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วิสยัทศัน ์

“เป็นบริษัทชัน้น ำของประเทศไทยและภมูิภำคอำเซยีน ทีม่ีควำมยั่งยนื 
ในธุรกิจสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัย ส่ิงแวดล้อม” 

  

พนัธกิจ 

 มุ่งเน้นกำรเติบโต โดยกำรขยำยตลำด ทั้งในประเทศ และภมิูภำคอำเซียน 

 ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ด้วยสนิค้ำที่มีคุณภำพ มีนวตักรรม รำคำเหมำะสม  

พร้อมบริกำรอยำ่งผู้เชี่ยวชำญ  

 สร้ำงระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ทนัสมัย สำมำรถตอบสนองลกูค้ำได้อยำ่งรวดเร็ว และถกูต้อง 

 มีระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษยท์ี่มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองคก์รทีด่ ี

 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อยำ่งเป็นธรรม และต่อเน่ือง 
 

วฒันธรรมองคก์ร 

 

 

 P - Professional   ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ   สู่ควำมส ำเร็จร่วมกัน 

 H - Honest and Integrity  มีจริยธรรมต่อตนเอง และส่วนรวม 

 O - Ownership Quotient  ทุ่มเทเกินร้อย เกินกว่ำส่ิงทีลู่กค้ำคำดหวัง 

 L - Learning  and  Continuous Improvement  กล้ำคิด กล้ำท ำ มุ่งสร้ำงสรรคส่ิ์งทีด่กีว่ำ 

 D - Drive for Results and Achievement  มุ่งผลลัพธข์องงำนเพือ่ประโยชนส่์วนรวม 
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รางวลัและความภมิูใจ 

 

รางวลั "Thailand Sustainability Investment" THIS หรือรางวลัหุน้ยัง่ยืน ประจ าปี 2563 ตอ่เนือ่งปีที่ 2 

กลุม่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ 

 

 

 

 

ผลประเมนิดา้นการก ากบัดแูลกิจการ  

ประจ าปี 2563 ระดบั “ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) 

ตอ่เนือ่งเป็นปีที่ 6 

 

 

 

 

ผลประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้  

ประจ าปี 2563  

100 คะแนนเต็ม 

 

  

 

 

 

สมาชกิแนวร่วมปฏิบตัภิาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต (CAC Certification) 
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สารจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 

 

 

 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนนิธรุกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 

การมีส่วนร่วมในการสรา้งคณุค่าแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างสมดลุครอบคลมุมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ปี 

2563 บริษัทยังคงไดร้ับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ประจ าปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุม่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ และไดร้ับผลการประเมิน

ดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดอียู่ในระดบั “ดเีลศิ” เป็นปีที่ 6 ตดิตอ่กนั  

ปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19 ส่งผลกระทบอย่าง

รนุแรงต่อเศรษฐกิจและสงัคมทัว่โลก เป็นวิกฤตการณ์

ที่ถือเป็นความทา้ทายตอ่องคก์รธรุกิจทกุภาคสว่น การ

บริหารจัดการภาวะวิกฤตถือเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้

องคก์รสามารถเตรียมการรองรับเพื่อป้องกันหรือลด

ผลกระทบจากเหตกุารณ์วิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา โดยบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในเร่ือง

ดงักล่าว จึงไดม้ีการจัดท าแผนความตอ่เนื่องทางธรุกิจ

แล ะปรับปรุง เพิ่ ม เติ ม  ท า ให้ส าม ารถรับมื อกั บ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส Covid-19 

ไดอ้ย่างทันท่วงที การเตรียมการดา้นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน

เพื่อใหพ้นักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่บา้นได ้ท าให้

บริษทัสามารถด าเนนิธรุกิจไดอ้ย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้

การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุทานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นการเพิ่มความสามารถทางการแขง่ขนั สรา้งโอกาส

ในการขยายตวัทางธรุกิจใหแ้ก่บริษทั  

 

นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน ์

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
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ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 

บริษัทยังคงใหค้วามส าคัญในการสรา้งคณุค่าและรับผิดชอบต่อผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ตั้งแต่การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรม

ควบคมุโรคอย่างเคร่งครัด การควบคมุดแูลสขุภาวะและความสะอาด

ของพื้นที่ส านกังาน โดยในปี 2563 บริษทัสามารถจดัประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นไดต้ามที่กฎหมายก าหนด และไดร้ับผลการประเมินการจัด

ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเต็ม 100 คะแนน การดแูลคู่คา้และลกูคา้

เพื่อรับมือกับผลกระทบจากห่วงโซ่อปุทานรวมถึงลกูคา้ที่ขาดสภาพ

คลอ่งจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-

19 นอกจากนี ้บริษทัยงัสนบัสนนุหนา้กากอนามยัและอปุกรณป้์องกัน

อื่นๆและเผยแพร่ใหค้วามรูใ้นการป้องกันการแพร่ระบาดผา่นชอ่งทาง

ตา่งๆแก่พนกังานในองคก์รและชมุชนรอบขา้ง ตลอดจนเจา้หนา้ที่และ

บคุลากรทางการแพทยซ่ึ์งบริษทัมีส่วนช่วยสนบัสนนุส่งมอบหนา้กาก

อนามัย ช ุดและอุปกรณ์ ป้องกัน เชื้อ โรค ไปยังโรงพยาบาลและ

หนว่ยงานตา่งๆในชว่งท่ีเกิดสภาวะขาดแคลน  

บริษัทยังคงให้ความส าคัญในดา้นการเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากร การพัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแขง่ขนั สรา้งโอกาสในการขยายตัวทางธรุกิจ 

และสามารถรับมือกับปัจจัยคุกคามและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีแนวโนม้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดว้ยความ

มุ่งมัน่ในการเป็นองคก์รที่ขบัเคลื่อนธรุกิจใหเ้ติบโต ส่งมอบคณุค่าแก่

สงัคม ชมุชน ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายไดอ้ย่างมัน่คงควบคู่กับ

