในองคก์ร โดยหลกัสตูรอบรม ไดแ้ก่ หลักสูต รความรู้ เ บื: อ งต้นด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั  
 
 

 

โครงการตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี 
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� โครงการการฝึกอบรมดบัเพลิงขั 0นต้น การฝึกซ้อมดบัเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ถอื
เป็นหลกัสตูรบงัคบัสาํหรบัพนักงานในองคก์ร เพื%อพฒันาบุคคลากรให้มคีวามรู ้เกี%ยวกบัทฤษฎกีารเกดิเพลงิไหมแ้ละ
ประเภทของเพลงิ พนักงานสามารถวางแผนและฝึกปฎิบตัใินการคน้หาและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากการอคัคภียัใน
ระดบัเบื%องต้นได้ รวมถึงมกีารซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคปฏบิตัิ เพื%อลดผลกระทบหากเกดิเหตุการณ์  และให้เป็นการ
ปฏบิตัติามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดําเนินการ ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี%ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. EMMM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

� โครงการฝึกอบรมเกี5ยวกบัผูบ้งัคบัปั0นจั 5นชนิดปั0นจั 5นเหนือศีรษะ ปั0นจั 5นขาสูง  และปั:นจั %นชนิด
อยู่กบัที%ชนิดอื%น โดยที%กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี%ยวกบัเครื%องจกัร ปั:นจั %น และหมอ้นํ:า พ.ศ.EMME กําหนดใหน้ายจา้งต้องจดัใหลู้กจา้งซึ%ง
เป็นผูบ้งัคบัปั:นจั %น ผูใ้ห้สญัญาณแก่ผู้บงัคบัปั:นจั %น ผู้ยดึเกาะวสัดุ หรอืผูค้วบคุมการใช้ปั:นจั %น ผ่านการอบรมหลกัสตูร
การปฏบิตัหิน้าที%ดงักล่าว และตอ้งจดัใหม้กีารอบรมหรอืทบทวนการทํางานเกี%ยวกบัอบรมปั:นจั %น ทั :งนี: ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารที%อธบิดปีระกาศกาํหนดอบรมเครน 

      
� การประชาสมัพนัธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัอย่างต่อเนื%อง เพื%อให้

พนกังานตระหนกัถงึความเสี%ยงหรอือนัตรายที%อาจเกดิขึ:นไดจ้ากการทาํงาน หรอืการใชช้วีติประจาํวนั มกีารสื%อสารผ่าน
ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์โดยเจ้าหน้าที%ความปลอดภยัระดบัวชิาชพีตามกฎหมาย ได้แก่ รณรงค์การลดการเกิด
อุบตัเิหตุ ความปลอดภยัดา้นต่างๆ การดแูลถนอมสายตาจากการใชเ้ครื%องคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลเกี%ยวกบัโรคระบาด โรค
ที%เกดิจากการปฏบิตังิานรวมถงึวธิกีารป้องกนั  เป็นตน้ นอกจากนี: ยงัไดเ้ผยแพร่ความรูก้ฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที%
เกี%ยวขอ้งกบัดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภยั กฎหมายดา้นคมนาคม 
ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม กฎหมายที%เกี%ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ หรือกฎหมายใหม่ๆ โดยรวบรวมเป็น
แฟ้มขอ้มลูสารสนเทศไวท้ี%สว่นกลาง เพื%อใหพ้นกังานไดศ้กึษาขอ้มลูได ้ 

หลกัสตูร การฝึกอบรมดบัเพลิงขั%นตน้ และ
การฝึกซอ้มดบัเพลิงและการซอ้มอพยพหนีไฟ 
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                  : Professional  
ทาํงานอย่างมอือาชพี 
มุง่ผลลพัธข์องงาน ประโยชนส์ว่นรวมเป็นหลกั 
“ทํางานอย่างมืออาชีพ ประสานสัมพันธ์ ยึดผลลัพธ์

ของงาน มุ่งใหเ้กิดผลดีและเป็นประโยชนต์่อส่วนรวม 

ปฏิบัติหนา้ที�อย่างเต็มความร ู้ ความสามารถตอ้ง

ทํางานในตําแหน่งหน้าที�นั0น หรือตามวิสัยของผู้

ประกอบวิชาชพีนั0น” 

 

วฒันธรรมองคก์ร “PHOL-D” 

  

  
 จากการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี บรษิทัเชื!อมั !นว่า การมวีฒันธรรมองคก์ร 
ที!ด ีถือเป็นรากฐานที!จะนําไปสู่ความสําเร็จ นําพาองค์กรเติบโตอย่างยั !งยนื และเพื!อเป็นการหล่อหลอมวฒันธรรม
องคก์รที!มมีายาวนานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ตอบสนองต่อกลยุทธ ์วสิยัทศัน์องคก์ร ในระยะยาว คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดก้าํหนดให ้มกีารปรบัวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยใหจ้ดัทําเป็นแผนงาน
สาํหรบัปี 2561 และพฒันาต่อเนื!องในปีถดัไป กําหนดใหม้กีารรายงานอย่างต่อเนื!อง  รวมถงึมอบหมายใหฝ่้ายบรหิาร
กํากบัดูแล และดําเนินารให้เกดิเป็นวฒันธรรมองคก์รที!อยู่ในทุกกระบวนการดําเนินงาน พร้อมทั ;งกําหนดเป็นดชันีชี;
วดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (KPI) เพื!อสนบัสนุน สง่เสรมิใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมองคก์ร ที!มคีวามเขา้ใจในทศิทาง
เดยีวกนั สอดคลอ้งกบั วสิยัทศัน์  พนัธกจิขององคก์ร  

 ปี 2561 บรษิทัได้จดัทํา โครงการ สร้างวฒัธนธรรมองค์กร มกีารจดัตั ;งคณะทํางานประกอบด้วยผูบ้รหิาร
ระดับสูง และตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยมีที!ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
ประสบการณ์ในการการออกแบบและเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร โดยการกําหนดวฒันธรรมองค์กรนี;ได้ผ่านการ
กลั !นกรองจากผูบ้รหิารระดบัสงู การวเิคราะห ์ประมวลผลของพฤตกิรรมและขอ้คดิเหน็ของพนกังานทุกคนในองคก์ร จงึ
สรุปเป็นวฒันธรรมองคท์ี!เหน็ว่าเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร เพื!อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย และมคีวาม
มั !นคง ยั !งยนืในระยะยาว   
 

วฒันธรรมองคก์ร  “ PHOL-D ”  ประกอบดว้ย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  : Honest and integrity 

 

โปร่งใส เป็นธรรม สรา้งสงัคมใหน้า่อยู ่
“ปฏิบัติหนา้ที�ดว้ยความโปร่งใส ซื�อสัตย์สจุริต 

เที�ยงตรงและเที�ยงธรรมตามหลักกฎหมาย 

จริยธรรมและระเบียบวินยั ซื�อสัตยต์่อตนเอง ต่อ

อาชพี ตอ่ลกูคา้ ตอ่องคก์ร และตอ่สงัคม” 
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 โดยการดําเนินงานสําหรบัปี 2561 บรษิัทมกีารปลูกฝังและสร้างความตระหนัก ให้กบัพนักงานในองค์กร  
มุ่งเน้นพฒันาใหพ้นกังานมคีวามรู ้ทกัษะ พฤตกิรรม และทศันคต ิที!สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร ผ่านการสื!อสาร ใน
ช่องทางที!หลากหลาย ทั ;ง บอรด์ประชาสมัพนัธ ์อเีมล (Intranet)  และช่องทาง Line กลุ่ม PHOL-D Culture  รวมถงึ
การจดักจิกรรม ใหพ้นักงานได้มสี่วนร่วมได้แก่ กจิกรรมวนัเปิดตวั PHOL –D Day เพื!อให้พนักงานงานไดร้บัรูถ้ึง
วฒันธรรมองคก์รที!กาํหนดขึ;น และมคีวามเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนั  กจิกรรม Team Building  เป็นกจิกรรมที!มุ่งเน้นให้
พนกังานไดม้สีว่นร่วมและเขา้ใจถงึวฒันธรรมองคก์รที!กาํหนดขึ;น มกีารเปิดตวัทตูวฒันธรรมองคก์ร ซึ!งมาจากการโหวต
ของพนกังาน ถอืเป็นตวัแทนของวฒันธรรมในแต่ละดา้น 

 

                  : Ownership Quotient 
 

ทาํงานเชงิรกุ ทุม่เทเกินรอ้ย ตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ 
“เห็นคุณค่าในตนเอง หรือความสําคัญในการ

บทบาทที�รับผดิชอบ ทาํงานอย่างมสีติ มีไหวพริบ 

ร ู้ถึงสิ�งใดควร สิ�งใดไม่ควร ทํางานเกินร้อย

แสดงออกที� จ ะช่วย เหลือห รือ ใความร่วมือ 

ตลอดจนการคิดหาวิธีการเพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการใหเ้หนือความคาดหวังของลกูคา้และผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสีย” 

 

                  :  Learning   and 

Continuous Improvement 
 

กลา้คิด กลา้ทาํ มุง่สรา้งสรรคส์ิ�งที�ดกีว่า 
“เปิดโอกาสหรือแสวงหาที�จะเรียนร ูพ้ัฒนา รับฟัง

ความคิดเห็นที�มีประโยชน์ต่อการพัฒนาและ

ส่งเสริมการทํางาน ติดตามประเมินผล นาํเสนอ

แนวคิด วิธีการขั0นตอนการทาํงานใหม่ๆ ใหด้ีขึ0น

อยุ่เสมอ และสามารถนําไปประยกุต์ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ” 

 

                  : Drive for results and 

achievement 
 

มุง่ผลลพัธข์องงานและประโยชนส์ว่นรวม
เป็นหลกั 
“มีคว ามมุ่ งมั �น ตั0 ง ใ จ ใ นการปฏิบัติ ง านแล ะ

ดําเนินงาน โดยยึดผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก ส่ง

มอบงานที�มีคณุภาพและไดม้ารตรฐาน ตรงตาม

เวลา เพื�อใหเ้กิดความสาํเร็จตามวัตถปุระสงคข์อง

องคก์ร” 
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กิจกรรม “ Team Building ”   

“สรา้งการมีสว่น
ร่วมของพนกังาน 
ใหเ้กิดความเขา้ใจ 
และ ตระหนกัถึง  
“PHOL-D 

Culture” 

“มุ่งเนน้ใหพ้นกังาน
ได้มีส่วนร่วมและ
เขา้ใจถึงวัฒนธรรม
องคก์ร  
PHOL-D Culture 

ที�กาํหนดขึ0น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวนัเปิดตวัวฒันธรรมองคก์ร  “ PHOL-D Day”  วนัที@ 27 ก.ย.2561 

“ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและพนกังานร่วมลงนาม 
เพื�อแสดงความมุง่มนั สรา้ง PHOL-D Culture” 



34 รายงานความยั�งยืน ปี 2561

 

การจดัการและการแบ่งปันความรูค้วามปลอดภยั  

( Knowledge Sharing ) 

  

 
 

บรษิทัเชื�อว่าการใหค้วามรูเ้ป็นสว่นหนึ�งที�จะทาํใหเ้กดิความยั �งยนื การจดัการและบรหิารความรูต่้างๆจงึเป็น

สิ�งที�บรษิทัใหค้วามสาํคญั โดยบรษิทัมกีารตดิตามความรูใ้หม่ๆเกี�ยวกบัความปลอดภยั มาตรฐานต่างๆ รวมถงึ

เทคโนโลยคีวามปลอดภยั เกบ็รวบรวม และเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ ผ่านช่องทางต่างๆดงันี. 