การดแูลรักษาสิ่งแวดลอ้ม  สดุทา้ยนี้  ในนามของบริษัท ผลธัญญะ 

จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคณุผูถ้ือหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ ผูบ้ริหาร พนักงาน 

และ   ผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของบริษทัดว้ยดเีสมอมา    
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เกี่ยวกบั PHOL 

บรษิทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

   

 

 

  ช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรพัย ์mai: PHOL 

  วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์mai: 9 ธนัวาคม 2553 

  ทุนจดทะเบียน: 210,500,232.00  บาท 

  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว: 202,500,232.00 บาท 

  ประเภทธรุกิจ: บริการ 

  ผูบ้ริหารสูงสุด: นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน์ 

  ผูถ้ือหุ้น: รายใหญ่ 55.12% รายย่อย 44.88%  

  จ านวนพนักงาน: รวม 199 คน (ณ 31 ธนัวาคม 2563)  

  ท่ีตัง้ส านักงาน: 

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

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

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

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

  โครงสรา้งกลุ่มบริษทั: 
 
 

 
บรษิทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
 

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

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนจัดตัง้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถปุระสงคเ์ร่ิมแรกเพื่อ

จ าหนา่ยเมล็ดธญัพืชและสินคา้ทางการเกษตร ตอ่มาในปี 2521 ไดเ้ปลี่ยนประเภทธรุกจิมาเป็นผูจ้ดัจ าหนา่ยสินคา้

พื่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม กว่า 40 ปี ในการด าเนนิธรุกิจ บริษทัเป็นหนึง่ในผูน้ าที่มีการจดั

จ าหนา่ยสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัอย่างครบวงจร 
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สินคำ้และบริกำร 

 

1. กล ุม่สินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY 

 

 กลุ่มสินคา้หรือบริการที่ใชเ้พื่อสรา้งความปลอดภัยต่อผูป้ฏิบัติงานหรือสรา้งความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน  โดย

บริษัทถือเป็นหนึ่งในผูน้ าที่มีการจัดจ าหน่ายสินคา้ที่หลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใตต้ราสินคา้ที่มีชื่อเสียง โดยบริษทั

ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้มากกว่า  30 ตราสินคา้ และมตีราสินคา้ที่บริษทัไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายราย

เดียว ไดแ้ก่ ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard  ตราสินคา้ Ansell และตราสินคา้ Chemtex นอกจากนี้ บริษทัไดพ้ัฒนาตราสินคา้

เป็นของตนเอง (House Brand) ไดแ้ก ่ตราสินคา้ SYNOS และ ROCC สินคา้ที่บริษทัจดัจ าหนา่ยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี ้

 อปุกรณนิ์รภยัส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE)  

เป็นอปุกรณท์ี่บคุคลหรือผูป้ฏิบัตงิานใชส้วมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะท างาน เพื่อ

ป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิขึน้จากสภาวะแวดลอ้มในการท างาน เชน่ อนัตรายจากความรอ้น แสง เสียง สารพิษ สารเคม ีเป็นตน้ 

โดยสินคา้ในหมวดอปุกรณ์นิรภัยส่วนบคุคลนี้ สามารถแบ่งเป็นอปุกรณ์ที่ใชป้กป้องร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ เช่น หมวก

นิรภยั แว่นตานิรภยั ที่อดุห ูหนา้กากป้องกนัฝุ่นและสารเคม ีถงุมือนิรภยั รองเทา้นริภยั ชดุผจญเพลิง และอปุกรณ์ป้องกนัภยั

อื่นๆ เป็นตน้ 

 อปุกรณเ์พ่ือควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (Safety and Environment Products)  

เป็นอปุกรณ์ที่ใชเ้พื่อสรา้งความปลอดภยัในโรงงานอตุสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เคร่ืองตรวจวัดแกส๊พิษและแกส๊

ไวไฟในอากาศ อปุกรณ์ช าระลา้งตาและล าตัวฉุกเฉิน อปุกรณ์จัดเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี อปุกรณ์ถ่ายเทอากาศ  

อปุกรณล็์อกนริภยั ป้ายเพื่อความปลอดภยั เป็นตน้ 

 

2. กล ุม่สินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคมุสภำพแวดลอ้ม  

Control Environment Products หรือ CE  
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 เป็นอปุกรณ์ที่ใชค้วบคมุสภาพแวดลอ้มใหม้คีวามสะอาด ปลอดภยัในสถานที่ปฏิบัติงานที่ตอ้งการการควบคมุ เช่น หอ้ง

ปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หอ้งสะอาด หรือหอ้งปลอดเชื้อ (Clean room) ในกลุ่มอตุสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน 

อิเล็กทรอนกิส ์กลุ่มอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนรถยนต ์กลุ่มอตุสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอตุสาหกรรมผลิตเคร่ืองมอืแพทย ์ที่จ าเป็นตอ้ง

มีการควบคมุสิ่งปนเป้ือน อนภุาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผูป้ฏิบัติงาน เคร่ืองจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศ

ภายนอก ซ่ึงสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลใหผ้ลิตภณัฑห์รือชิ้นงานไม่มีคณุภาพ สินคา้ในหมวดนี้ ไดแ้ก่ ชดุและอปุกรณ์ส าหรับสวมใส่ใน

หอ้งคลีนรมู อปุกรณ์ส าหรับหอ้งคลีนรมู เช่น ผา้เช็ดชิ้นงาน เคร่ืองเขียน อปุกรณ์ท าความสะอาด อปุกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์       

เป็นตน้ 

3. กล ุม่สินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออปุโภคและบริโภค  

Water Solution Products หรือ WATER  

 

  

บริษทัแบ่งการด าเนนิงานออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงันี ้

 การใหบ้ริการดา้นการส ารวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสรา้ง การผลิต รับก่อสรา้ง และติดตั้งระบบบ าบัดน ้า 

มุง่เนน้ในระบบจดัการน า้เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการใชน้ า้ ซ่ึงรวมถึงการตดิตามผล การวิเคราะหผ์ลในหอ้งปฏิบัติการ 