การจดัอบรมเผยแพรค่วามร ู ้อปุกรณค์วามปลอดภยัใหแ้กล่กูคา้ บคุคลภายนอก 

บรษิทั มกีารจดัอบรมเผยแพร่ความรูเ้รื�องอุปกรณ์ความปลอดภยั โดยไม่คดิค่าใชจ้่าย ใหก้บัลกูคา้ 
บุคคลภายนอก และสถานศกึษาต่างๆ อย่างต่อเนื�อง เพื�อเป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิสงัคมแหง่ความปลอดภยั  โดยใน     
ปี  2561 บรษิทัมกีารจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ลกูคา้และผูท้ี�ใหค้วามสนใจ จาํนวนทั .งสิ.นกว่า 2,000 ราย  

 

 
การจดัทําสื&อใหค้วามร ู ้ 

บริษัทมีการจัดทําสื�อเพื�อให้ความรู้เกี�ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัย ในหลายรูปแบบ อาทิ เว็บไซต ์
www.thai-safetywiki.com , https://www.facebook.com/thaisafetywiki, หนังสอืแจกฟร ีนิตยาสารแจกฟร ีเกี�ยวกบั
ความรู้อุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ ตลอดจน วธิกีารใช้งานที�ถูกต้องตามหลกัการและมาตรฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
เพื�อใหผู้ท้ี�สนใจมคีวามรูเ้กี�ยวกบัอุปกรณ์ต่างๆมากขึ.น ทั .งมาตรฐานต่างๆ การใชง้านที�ถูกวธิ ี  
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การคดัสรรและจาํหนา่ยสินคา้ดา้นความปลอดภยั การแนะนาํอย่าง
ผูเ้ชี�ยวชาญ และการควบคมุคณุภาพสินคา้ (Product Responsibility ) 

 

 

 
 

 

ธุรกจิของบรษิทั มจีุดประสงคม์ุ่งเน้นการสรา้งปลอดภยัใหแ้ก่ ผูค้น ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ดงันั .น บรษิทัจงึ

จําเป็นต้องมีสนิค้าและบริการที�หลากหลาย เพื�อที�จะตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ นอกจากนี. ยงัต้องมีระบบและ

เกณฑใ์นการคดัเลอืกสนิค้าและควบคุมคุณภาพ เพื�อใหม้ั �นใจว่าสนิค้าต่างๆจากทางบรษิัท มคุีณภาพและน่าเชื�อถือ 

สามารถสรา้งความปลอดภยัไดจ้รงิ  

การคดัสรรและจําหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั 

บริษัท ให้ความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของสนิค้าที�จําหน่ายแก่ลูกค้าอย่างยิ�ง เพราะมีความ

เกี�ยวขอ้งกบัชวีติและสุขภาพของผู้ใช้งาน เพื�อใหผู้้ใชส้ามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยั ดงันั .นการคดัเลอืกสนิคา้และ

ผู้ผลิตจงึมคีวามสําคญัเป็นอย่างยิ�ง สนิค้าที�ทางบริษัทคดัสรร ทั .งหมดที�จะเขา้มาจําหน่ายจงึจะต้องผ่านเกณฑ์การ

คดัเลอืกต่างๆ เพื�อใหม้ั �นใจว่าสนิคา้ตรงตามมาตรฐาน และสอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานของลกูคา้ นอกจากนี. ยงัต้อง

มกีารควบคุมคุณภาพสนิคา้ โดยหน่วยงานจดัซื.อจะทํางานร่วมกนักบัผู้จดัจําหน่ายหรอืผู้ผลติในการควบคุมคุณภาพ 

และรบัรองความปลอดภยัของสนิคา้  

บริษัท มีนโยบายที�จะจําหน่ายเฉพาะ 

สินค้าที�ได้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ที�

ได้รบัอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย เท่านั .น อาทิ

เช่น มาตรฐานผลติภณัฑ ์ อุตสาหกรรม (มอก.) 

มาตรฐานสาํนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานความปลอดภยัสนิคา้จากอเมรกิา ANSI, มาตรฐาน

ความปลอดภยัสนิคา้จากสหภาพยุโรป CE มาตรฐานความปลอดภยัสนิคา้จากญี�ปุ่ น JIS และมาตรฐานอื�นๆ ซึ�งเป็น

มาตรฐานที�ไดร้บัการยอมรบัในประเทศไทย นอกจากนี. ยงัต้องไม่เป็นสนิคา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ละเมดิลขิสทิธิ ̂

หรอืสทิธบิตัร ทั .งนี.ในกรณีที�เกดิปัญหาเกี�ยวกบัสนิคา้ บรษิทั รบัเปลี�ยนคนืภายใน _ วนั      

  สนิคา้ที�บรษิทัจาํหน่าย ถอืเป็นสว่นหนึ�งที�ช่วยใหส้ภาพชวิติของผูค้นและชมุชนมคีวามปลอดภยัขึ.น ดงันั .น
บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญัสาํหรบัการคดัเลอืกผูผ้ลติ การควบคุมคุณภาพสนิคา้ มาเป็นลาํดบัตน้ๆ สาํหรบัการจาํหน่าย
สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ 



36 รายงานความยั�งยืน ปี 2561

 

 
� อปุกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE)  
เป็นอุปกรณ์ที�บุคคลหรอืผูป้ฏบิตังิานใชส้วมใสบ่นอวยัวะสว่นใดสว่นหนึ�งของร่างกายหรอืหลายสว่นร่วมกนั

ในขณะทาํงาน เพื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจเกดิขึ.นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความรอ้น, แสง, 

เสยีง, สารพษิ, สารเคม ีเป็นตน้ โดย สนิคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัสว่นบุคคลนี. สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที�ใชป้กป้อง

ร่างกายตั .งแต่ศรษีะจรดเทา้ เช่น หมวกนิรภยั, แว่นตา นิรภยั, ที�อุดห,ู หน้ากากป้องกนัฝุ่ นและสารเคม,ี ถุงมอืนิรภยั, 

รองเทา้นิรภยั, ชุดผจญเพลงิ และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอื�นๆ  

 

 

� อปุกรณ์เพื+อความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Safety and Environment 

Products)  

เป็นอุปกรณ์ที�ใชเ้พื�อสรา้งความปลอดภยัในสถานประกอบการ เช่น เครื�องตรวจวดัแก๊สพษิและแก๊สไวไฟใน

อากาศ, อุปกรณ์ ชาํระลา้งตา และลาํตวัฉุกเฉิน, อุปกรณ์จดัเกบ็ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคม,ี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ, 

อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั, ป้ายเพื�อความ ปลอดภยั (Safety Sign) เป็นตน้ 

โดยในปี defg บรษิทัไดม้กีารคดัเลอืกสนิคา้ และเพิ�มบรกิารใหม่ต่างๆ  เพื�อมาตอบสนองความตอ้งการดา้น

ความปลอดภยัที�เพิ�มมากขึ.น อาทเิช่น ถุงมอืกนับาด, รองเทา้เซฟตี., การตดิตั .งระบบเตอืนภยั และดบัเพลงิ รวมทั .งการ

ตดิตั .งระบบป้องกนัการตกจากที�สงูหรอื Lifeline 
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การคดัเลือกสินคา้ และเพิ�มบริการใหมต่า่งๆ  เพื�อมาตอบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 