งานซ่อมบ ารงุและงานบริการหลังการขาย โดยรปูแบบการใหบ้ริการแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับความตอ้งการของลกูคา้ 

ไดแ้ก่ การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลักษณะ Build-Own-

Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  

 การจดัจ าหน่ายเคร่ืองจักร อะไหล่ หรือวัสด ุอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัระบบบ าบดัน า้ ส าเร็จรปู จดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง

กบัระบบบ าบัดน า้ประเภทต่างๆ ที่ใชใ้นระดับอตุสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อปุกรณ์และสารกรองตะกอน เคร่ืองอัด

ตะกอน เคร่ืองสบูน า้ ถังเก็บน า้ ระบบบ าบดัน า้ชดุอปุกรณส์ าเร็จ (Module)  

 การใหบ้ริการดแูลควบคมุระบบและการบ ารงุรักษาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ที่เกีย่วขอ้งกบัระบบบ าบดัน า้ 

 โดยระบบบ าบัดน า้ดีหรือน า้เสียที่บริษทัใหบ้ริการกบัลกูคา้ แบ่งตามความตอ้งการใชง้าน และคณุภาพของน า้ที่ตอ้งการ  

ไดแ้ก่ ระบบบ าบัดน า้เสีย ระบบบ าบัดน า้เพื่อน ากลับมาใชใ้หม่ ระบบผลิตน า้ประปาและน า้ดื่ม ระบบผลิตน า้บริสทุธ์ิ ระบบผลิตน า้จืด

จากน า้ทะเล  
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8 

 

 

นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 

 

 การก ากบัดแูลกิจการ 

- ยึดถือหลักคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธรุกิจและปฏิบัติงาน พรอ้มทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั วิธีการและมาตรฐาน ที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนดไว ้และที่สากลยึดถือปฏิบตัิ 

- ยึดถือและปฏิบตัติามนโยบายและแนวทางการปฏิบตัทิี่บริษทัก าหนด ไดแ้ก ่นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณ
ธรุกจิ นโยบายและแนวทางปฏิบตัเิพื่อป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ัปชัน่ และอื่นๆ 

 เศรษฐกิจ 

- แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรงุประสิทธิภาพการด าเนินงานในทกุกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนด

เป้าหมาย วิธีการวัดผล การตดิตาม และการประเมนิผลใหเ้กดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- พัฒนาและส่งเสริมการน านวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนบัสนนุการท างานและการบริการใหเ้ป็นกลยทุธธ์รุกจิ 

เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มและความเตบิโตขององคก์รในระยะยาว 

- ส่งเสริมและสนบัสนนุใหพ้ันธมิตร คู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธรุกิจด าเนินธรุกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยืน 

 สงัคมและชมุชน: 

- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการสนบัสนนุการอบรมใหค้วามร ูแ้ก่พนกังานอย่างต่อเนือ่ง 

พรอ้มทั้งสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน กระตุน้ใหเ้กิด

ความคิดสรา้งสรรค ์และท างานไดเ้ต็มศักยภาพและขดีความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสรา้งความพึง

พอใจของลกูคา้ ทัง้ในดา้นปริมาณและคณุภาพของสินคา้และบริการ อย่างครบถว้น 

- เสริมสรา้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็น 
การปรึกษาหารืออย่างสรา้งสรรค ์การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนบัสนนุการพัฒนาคณุภาพชีวิต และ

ความเขม้แข็งของชมุชน 

- ใหค้วามร่วมมอืกบัหนว่ยงานภาครัฐ พนัธมติรธรุกจิ และผูม้สี่วนไดเ้สียอื่นๆ เพื่อมสี่วนร่วมในการพฒันาชมุชน 

 ส่ิงแวดลอ้มและการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ: 

- แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค์ การใชท้รัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ค่า การรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

ตลอดจนลดการสรา้งปริมาณขยะ เพื่อป้องกนั ควบคมุ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสังคม การเตรียม

ความพรอ้มในการรับมอืความเสี่ยงดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อใหธ้รุกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและไดร้ับผลกระทบ

นอ้ยที่สดุ 
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 ความปลอดภยั: 

- ก าหนดเป้าหมายใหป้ราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน โดยพัฒนา ปรับปรงุ ยกระดับมาตรฐานดา้น

ความปลอดภยั สขุอนามยัที่ดี ใหเ้หนอืกว่าเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 

- หา้มด าเนนิการใดที่ปราศจากมาตรการควบคมุความปลอดภยั รวมทัง้ไมม่อีปุกรณด์า้นความปลอดภยั และการอบรม

ดา้นความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุน้จิตส านึกและปลกูฝัง

วัฒนธรรมดา้นความปลอดภยั ใหแ้กช่มุชนและสงัคมอย่างตอ่เนือ่งและสม า่เสมอ 

 นโยบายดา้นภาษี: 

- บริษทัฯ มุ่งเป็นองคก์รที่มีการเติบโตอย่างมีคณุค่าและเป็นองค์กรธรุกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบภาษี โดย

การด าเนินงานของบริษทัฯ ตอ้งมีความสอดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานทางบัญชีและหลักเกณฑด์า้นภาษี ตามขอ้

ปฏิบตัดิงันี ้

- โครงสรา้งทางภาษี: บริษทัฯ หลีกเลี่ยงการใชโ้ครงสร้างภาษีแบบฉอ้ฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถกูตอ้ง หรือสรา้งความ
ซับซอ้นเพื่อประโยชนท์างภาษใีนเบ้ืองตน้และหลีกเลี่ยงภาษี 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษัทฯ มุ่งใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและเต็ม

ประสิทธิภาพ ภายใตก้ารตดัสินใจในการประกอบธรุกจิอย่างยัง่ยืนและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใตน้โยบายภาษขีองประเทศ 

- ความโปร่งใสดา้นภาษ:ี บริษทัฯ มกีารรายงานภารกจิดา้นภาษตีอ่ภาครัฐอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได  ้

 นโยบายการปฏิบติัตนและการเคารพสิทธิมนษุยชน: 

- บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเร่ืองสิทธิมนษุยชน โดยใหค้วามส าคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคลที่ไดร้ับการรับรองหรือคุม้ครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ผูบ้ริหารและพนักงานมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนษุยชน ยึดมัน่ในหลักนิติธรรม เคารพใน

ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบตัติอ่ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ตามขอ้ปฏิบตัดิงันี้ 

- ปฏิบัติ ส่งเสริม คุม้ครอง และกระตุน้ใหเ้กิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุม้ครองและเคารพสิทธิมนษุยชนขัน้
พื้นฐานในทกุระดบั โดยจะไม่มีบคุคลใดไดร้ับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบตัิ

เนื่องจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อาย ุหรือรปูลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือ

สถานะอื่นใด 

- ผูบ้ริหารและพนักงานมีหนา้ที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบคุคลตามมาตรฐานสากลในทกุๆ ที่ที่
บริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มด าเนนิธรุกิจ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธรุกิจดงักล่าวมไิดม้สี่วนร่วมกระท า หรือ งดเวน้

การกระท าอนัเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชน 

- มุ่งมัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานที่เป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนษุยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเด็ก หรือเร่ือง
อื่นๆ ที่แสดงถึงการไมเ่คารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน หรือไม่อยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกบัหลกัการดา้นสิทธิมนษุยชน 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

 การเปิดเผยขอ้มลู: 

- เปิดเผยนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ขอ้มลูการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนและผลการด าเนินงานในทกุมิติ ตาม

หลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อย่างโปร่งใส เพียงพอ ครบถว้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการ

พฒันาองคก์รอย่างยัง่ยืน 

- เปิดเผยนโยบายแก่พนกังาน ลกูจา้ง และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้ับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และด าเนินธรุกิจกบั
บริษทัฯ 

 การปฏิบติัตามนโยบาย: 

- กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงานและลกูจา้ง ทกุระดับและทกุคน มีหนา้ที่สนับสนนุ ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืนขององคก์รฉบับนี้ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองคก์ร ด าเนินงานที่

ค านงึถึงความรับผดิชอบตอ่สงัคมส่วนรวม ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 
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แนวทางการพฒันาความยัง่ยนื  

 แนวทางการพฒันาสูค่วามยัง่ยืนของบริษทัใชห้ลกัการของ การสรา้งคณุค่าร่วม  Creating Shared Value 

หรือ CSV ในการสรา้งคณุค่าร่วมใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งตามแนวคิด “ร่วมสรา้งสิง่ที่ดกีว่า” หรือ 

“Better Together” ที่มุง่เนน้การมสีว่นร่วมในการสรา้งคณุค่าใหค้รอบคลมุทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

ผา่นการด าเนนิธรุกจิของบริษทั โดยกรอบการพฒันาดา้นความความยัง่ยืนของบริษทั แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

 

● Safer Living    

การมสีว่นร่วมในการสรา้งความปลอดภยั และการมสีขุภาพอนามยัท่ีดใีหก้บัผูค้นในสงัคม                

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

● Operation Efficiency 

การพฒันาปรับปรงุอย่างตอ่เนือ่ง เพิ่มประสทิธิภาพในการท างานและการใหบ้ริการ                           

สูก่ารเตบิโตของธรุกิจอย่างมัน่คงและยัง่ยืน  

● Minimize Environmental Footprint   

การควบคมุมลภาวะที่อาจเกิดจากการด าเนนิธรุกิจ การใชท้รัพยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสิทธิภาพ  

และการมสีว่นร่วมในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ 
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 ที่ประช ุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/2563 วันที่  18 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนกุรรมการเพือ่พฒันาความยัง่ยืน เพื่อพฒันากระบวนการด าเนนิธรุกิจใหเ้กิดความยัง่ยืนทัง้ในมติเิศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

คณะอนกุรรมการเพื่อพฒันาความยัง่ยืน มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายบญุชยั สวุรรณวฒิุวฒัน ์ ประธานคณะอนกุรรมการเพือ่พฒันาความยัง่ยืน 

2 นายพรศักดิ ์ชนุหจนิดา คณะอนกุรรมการเพื่อพฒันาความยัง่ยืน 

3 นายธนัยา หวงัธ ารง คณะอนกุรรมการเพื่อพฒันาความยัง่ยืน 

  

 โดย แต่งตั้ง ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการบริษัท และ ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ผูท้รงคณุวฒิุจาก

ภายนอก ใหด้ ารงต าแหนง่ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมการเพื่อพฒันาความยัง่ยืน  

 

โดยก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะอนกุรรมการเพื่อพฒันาความยัง่ยืน ดงัตอ่ไปนี้ 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย คัดเลือกประเด็น ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และ

งบประมาณ ดา้นการพัฒนาความยัง่ยืนของการด าเนินธรุกิจใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคอ์งคก์ร  เพื่อ

น าเสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการบริษทั 

2. ก ากับดแูลใหม้ีการด าเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันาความยัง่ยืน 

ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม และรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษัท

รับทราบ เป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. สนบัสนนุการสื่อสารใหพ้นกังานทกุระดบั กรรมการ และผูม้ีส่วนไดเ้สียขององคก์ร รับร ู ้ เขา้ใจและเกิด

ความตระหนกัในดา้นการพฒันาความยัง่ยืน รวมถึงความรับผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม 

4. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานดา้นการพฒันาความยัง่ยืน เพื่อเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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การมีสว่นรว่มของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

 

 กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัมี 8 กลุ่มประกอบดว้ย ลกูคา้ พนกังาน หุน้ส่วนทางธรุกิจ ผูถ้ือหุน้ เจา้หนี้ 

คู่แข่ง ชมุชนและสังคม และหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทมีการวิเคราะห์ขอ้มลูผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มผ่านช่อง

ทางการสือ่สาร และการมสีว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ตามความเหมาะสม สรปุดงันี้ 

ผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย การสื่อสารและการมีส่วนรว่ม ความคาดหวงั สิ่งท่ีบรษิทัตอบสนอง 