ถุงมอืกนับาด Hyflex ที�ถกัทอ

จากเสน้ดา้ย Polyester และ Carbon fiber 

ป้องกันปัญหาเรื�องไฟฟ้าสถิตย์ สําหรับ

โรงงานเกี�ยวกบั Semiconductor  และถุงมอื

ถกัเคลอืบโฟมไนไตรที�ฝ่ามอืสาํหรบังานหนกั 

 

รองเทา้นิรภยัรปูทรงทนัสมยั กึ�งรองเทา้สปอรต์ ใชว้สัดุที�

มนํี.าหนกัเบา สาํหรบังานอุตสาหกรรม หรอืงานช่างทั �วไป

ที�ตอ้งการความคล่องตวั 

 

 

 

 

ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้โดย

ระบบจะตรวจจบัความผดิปกติของสถานที� โดย

ตรวจจบัความร้อน และควนั เมื�อตรวจพบจะส่ง

สญัญาณแจ้งเตือนเพื�อให้ผู้ที�อยู่ในบรเิวณนั .นได้

รบัทราบ และอพยพ เช่น Smoke Detector , Heat Detector, Alarm Bell, Controller รวมถงึตดิตั .งระบบดบัเพลงิแบบ

อตัโนมตัิที�ใช้นํ.า และไม่ใช้นํ.าในการดบัไฟเพื�อปกป้องห้องที�มีไฟฟ้า หรือข้อมูลสําคญัในคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาร 

Novec1230 

 

� ศนูยบ์ริการชุด SCBA ให้บริการตรวจสภาพชุดแครแ่ละถงัอดัอากาศสาํหรบัเครื�องชว่ยหายใจ หรอื 

SCBA,   บรกิารซ่อมแซม ทดสอบความสมบูรณ์ของถงัอากาศดว้ยระบบ Hydrostatic Test, บรกิารอดัอากาศบรสิุทธิ ^

เขา้ถงัอดัอากาศ 
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� กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
(Control Environment Products) หรือ CE เป็นอุปกรณ์ที�ใช้ควบคุม
สภาพแวดล้อมให้มคีวามสะอาด ปลอดภัยในสถานที�ปฏิบตัิงานที�ต้องการ
การควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื.อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้อง
สะอาด หรอืหอ้งปลอดเชื.อ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติชิ.นส่วน
อเิลค็ทรอนิกส ์กลุ่มอุตสาหกรรมผลติชิ.นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลติ
ยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื�องมือแพทย์ ที�จําเป็นต้องมีการควบคุมสิ�ง
ปนเปื.อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่ นละอองต่างๆ ที�มาจาก ผู้ปฏบิตัิงาน เครื�องจกัร กระบวนการผลิตรวมทั .งอากาศ
ภายนอก ซึ�งสิ�งเหล่านี.สามารถส่งผลให้ผลติภณัฑ์หรอืชิ.นงานไม่มคุีณภาพ สนิค้าในหมวดนี. ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์
สําหรบัสวมใส่ในห้องคลนีรูม อุปกรณ์สําหรบัห้องคลนีรูม เช่น ผ้าเชด็ชิ.นงาน เครื�องเขยีน อุปกรณ์ทําความสะอาด 
อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์เป็นตน้ 
 

การแนะนําสินคา้อยา่งผ ูเ้ชี&ยวชาญ 

นอกจากสนิคา้และบรกิารต่างๆที�ช่วยสรา้งความปลอดภยัแลว้ บรษิทั
ได้ตระหนักถึงความสําคญัในการให้ความรู้และความเขา้ใจในการใช้อุปกรณ์
ต่างๆที�ถูกต้องแก่ผู้ใชง้าน เพื�อใหผู้้ใช้สามารถนําอุปกรณ์ไปใช้ป้องอนัตราย
ต่างๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัแท้จรงิ โดยบรษิัทมกีารฝึกอบรม
ความรูด้า้นสนิคา้และการใชง้านต่างๆแก่พนักงานขายของบรษิทัอย่างต่อเนื�อง 
รวมถึงมีการจัดการทดสอบความรู้เป็นประจําทุกปี เพื�อให้พนักงานขายทํา
หน้าที�นอกจากแนะนําสนิคา้แลว้ ยงัสามารถใหค้ําปรกึษาและคําแนะนําการใช้
งานที�ถูกตอ้งดว้ย  

ในปี 2561 บรษิทัมพีนักงานขายที�ผ่านการฝึกอบรมความรู ้และสอบ
ผ่านเกณฑก์ารวดัผลระดบัผูเ้ชี�ยวชาญ 47 คน คดิเป็น 100% ของเป้ามาย ซึ�ง
กระจายตวัในการใหบ้รกิารลกูคา้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 800 โรงงาน โดยในปี 2562 บรษิทัมเีป้าหมาย
จะพฒันาศกัยภาพของพนักงานขาย โดยการพฒันาหลกัสูตรการอบรมเพื�อเพิ�มความเชี�ยวชาญในสนิคา้และบรกิาร 
ตอบสนองต่อความตอ้งของลกูคา้ เพื�อใหม้ั �นใจว่าลกูคา้จะไดค้าํแนะนําที�ถูกตอ้งและดทีี�สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561 
% เทียบ 

เป้าหมาย ปี 2560 
% เทียบ 

เป้าหมาย 

จํานวนผ ูเ้ขา้อบรมผ่านเกณฑท์ดสอบ 47 คน 100% 

ค่าเฉลี&ยผลทดสอบ 88% 110% 

30 คน 81% 

84.13% 105% 

ผลการดําเนินงาน 
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การควบคมุคณุภาพสินคา้และคดัเลือกผ ูผ้ลิต 

บรษิทั มกีระบวนการประเมนิผูผ้ลติ อย่างชดัเจน โดยคู่คา้รายใหม่ทุกรายต้องผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกในเรื�อง
คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั สาํหรบัคู่คา้รายเดมิ จะตอ้งไดร้บัการประเมนิอย่างสมํ�าเสมอ และ
ในกรณีที�พบประเดน็ปัญหา บรษิทั จะร่วมมอืกบับรษิทัคู่คา้เพื�อหาทางแกไ้ขปัญหานั .นอย่างเหมาะสม นอกจากนี.บรษิทั
ยงัคาํนึงถงึคุณสมบตัขิองคู่คา้ในดา้นคุณธรรม จรยิธรรม สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม  

ดว้ยเหตุนี. จงึมั �นใจไดว้่า สนิคา้จากผูผ้ลติที�บรษิทัคดัเลอืกมาจดัจาํหน่าย เป็นสนิคา้ที�มคุีณภาพ ไดม้าตรฐาน 
สามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

สาํหรบัปี 2561 บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงส่วนของการประเมนิผู้ขาย ให้มคีวามรดักลุ่ม แกไ้ขปัญหาได้อย่าง
ทนัท่วงท ีโดยไดป้รบัความถี�ในการประเมนิ เป็นรายเดอืน เพื�อที�จะสามารถวเิคราะห ์และแกปั้ญหาที�เกดิขึ.นไดท้นัท ี
 

การบรจิาคอปุกรณค์วามปลอดภยัใหส้ถานศึกษาต่างๆ 

บรษิทั ตระหนกัถงึความสาํคญัของการสวมใสอุ่ปกรณ์นิรภยัในการทาํงาน และเพื�อใหเ้กดิความปลอดภยักบั

ชุมชน สงัคม สงูสดุ การสง่เสรมิใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์นิรภยัในการทาํงานจงึเป็นโอกาสหนึ�งที�จะช่วยใหเ้กดิสงัคมแห่ง

ความปลอดภยั ทั .งนี.บรษิทัใหค้วามสาํคญักบันกัเรยีน นกัศกึษา ที�จะเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต จงึรเิริ�ม

โครงการบรจิาคอุปกรณ์ความปลอดภยัใหก้บัสถานศกึษาต่างๆ เพื�อเป็นการปลกูฝังความรูค้วามเขา้ใจและวธิกีารใช้

งานอุปกรณ์เหล่านี.อย่างถูกวธิโีดยในปี defg ที�ผ่านมาบรษิทัไดบ้รจิาคอุปกรณ์ความปลอดภยัใหว้ทิยาลยั และ

มหาวทิยาลยัจาํนวน e แห่งดว้ยกนั 
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การขยายชอ่งทางการเขา้ถึงสินคา้ความปลอดภยั  
( Product Accessibility)  

 

 
 

ปัจจุบนั การเขา้ถึงสินคา้เพื�อความปลอดภยัยงัจาํกดัอยูแ่ค่ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั'น ในขณะที�ในตลาดทั�วไป 

การหาซื'อสินคา้เหล่านี'  ยงัมีไม่มากนกั บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการขยายช่องทางจาํหน่าย จึงไดพ้ยายามพฒันา

ช่องทางจาํหน่ายใหม่ๆ ให้มากขึ'น เพื�อให้ผูที้�มีความตอ้งการ สามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยในปี 3445 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'อสินคา้และติดต่อสอบถามขอ้มูลสินคา้ ผา่นช่องทางเหล่านี'  เพิ�มขึ'นอยา่งต่อเนื�อง  
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การบริหารจดัการกระบวนการใหม้ปีระสิทธิภาพ                 

( Supply Chain Management ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ปัจจยัในการการสร้างความยั �งยนืที�บรษิัทใหค้วามสําคญั คอืการเป็นส่วนหนึ�งในการเพิ�มประสทิธภิาพการ

ทํางาน เพื�อความเจรญิเติบโตของธุรกจิ ทั (งขององค์กร และลูกค้า โดยบริษัทใช้แนวทางในการบริหารจดัการตาม

มาตรฐานของ ISO9001:2015 ซึ�งเป็นระบบบรหิารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยแนวคดิสําคญัของ ISO 

9001:2015 คอืการจดัวางระบบบรหิารงานเพื�อการประกนัคุณภาพ ซึ�งเป็นระบบที�ทาํใหเ้ชื�อมั �นไดว้่ากระบวนการต่างๆ 

ไดร้บัการควบคุมและสามารถตรวจสอบได ้โดยผ่านระบบที�ระบุข ั (นตอนและวธิกีารทํางาน เพื�อใหม้ั �นใจว่าบุคลากรใน

องค์กร รูห้น้าที�ความรบัผดิชอบและขั (นตอนต่างๆ ในการปฏบิตังิาน มกีารจดบนัทกึขอ้มูล รวมทั (งการตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานว่าเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นระบบ และมกีารแกไ้ขขอ้ผดิพลาด รวมทั (งมแีนวทางในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดเดมิ 

นอกจากนี( บริษัทยงัได้มีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ อาท ิ

โปรแกรมระบบการบรหิารคลงั (Warehouse Management System), ระบบรายงานยอดขาย, ระบบการทําใบเสนอ

ราคาออนไลน์ให้แก่พนักงานขาย และระบบบริหารจดัการฐานลูกค้า (Customer Relationship Management 

Program)  

ในปี 2561 บริษัทได้มกีารปรบัปรุงระบบการดําเนินงาน มีกระบวนการทํางานที�มีความเชื�อมโยงกนั ลด

ระยะเวลาและขอ้ผดิพลาดในการทํางาน ลดต้นทุนในการทํางาน เพื�อเพิ�มความพงึพอใจแก่ลูกคา้  รวมถึงมกีารสอบ

ทาน ตดิตามผลการดาํเนินงานไดอ้ย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ(น โดยบรษิทัไดนํ้าผลการประเมนิความพงึพอใจ

ของลูกค้า ในแต่ละด้าน รวมถึงข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงาน ให้สอดคล้อง

เหมาะสมกบักลยุทธ ์เป้าหมายขององคก์ร  

 

 

 

 

 

 บรษิทัมกีารปรบัปรุงการดาํเนินงานในสว่นของกระบวนการ 

MRP (Material Requirement Planning) มกีารกาํหนดทมีงาน

รบัผดิชอบโดยตรงเพื�อจดัการและวางแผนความตอ้งการสนิคา้  ช่วย

ในการควบคุมแผนการสั �งซื(อ, การสง่มอบสนิคา้, การจดัการสนิคา้คง

คลงั ใหเ้กดิความเหมาะสม ลดตน้ทุน ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

Operational Efficiency 
“การเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน เพื�อความเจริญเตบิโตของธรุกิจ 

ทั?งขององคก์ร และลกูคา้” 
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การสรา้งความพึงพอใจลกูคา้ที�มีต่อสินคา้และการบรกิาร ( Customer Satisfaction ) 

ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นสิ�งที�บรษิทัใหค้วามสําคญัเป็นอย่างยิ�ง บรษิทัมนีโยบายที�จะคดัสรรสนิคา้ และ

พฒันาการบรกิารอย่างต่อเนื�อง เพื�อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ และยงัใหค้วามสาํคญัในการดูแลลูกคา้ ทั (งบรกิาร

ก่อนการขาย และบรกิารหลงัการขาย เพื�อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร บรษิทัไดม้กีารสาํรวจความพงึพอใจของ

ลกูคา้ โดยในปี 2561 มจีาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั (งหมด 948 ราย และไดนํ้าผลสาํรวจความพงึพอใจมาปรบัปรุงและ

พฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

กลยทุธส์รา้งความพึงพอใจใหล้กูคา้  

� การสรา้งความประทบัใจในการบริการก่อนการขาย  

 เน้นการบริการและให้คาํแนะนําสินค้า และบริการต่างๆ อย่างมืออาชีพและเชื#อถือได้ 

บริษัทให้ความสําคญักับแนะนําสินค้าแก่ลูกค้า โดยเฉพาะสนิค้าในกลุ่มอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และ

อุปกรณ์เพื�อความปลอดภยัต่างๆ เนื�องจากการแนะนําสนิคา้ที�ด ีมปีระสทิธภิาพนั (น จะช่วยใหผู้ใ้ชง้าน สามารถทํางาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ลดการบาดเจบ็ และประหยดัค่าใชจ้่าย 

พนกังานขายของบรษิทั จะไดร้บัการฝึกอบรมเกี�ยวกบัสนิคา้และการใชง้านต่างๆที�ถูกตอ้ง อย่างต่อเนื�อง ทั (ง

จากภายในและภายนอกองคก์ร เพื�อใหม้ั �นใจว่า พนกังานมคีวามเขา้ใจ สามารถแนะนําสนิคา้และการใชง้านไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง   

     

 

 

ปี 2561 ปี 2560 

94.78% 95.70% 

948 ราย 1,117 ราย 

ผลสาํรวจความพึงพอใจ

% ความพึงพอใจของลกูคา้ 

จํานวนผ ูต้อบแบบสาํรวจ 
 

% เทียบ 
เป้าหมาย 

% เทียบ 
เป้าหมาย 

105.3% 106.3% 
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การมีสินค้าพรอ้มส่งมอบ 

 บรษิทัมรีะบบและขั (นตอนวเิคราะหป์รมิาณการใชง้านของแต่ละ

สนิคา้ เพื�อใหม้ั �นใจไดว้่า สนิคา้จะมปีรมิาณเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ สามารถสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดท้นัความ

ตอ้งการ 

 

 

�  

� การสรา้งความประทบัใจในการบริการหลงัการขาย  

บริการจดัส่งสินค้าได้อย่างถกูต้องและทนัเวลา 

การส่งมอบทีทนัเวลา เป็นส่วนหนึงทีทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ และใชบ้ริการของบริษทัอยา่งต่อเนือง บริษทับริการ

ส่งสินคา้ถึงผูรั้บทัวประเทศ ครอบคลุมทุกพื+นทีทั+ ง 76 จังหวดั  และด้วยระบบการจดัส่งทีมีประสิทธิภาพ ทาํให้บริษทั

สามารถส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการรบัคืนและเปลี#ยนสินค้า 

บริษทั ยนิดีรับเปลียนหรือคืนสินคา้ ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัทีรับสินคา้ ในกรณีลูกคา้สังผิดหรือไม่พึง

พอใจในสินคา้ ทั+งนี+  ไม่รวมสินคา้ทีเป็นการสังพิเศษ หรือสังผลิตเฉพาะ นอกจากนี+  บริษทัยงัมีการรับประกนัคุณภาพสินคา้ 

หากลูกคา้ไม่มีความพึงพอใจในสินคา้สามารถเปลียนคืนสินคา้ไดภ้ายในระยะเวลารับประกนัของสินคา้แต่ละประเภทที

กาํหนด โดยสินคา้ยงัคงมีสภาพดีและไม่มีการชาํรุดหรือเสียหายแต่อยา่งใด 

 

 

% ความถกูตอ้งในการสง่มอบสินคา้ 

% การสง่มอบสินคา้ไดต้รงเวลา 

ปี 2561 ปี 2560 % เทียบ 
เป้าหมาย 

% เทียบ 
เป้าหมาย 

99.82% 

ผลการดําเนินงาน 

99.79% 

0.99% 

100% 

99.83% 

99.60% 99.80% 

100% 
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บริการฝึกอบรมการใช้งานอปุกรณ์ต่างๆ 

ปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จในการทาํงานทีมีความปลอดภยั คือการใชง้านอุปกรณ์ทีถูกตอ้งของผูป้ฏิบติังาน 

บริษทัมีบริการการฝึกอบรมและใหค้วามรู้ผูป้ฎิบติังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี+  

- วธีิใชง้านอุปกรณ์ 

- วธีิจดัการ การบาํรุงรักษา 

- วธีิการซ่อมแซมเบื+องตน้ สาํหรับสินคา้ประเภทเครืองจกัร และอุปกรณ์ 

- วธีิการติดตั+งและสวมใส่อุปกรณ์   

 

 

   

 

ฝึกอบรมการใชอ้ปุกรณ ์
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 บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิโดยไดก้ําหนดนโยบายดา้นสิ!งแวดลอ้มและการรบัมอื

กบัการเปลี!ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยบรษิทัจะดําเนินการหาแนวทางและวธิกีารลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน 

ตลอดจนลดการสรา้งปรมิาณขยะ เพื!อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ!งแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม รวมถงึการ

รณรงคเ์รื!องการลดการใชท้รพัยากรและรกัษาสิ!งแวดลอ้มภายในองคก์ร  

 

การดาํเนนิการดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 การลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในสาํนกังาน  

การเปลี�ยนมาใช้หลอด LED ในสาํนักงาน 

 บริษัท ได้ เ ริ!มดํ า เ นินโครงการ เปลี! ย น
หลอดไฟในสํานักงานมาใช้หลอด LED แทนหลอด 
Fluorescent เนื!องจากหลอด LED ใหพ้ลงังานที!คุม้ค่า
กว่า ช่วยประหยดัพลงังานและมอีายุการใชง้านนานกวา่ 
สามารถช่วยลดขยะจากการเปลี!ยนหลอดไฟ อกีทั @งมี
การแผ่ความรอ้นออกจากหลอดตํ!า ทําใหช้่วยลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าจากเครื!องปรบัอากาศภายในสํานักงาน ในการทําความเยน็ดว้ย โดยในปี 2561 บรษิัทได้ดําเนินการ
เปลี!ยนหลอดไฟภายในอาคารสาํนกังาน เป็นหลอด LED ครบทั @งหมด FGG% จากเดมิในปี IJKG ที! 82% 