ลกูคา้ ● การส ารวจความพึงพอใจของ

ลกูคา้ 

● มีช่องทางรับขอ้รอ้งเรียน และ

ข ้อ เสนอแนะจากลูกค้าทาง 

เว็บไซต ์และช่องทางอ่ืนๆ 

 

● การตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

● การ ได้รั บ สิ นค้า แล ะบ ริ ก า รที่ มี

คณุภาพ และ ไดม้าตรฐานคุม้ค่าต่อ

ตน้ทนุที่เสียไป 

● การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา 

● ความรู ้ความปลอดภยัในการใชส้ินคา้

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

● การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงของ

ลกูคา้ 

● หานวัตกรรมหรือสินคา้และบริการใหม่ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

● การอบรมให้กับลูกค้า เ ร่ื องความ

ปลอดภัยในการท างานและก าร ใช้

อปุกรณน์ริภยัต่างๆ 

● การควบคมุและคัดสรรสินคา้ใหไ้ดต้าม

มาตรฐาน 

● น าผลประเมิน และขอ้เสนอแนะของ

ลูกคา้มาพัฒนา สินคา้และบริการใหม้ี

ประสิทธิภาพ สงูขึน้ 

พนกังาน ● มีการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ

ระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน

ผ่านการประชุมและกิจกรรม

ต่างๆ 

● การประเมินความผูกพันของ

พนกังานที่มีต่อองคก์ร 

● การประเมินตนเอง เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการแสดงออกดา้น

วัฒนธรรมองคก์ร PHOL-D 

● การรับฟังความคิดเห็นและขอ้

ร้องเรียนผ่านช่องทางสื่อสาร

ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เช่น จดหมาย เว็บไซตข์องบริษทั 

www.pdgth.com เป็นตน้ 

● มีค่าตอบแทนและ สวัสดิการอย่าง

ยตุิธรรมและเหมาะสม 

● มีความมั ่นคงในการท างาน และ

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ  

● สภาพแวดล้อม ในการท า ง า นที่

ปลอดภยั 

● การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็น

ธรรม 

● การมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น 

● ปรับปรงุระบบการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่  การ

บริหารผลตอบแทนสวัสดิการที่ พึง

พอใจและแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม

เดียวกนั การจัดโครงสรา้งเงินเดือนและ

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ เป็นตน้ 

● การจัดท าแผนพัฒนาบคุากรเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพและรักษาบุคลการที่ดีไว้กับ

องคก์ร 

● จัดกิจกรรมเพ่ือสรา้งความผกูพันและ

ก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน  

● วางระบบความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัยในการท างาน ช่วยลดความเสี่ยงใน

การด าเนนิงาน 

● ช่องทางการรับขอ้รอ้งเรียนทัง้ทางตรง

และทางออ้ม 

http://www.pdgth.com/
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ผ ูม้ีส่วนไดเ้สีย การสื่อสารและการมีส่วนรว่ม ความคาดหวงั สิ่งท่ีบรษิทัตอบสนอง 

ผูถื้อหุน้ ● การติดต่อสื่อสารกับนักลงทนุ

สมัพันธ ์

● การใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น

แก่นกัลงทนุ 

● การสื่อสารผลการด าเนินงาน

ผ่ า นร า ยง า นปร ะ จ า ปี แ ล ะ

รายงานความยัง่ยืน 

● กิจกรรมดา้นลงทนุสมัพันธ ์

● ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ

ข ้อ เ ส นอ แน ะ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง

เว็บไซตบ์ริษทั 

● ผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่าง

ต่อเนือ่ง 

● การไดร้ับผลตอบแทนจากการลงทนุ

ต่อเนือ่งทกุปี 

● การเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น 

และทนัเวลา 

● การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้

● จัดช่องทางสื่ อสารที่หลากหลาย

เขา้ถึงไดง้า่ย 

● แผนกลยทุธ์ธรุกิจที่มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนือ่งและมีความยัง่ยืน 

● ด าเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ

ได ้ตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่

ดี 

● การเปิดเผยขอ้มูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ครบถว้น ทนัต่อการตดัสินใจ 

● ข ้อมูล ข่ า วส าร ใน เ ว็ บ ไ ซต์ที่ ทันต่ อ

เหตกุารณ ์

ชมุชนและสงัคม ● ก า ร จั ด อ บ ร ม เ ร่ื อ ง ค ว า ม

ปลอดภยัตามสถานที่ต่างๆ 

● การจัดกิจกรรม สนับสนุน 

ช่วยเหลือทางสังคม เช่นการ

บริจาคตามสถานที่ต่างๆ 

● การดแูล รักษาสภาพแวดลอ้ม และ

ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 

● การเขา้ถึงสินคา้เพ่ือความปลอดภยั  

● ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

ขอ้บังคบัที่เกี่ยวขอ้ง 

● ส่ ง เส ริม  สนับสนุน ในการ เข ้า ร่วม

กิจกรรมกบัชมุชน และสงัคมที่เกี่ยวขอ้ง  

● การอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเร่ือง

ความปลอดภัย ใหก้ับเอกชน  ภาครัฐ 

สถาบัน หรือชมุชน 

● การจ า หน่ า ยสิ นค้า ที่ เ ป็ นมิ ต ร ต่ อ

สิ่งแวดลอ้ม 

● การพัฒนาช่องทางจ าหน่ายที่มีความ

หลากหลาย และสามารถเขา้ถึงสินคา้ได้

สะดวก  

หุน้ส่วนทาง

ธรุกิจ 

● การสื่อสารผ่าน โทรศัพท์ สื่อ

อิเล็กทรอนคิส ์ 

 