 การใชบ้รรจภุณัฑที์�สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 
 บริษทัตระหนกัถึงมลภาวะที�เกิดจากการใชถุ้งพลาสติก จึงไดเ้ปลี�ยนการใชบ้รรจุภณัฑถุ์ง
พล าสติม าใ ช้ ถุง พล าสติ กที� ทํา จา ก วัส ดุ ที� สา ม าร ถย่อย สลา ยไ ด้ต า มธรร มชา ติ
(Biodegradable) โดยไดเ้ริ�มดาํเนินการตั7งแต่ ปี 2550 ซึ�งถุงพลาสติกยอ่ยสลายดงักล่าว เป็น
ถุงพลาสติกที�มีสารเติมแต่งเพื�อเร่งให้ถุงพลาสติกสามารถเกิดการย่อยสลายไดเ้มื�อไดรั้บ
แสงแดด ความร้อน หรือออกซิเจนในอากาศ โดยในปัจจุบนัถุงพลาสติกที�ใช้ในการส่ง
สินคา้ทั7งหมดของบริษทั ไดเ้ปลี�ยนมาใชถุ้งชนิดนี7ทั7งหมดแลว้ 

 

 
  

ปี 2560 ปี 2561 
82% 100% 

สดัสว่นการเปลี�ยนหลอดไฟ LED ในสาํนกังาน 

สดัสว่นการใชถ้งุพลาสตกิย่อยสลายได ้ 100% 

Minimize Environmental Footprint  
“การควบคมุมลภาวะที�อาจเกิดจากการดาํเนนิธรุกิจ การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างมี

ประสิทธิภาพ และการมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ” 
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 การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการลดการใชก้ระดาษในสาํนกังาน 

 บรษิัทมคีวามมุ่งมั !นที!จะลดการใช้กระดาษในกระบวนการ
ขั @นตอนต่างๆในการดําเนินงาน โดยการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้เพื!อเพิ!มประสทิธภิาพและความรวดเรว็ รวมถงึการ
ลดการใช้กระดาษมาอย่างต่อเนื!อง จากการใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมต่างๆ มาช่วยในการทาํงานมาอย่างต่อเนื!อง อาท ิ 

 การใชโ้ปรแกรมจดัทาํใบเสนอราคาออนไลน์  
 ระบบการจดัการคลงัสนิคา้  

(Warehouse Management System: WMS)  
 การใชโ้ปรแกรมออนไลน์ google site ในการเกบ็ขอ้มลูเอกสารสาํหรบัการประชุมคณะต่างๆ และการใช ้

google form ในการจดัทาํแบบสาํรวจหรอืแบบประเมนิในดา้นต่างๆภายในองคก์ร แทนการใชก้ระดาษ 

 นอกจากนี7  ในปี 2561 บริษทัไดมี้การพฒันาโปรแกรมในการคาํนวณค่านํ7 ามนัหรือค่าเดินทางอตัโนมติัสาํหรับ
กลุ่มพนกังานขาย ซึ�งช่วยลดระยะเวลาในการดาํเนินการและลดการใชก้ระดาษสาํหรับเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของพนกังาน โดย
จะเริ�มใชโ้ปรแกรมดงักล่าวในปี 2562 เป็นตน้ไป  

 การจําหน่ายสินคา้ที�ช่วยลดมลภาวะสิ�งแวดลอ้ม ( Green Products ) 

 เพื!อช่วยลดมลภาวะและมลพษิทางสิ!งแวดล้อม บรษิัทมนีโยบายในการคดัสรรสนิคา้ที!มสี่วนในการช่วยลด
มลพษิหรอืมลภาวะในสิ!งแวดล้อมมาจดัจําหน่าย โดยพจิารณาจากกระบวนการผลติ หรอืวสัดุที!ใช้ในการผลติ โดยมี
เป้าหมายเพิ!มสนิคา้ Green Products ในอนาคต ในปี IJKF บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้กลุ่ม Green Products 
ประมาณ 20 ลา้นบาท  

 
 
 
อปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคลคล ตราสินค้า MOLDEX  

สนิค้าทุกรายการ ไม่มสี่วนผสมของพลาสติก PVC ซึ!งเป็นพษิสูง 
และกําจัดยาก เมื!อเผาไฟ จะเกิดเป็นก๊าซพิษที!รุนแรงส่งผลต่อ
สิ!งแวดลอ้ม และสขุภาพ  
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อปุกรณ์จดัเกบ็สารเคมี ตราสินค้า  Justrite 
Ecopolyblend  เป็นสนิคา้สาํหรบักกัเกบ็สารเคม ีโดยวสัดุที!นํามาผลติ ทาํมาจากการนํา Polyethylene มาเขา้
กระบวนการ Recycle ซึ!งเป็นการลดขยะ และรกัษาสิ!งแวดลอ้ม 

 

 

วสัดุดูดซับสารเคม ีตราสินค้า Chemtex  

Chemtex เป็นสินคา้ประเภทดูดซบัและกกัเก็บสารเคมี โดยวสัดุส่วนใหญ่ 
ทาํมาจากวสัดุที�มาจากการ Recycle เช่นซงัขา้วโพด กระดาษ Recycle เศษ
พลาสติก Recycle สลายไดง่้าย ช่วยลดปริมาณขยะ รักษาสิ�งแวดลอ้ม    

 

 

 

 

การรณรงคก์ารใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า 
 บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรพลงังาน บรษิทั
รณรงคใ์หพ้นกังานร่วมกนัดแูลรกัษาสิ!งแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า 

 
 
 
 

 ปี 2560 ปี 2561 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 412,920 หน่วย 394,080 หน่วย 
ปริมาณการใช้นํ5า 3,597 หน่วย 3,195 หน่วย 
ค่าใช้จ่ายกระดาษ 152,425 บาท 145,775 บาท 
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ตารางสรปุการดาํเนนิงานของบริษทั 

ผลการดําเนินงานดา้นเศรษฐกิจ หน่วย ปี 2561 ปี 2560 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ลา้นบาท 924.45 985.84 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธสิว่นของบรษิทัใหญ่ ลา้นบาท 36.51 (117.48) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธต่ิอหุน้ บาท 0.18 (0.58) 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษเีงนิได ้ ลา้นบาท 2.22 (17.50) 
ค่าใชจ่้ายเงนิเดอืนและผลประโยชน์อื7นขอ่งพนกังาน ลา้นบาท 117.07 97.65 
 

โครงสรา้งรายได ้
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2561 % ปี 2560 % % YoY 
กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
(SAFETY) 

      715.73  77.42%       715.18  72.54% 0.08% 

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE)       172.57  18.67%       163.84  16.62% 5.33% 

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบดันํBาเพื7ออุปโภค บรโิภค (WATER)         36.16  3.91%       106.83  10.84% -66.15% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ       924.45  100%       985.84  100% -6.23% 

 

บคุลากร ปี2561 สดัส่วน จํานวนพนกังานแยกตามอาย ุ(คน) 

 (คน) % 18-30 ปี 30-50 ปี 50 ปี ขึ5นไป 

จํานวนพนกังานทั5งหมด  
(รวมพนกังานสญัญาจา้ง) 

209 100% 54 141 14 

  ชาย 97 46% 25 66 6 
  หญิง 112 54% 29 75 8 

จํานวนระดบับริหาร 9 100% 0 5 4 
  ชาย 6 67% 0 4 2 
  หญิง 3 33% 0 1 2 
จํานวนระดบัผ ูจ้ดัการ 15 100% 0 15 0 
  ชาย 8 53% 0 8 0 
  หญิง 7 47% 0 7 0 
จํานวนพนกังานระดบัตํ9ากว่าผ ูจ้ดัการ 183 100% 52 121 10 
  ชาย 81 44% 23 54 4 
  หญิง 102 56% 29 67 6 
จํานวนพนกังานสญัญาจา้ง 2 100% 2 0 0 
  ชาย 2 100% 2 0 0 
  หญิง 0 0% 0 0 0 
อตัราการลาออก 44 100% 18 24 2 
  ชาย 21 48% 6 14 1 
  หญิง 23 52% 12 10 1 
การลาคลอดบตุร      
จาํนวนพนกังานที7ลาคลอดบุตร 3     
จาํนวนพนกังานที7กลบัมาทาํงานหลงัจากคลอดบุตร 3     
การฝึกอบรมพนกังาน ปี 2561  Public In-House รวม  
จาํนวนหลกัสูตร  35 หลกัสูตร 39 หลกัสูตร 74  หลกัสูตร  
จาํนวนชั *วโมงการฝึกอบรมรวมเฉลี*ย (ชั *วโมง/คน/ปี)    21.81  
  พนกังานระดบับรหิาร   14.24  11.25 25.50  
  พนกังานระดบัผูจ้ดัการ  9.33 17.83 27.17  
  พนกังานระดบัหวัหน้างานและพนกังาน  6.34 42.85 49.18  
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมพนักงาน (บาท)  128,789 168,500 297,289  

 



49 รายงานความยั�งยืน ปี 2561

 

 เกี�ยวกบัรายงานฉบับนี� 

รายงานแห่งความยั�งยืน ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ PHOL ฉบบันี(  

จดัทาํเป็นรูปเล่มแยกออกจากรายงานประจาํปี เพื�อเผยแพร่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ได้ทราบถึงแนวทางการพฒันาอย่างย ั�งยืนของ บริษทั และผลการดาํเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยครอบคลุม

ระยะเวลาการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย ตั( งแต่วนัที�  1 มกราคม - 31 

ธนัวาคม 2561 ภายใตก้รอบการรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI 

รุ่นที� 4 โดยมุ่งเน้นประเด็นที�สอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั และเป็น

ประเด็นที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสนใจ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�นของบริษทั ใน

การพฒันาใหอ้งคก์รสามารถเติบโตยั�งยนือยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีข้อสงสยัเกี�ยวกบัรายงานฉบบันี� 

สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมได้ที� 

สาํนักบริหารและพฒันาองคก์ร/นักลงทุนสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์02-791 0111 ต่อ 151 หรอื 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 2  

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.  SR 17 
AR 31 

 

ORANIZATION PROFILE 

G4-3 Report the name of the organization. SR 5  

G4-4 Report the primary brands, products, and services. SR 6  

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

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 5  

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. SR 5  

G4-8 Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of 
customers and beneficiaries). 

AR 20  

G4-9 Report the scale of the organization. SR 5  

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 5,48  

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 17 

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 19,21  

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 5 
 

 

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 14  

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. SR 14  

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 12  

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. SR 12  

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. 

SR 12  

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. 
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Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

REPORT PROFILE 

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. SR 49  

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

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). SR 49  

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. SR 49  

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 49  

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 15  

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. 

SR 15 
AR 39,72 

 

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 72  

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 46  

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 56-86  

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 56-86  

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

AR 56-86  

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 56-86  

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 56-86  

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 56-86  

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 14  

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body AR 56-86  

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 50-54  

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

consultants are involved in determining remuneration and whether they are independent of 

AR 50-54  
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management. Report any other relationships which the remuneration consultants have 

with the organization. 

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 50-54  

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 15 
AR 56-86 

 

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. 

AR 70  

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 70 

 

 
 

 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES 

CATEGORY: ECONOMIC 

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach   

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed SR 48  

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 

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   

ASPECT: ENERGY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 9  

G4-EN3 Energy consumption within the organization SR 47  

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization   

G4-EN5 Energy intensity   

G4-EN6 Reduction of energy consumption SR 47  

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services   

ASPECT: WATER 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 9  

G4-EN8  Total water withdrawal by source SR 47  

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water   

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused   
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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 SR 9  

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 9  

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 organization’s discharges of water and runoff 

  

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach SR 46  

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services SR 46  

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 SR 28  

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

SR 48  

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 
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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   

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 28  

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 28  

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 24  

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category SR 24,48  

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

employability of employees and assist them in managing career endings 

SR 24,44  

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, 

by gender and by employee category 

SR 24,48  

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   
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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 SR19  

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 19  

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken SR 19  

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 35  

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

  

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 

  



56 รายงานความยั�งยืน ปี 2561

 

Standard Disclosures Disclosures Requirement Page Note 

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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