● การปฏิบัติตามเงือ่นไขการช าระเงนิ 

● มีการด า เนินธุรกิจ ร่วมกันอย่าง

ต่อเนือ่ง 

● การปฎิบัติตามขอ้ตกลงหรือสญัญา 

● ด าเนินธรุกิจดว้ยความเป็นธรรมโปร่ง 

ตามหลกัจรรยาบรรณธรุกิจ 

● การจัดท าสญัญาทางการคา้ 

หนว่ยงานภาครัฐ ● การปฏิบั ติ ต ามกฎระ เ บียบ 

เงือ่นไขของรัฐ 

● การด าเนนิธรุกิจตามกฎหมาย 

● การด าเนนิธรุกิจดว้ยความโปร่งใส 

● ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบั 

● การด าเนินธรุกิจดว้ยความโปร่งใสตาม

หลกัจรรยาบรรณธรุกิจ 

เจา้หนี้ ● การสื่อสารผ่าน โทรศัพท์ สื่อ

อิเล็กทรอนคิส ์ 

● การปฏิบัติตามเงือ่นไขการช าระเงนิ 

● การปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือสัญญา 

หรือตามกฎหมาย 

● การปฏิบั ติ ต าม  ร ะ เ บียบ  เงื่ อ น ไ ข 

ขอ้ตกลงตามสญัญา 

● การด าเนนิธรุกิจดว้ยความโปร่งใส 

คู่แขง่ ● ข ้อกฎหมายที่ เ กี่ ยวข ้องกับ

ธรุกิจ 

● มีการด าเนินธรุกิจดว้ยความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

● การด าเนนิธรุกิจตามหลกัจรรยาบรรณ

ธรุกิจ 

● การแขง่ขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรม 
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ประเด็นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 การคัดเลือกประเด็นการพัฒนาอย่างยัง่ยืนไดม้าจากการรวบรวมขอ้มลูความคิดเห็นและความคาดหวงั

ต่างๆของผูม้ีส่วนไดเ้สีย น ามาวิเคราะห์และพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร เพื่อบ่งชี้ประเด็นที่มีความส าคัญหรือมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษัท และบ่งชี้ประเด็นมีความส าคัญหรือมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย จัด

เรียงล าดบัความส าคญัตอ่บริษทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อน ามาจดัท าแผนการด าเนนิงาน 
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PHOL กบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของสหประชาชาติ 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของโลก   

โดยการด าเนินธรุกิจของบริษทัสามารถเชื่อมโยงและมีส่วนสนบัสนนุต่อเป้าหมายความยัง่ยืนของโลกในประเด็น

ดงัตอ่ไปนี ้
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การก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกิจ 

 

โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ

 

 

คณะกรรมการบริษัทไดร้ับแต่งตั้งจากที่

ประช ุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่

การด าเนินธรุกิจ ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรับผิดชอบ

และระมัดระวัง ซ่ือสัตยส์จุริตต่อองคก์ร และดแูลให้

การด าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติ

ที่ประชมุผูถ้ือหุน้ มีบทบาทส าคัญในฐานะผูน้  าสงูสดุ

ขององค์กร ก าหนดวิสัยทัศน ์ทิศทางกลยทุธ์ และ

นโยบายส าคัญขององค์กร ก ากับดแูลใหอ้งค์กรมี

การบริหารจัดการที่ดี  ประกอบธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย และ

สรา้งมลูค่าแก่กิจการในระยะยาว ผ่านรายงานผล

การด าเนินการในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท

อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงการตดิตามการ

ด าเนินงานต่างๆ ผ่านคณะกรรมการชดุย่อยเฉพาะ

เ ร่ื อ ง  ไ ด้ แ ก่  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยกลัน่กรอง

งานส าคัญเฉพาะดา้น ให้มีการด าเนินการตามกล

ยทุธ์และนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการก ากับดแูลใหม้ีการด าเนินธรุกิจภายใต้

หลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็น

ธรรม ตรวจสอบได ้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบาย

การก ากบัดกูิจการที่ด ีฉบบัปรับรงุครั้งที่ 3 เมือ่วนัที่ 

11 สิงหาคม 2563 โดยน าหลักการ CG Code 

2560 ของส านักงาน ก.ล.ต. มาปรับใชใ้หเ้หมาะสม

กับบริบทองค์กรและให้เกิดประโยชนต์่อการสรา้ง

คณุค่าให้องค์กรอย่างยัง่ยืน จรรยาบรรณธรุกิจ 

การบริหารจัดการความยัง่ยืน การต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชั ่น  โดยมีการสื่อสารภายในผ่าน

ช่องทางต่างๆ ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทกุคนของบริษทัและบริษทัย่อย น ามาเป็น

แนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันอย่าง เคร่งครัด 

ตลอดจนการดแูล ติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

โดยเผยแพร่นโยบายทุกฉบับของบริษัทฯ ตามที่

ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข ้อ “การก ากับดแูล

กิจการ” เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ นกัลงทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สยีทกุ

กลุม่รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
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 คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย

กรรมการจ านวน 9 คน แบ่งเป็น กรรมการที่ไมเ่ป็น

ผูบ้ริหาร 7 คน (รวมกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 55.55 ของกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่

เป็นผูบ้ริหาร 2 คน (Executive Director) โดยประธาน

กรรมการบริษทั เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนร่วม

ในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่าย

บริหาร และไม่มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัท มีการ

แบ่งแยกหนา้ที่ไวอ้ย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการ

บริษัท มีบทบาทส าคัญในการก ากับดแูลองคก์รให้

ด าเนินธรุกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม บน

พื้นฐานการก ากับดแูลกิจการที่ดี และค านึงถึงความ

รั บผิดชอบต่อสังคม  แล ะสิ่ ง แวดล้อม  โดยมี

คณะกรรมการชุดย่ อยจ านวน  3 ช ุด  ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ด ูแลด้านต่างๆ ตามที่ร ะบุไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการแต่ละชดุ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ท าหนา้ที่บริหารจัดการและด าเนินการตาม

นโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริษทัก าหนด  

 

 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการ

ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบองค์คณะและ

รายบคุคล โดยมวีตัถปุระสงคใ์หน้ าผลการประเมนิไป

ใชป้ระโยชน์ในการปรับปรงุการปฏิบัติหนา้ที่ของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับดแูล โดยในปี 2563 

ผลประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัทรายคณะมี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.75 การประเมินตนเอง

คณะกรรมการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

96.97 และคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะมีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม โดยคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ที่พิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทน ค านึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหนา้ที่

ความรับผิดชอบที่สอดคลอ้งกับผลการปฏิบัติงาน 

และผลประกอบการบริษัท เมื่อ เที ยบกับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกัน สอดคลอ้งตามแนวปฏิบัติที่ดี

และขอ้มลูส ารวจค่าตอบแทนของ IOD เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัน่กรองใหค้วาม

เห็นชอบและน าเสนอขออนมุตัติอ่ที่ประชมุสามญัผูถ้ือ

หุน้ประจ าปี 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูที่ส าคญัแก่ผูถ้ือหุน้และผู้

ลงทนุอย่างครบถว้น เพียงพอ ทันเวลา เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบคุคลทกุกลุ่มเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน โดย

ก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศ ที่มีขอบเขตกระบวนการเปิดเผยและสือ่สารกบัผูล้งทนุที่ชดัเจน 

และมอบหมายใหม้ี Spokesmen person ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูบ้ริหารสงูสดุดา้นการเงนิ หรือผูด้ ารง

ต าแหนง่ CFO เป็นผูร้ับผดิชอบในการใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุและผูเ้กี่ยวขอ้ง ผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ระบบ

ขา่วของตลาดหลกัทรัพย ์แบบ 56-1 รายงานประจ าปี และเปิดเผยบนหนา้เว็บไซตข์องบริษทั 

 

บริษทัเปิดโอกาสแก่ผูถ้ือหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั และเสนอ

วาระประชมุลว่งหนา้ชว่งเวลา 2 เดอืนก่อนวนัปิดรอบบญัชปีี 2563 เพื่อสง่เสริมการใชส้ทิธิของผูถ้ือหุน้รายยอ่ย 

โดยไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทั http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html ปรากฎว่าไม่มี

ผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชือ่บคุคลหรือวาระลว่งหนา้แตอ่ย่างใด 

 

http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี  

2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

Covid-19 บริษัทจัดประชมุโดยปฏิบัติตาม

มาตรการและแนวทางด าเนินการในการจัด

ประชุมผู้ถือหุ้นตามข ้อแนะน าของกรม

ควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสขุ

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษทัขอความร่วมมอื

ผูถ้ือหุน้มอบอ านาจแก่กรรมการอิสระของ

บ ริ ษั ท เ ป็ น ผู้รั บ ม อบอ า น า จ เ ข ้า ร่ ว ม       

ประชมุแทน  

 

โ ดยปร ะธ านกรรมการ  ปร ะธ าน

กรรมการชดุย่อยทกุคณะและกรรมการทกุคน 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารสงูสดุ

ทางการเงนิเขา้ร่วมประชมุครบทกุคน เพื่อตอบ

ขอ้ซักถามจากผูถ้ือหุน้ในวาระเกี่ยวขอ้ง บริษทั

ไดร้ับการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญั

ผูถ้ือหุน้ (AGM Checklist) ประจ าปี 2563 ดว้ย

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้

ลงทุนไทย (TIA) จึง เ ป็นสิ่งสะท้อนถึงแนว

ทางการก ากบัดแูลกิจการที่โปร่งใสและสามารถ

สรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และนกัลงทนุ    

โดยรายละเอียดการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถดเูพิ่มเติมได้ใน                         

รายงานประจ าปี 2563 หัวขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ” และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

 

ผลการด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดีอย่าง

ตอ่เนือ่ง ไดร้ับผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียน 

ประจ าปี 2563 ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) หรือสัญญลักษณ์    

5ดาว จากสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธรุกิจที่ค านึงถึงผูม้ีส่วน

ไดเ้สียทั้งมิติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และสังคม ท าใหบ้ริษัทมี

การเติบโตทางธรุกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรใหเ้ติบโต

อย่างยัง่ยืน ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้ับการคัดเลือกใหเ้ป็นหุน้ยัง่ยืน 

(THSI) ประจ าปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มบริษัทจด

ทะเบียน เอ็มเอไอ 
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บริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนส าคัญที่

สนับสนุนให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย ส่งเสริมการ

บริหารเชิงรกุและโอกาสทางธรุกิจ บริษัทมุ่งเนน้

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สามารถ

ป้องกัน บรรเทาผลกระทบ และตอบสนองต่อ

สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เหตกุารณ์วิกฤต Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทัว่

โลกทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ส าคัญ 

รวมถึงความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 

บริษัทจึงก าหนดใหม้ีการด าเนินงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยงอย่างรอบคอบตามนโยบายบริหารความ

เสี่ยง เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย อีกทั้งปรับตวัเพื่อเสริมสรา้งโอกาสทางธรุกิจ

ดว้ยเชน่กนั 

บริษทัมกีารบริหารจดัการความเสีย่งอย่าง

บูรณาการที่สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล The 

Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission-Enterprise Risk Management 

(COSO-ERM) มีการก ากับดูแลที่สอดคล้องตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate 

Governance) โดยการก าหนดโครงสร้างการก ากับ

ดแูลที่ชัดเจน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างาน

บริหารความเสี่ยง ที่มีบทบาทหน้าที่สอดคล้อง

เชื่อมโยงกัน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ท า

หนา้ท่ีสอบทานและใหค้ าปรึกษา ขอ้เสนอแนะแนวทาง

การพัฒนาปรับปรงุระบบการควบคมุภายใน และ

ระบบการบริหารความเสีย่งท่ีส าคญั  

โครงสรา้งการก ากับดแูลและบริหารความ

เสีย่ง แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดับองค์กร  มีการก ากับดแูลโดยคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการบริษัท ผู้บ ริหารระดับสูง  และหรือ

ผูท้รงคณุวฒิุจากภายนอก ที่ไดร้ับการแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษทั มหีนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย

บริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ รวมถึงก าหนดกลยุทธ์และแผน

บริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกับกลยทุธ์องค์กร 

ก ากับดแูล ติดตามการน าไปปฏิบัตใิหม้ปีระสทิธิภาพ 

ตลอดจน ทบทวนอ านาจหนา้ที่รับผิดชอบตามกฎ

บัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหเ้หมาะสม 

แ ล ะ ร าย ง านผลก ารบ ริ ห า รคว าม เ สี่ ย งต่ อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้ง

เสริมสรา้ง สนับสนนุใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็น

วฒันธรรมองคก์ร  

ระดับกลุ่มธุรกิจ มีคณะท างานบริหาร

ความเ ส่ียง  ประกอบด้วย  ผู้บ ริหารจากทุก

หน่วยงาน ด าเนินงานภายใตก้ารก ากับดแูลของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีประธาน

เ จ้า หน้าที่ บ ริ ห าร เ ป็ นผู้น า ใ นการขับ เคลื่ อน

กระบวนการบริหารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การบ ริห ารความ เสี่ ย ง   นอกจ ากนี้  ยั ง มีผู้

ประสานงานความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธรุกิจหรือ

หน่วยงาน ท าหนา้ที่ช่วยควบคมุดแูลและตดิตามการ

ด าเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่ม

ธุรกิจหรือหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับ

คณะท างานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหาร

ความเสี่ยงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั

ที่ยอมรับได ้

 

 

 

 

 

 

การบริหารจดัการความเสี่ยง 
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20 

 

 

บริษทัมกีระบวนการบริหารความเสีย่งตาม

กรอบการบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงได้ระบุแนวทาง

ปฏิบัติไวใ้นคู่มือการบริหารความเสี่ยง มีการก ากับ

ดแูลตามโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงเพื่อมัน่ใจ

ไดว้่าสามารถบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมกีารวิเคราะห ์ประเมนิ

ความเสี่ยงที่ครอบคลมุในทกุดา้น ทั้งปัจจัยที่เป็น

โอกาส และเป็นความเสี่ยงในการด าเนินธรุกิจของ

บริษทั ก าหนดใหก้ารบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกบั

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร ค านึงถึง

ความเสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมาย

และวัตถปุระสงค์องค์กร ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

(Emerging Risk) ตลอดจนความเสีย่งดา้นความยัง่ยนื 

อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ การเกิด

ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อย่างรวดเร็ว เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษทัไดม้แีนวทางบริหาร

จดัการความเสีย่งดงักลา่ว โดยการปรับกลยทุธก์าร

ด าเนินธรุกิจเพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

คงไวซ่ึ้งการเติบโตทางธรุกิจ การแสวงหาสินคา้และ

น วั ต ก ร รม ใหม่ ร วมถึ ง สิ น ค้า ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ

สิ่งแวดลอ้ม มีการพัฒนาปรับปรงุระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหส้อดรับกับการเปลี่ยนแปลง ประเด็น

ดา้นสิ่งแวดลอ้มบริษทัไดม้ีการอนรุักษพ์ลงังานดว้ย

การใชท้รัพยากรอย่างมคีณุค่าและเกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

ส าหรับรายละเอียดการก าหนดแนวทางบริหาร

จดัการความเสีย่งท่ีส าคญัตอ่การด าเนนิธรุกิจตามที่

ได ้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท หัวขอ้ 

“ปัจจยัเสีย่ง 

 

วฒันธรรมการบริหารความเสีย่ง 

นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทมุ่งเนน้และ

ส่งเสริมใหอ้งคก์รเกิดวัฒนธรรมการบริหารความ

เสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มี

กรอบการด าเนินงาน และโครงสร้างการบริหาร

ความเสี่ยงที่ชดัเจน ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงเกิดขึ้นในทุกกระบวนการด าเนินงาน

ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์โดยการเชื่อมโยงการบริหาร

ความเสีย่งกบักระบวนการจดัท าแผนกลยทุธอ์งคก์ร 

รวมถึงการก าหนดใหก้ารบริหารความเสีย่งเป็นสว่น

หนึ่งของการด าเนินงานที่ทกุคนตอ้งมีส่วนร่วมใน

ฐานะเจา้ของความเสี่ยง รวมถึง ส่งเสริมใหพ้นกังาน

มีองคค์วามรูเ้กี่ยขอ้งกับเร่ืองการบริหารความเสีย่ง

อย่าง เหมาะสมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ  การ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมด้านการ

บริหารความเสี่ยง ตลอดจน การสื่อสารภายใน

องค์กรผ่านทางอี เมล วารสารหรือบทความ

เกี่ยวขอ้งกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

เป็นตน้ 
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การบรหิารความเสี่ยงภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ลกุลามขยายเป็นวงกวา้งไปทัว่โลก 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจในหลายกลุม่อตุสาหกรรม จนถึงการหยดุชะงกั

หรือปิดกิจการของธรุกิจบางประเภท บริษัทตระหนักถึงผลกระทบดงักล่าว จึงมีการทบทวนความเสี่ยงทั้งดา้น

ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสเพื่อใหส้ามารถตอบสนองและบรรเทาผลกระทบใหเ้กิดนอ้ยที่สดุ รวมถึงการสรา้งโอกาสทาง

ธรุกิจใหม ่บริษทัมกีารไดบ้ริหารจดัการความเสีย่งจากภาวะวิกฤต ดงันี ้ 

 

ความเสีย่งดา้นการจดัการห่วงโซ่อปุทาน  

 : บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต Covid-19  

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน เนน้ย า้ใหม้ีการควบคมุบริหารจัดการด าเนินงานในทกุดา้นใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ตัง้แต่

การบริหารจัดการคู่คา้เพื่อให้มีสินคา้ที่มีคณุภาพไดม้าตรฐานพรอ้มตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้  

นอกจากนีย้งัมกีารวิคราะห ์และประเมนิลกูคา้และผูใ้ชบ้ริการในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรม เพื่อปรับกลยทุธใ์หม้คีวาม

ยืดหยุ่น สามารถสอดรับกับสถานการณ์ทีเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างทันที อีกทั้งมีการจัดเตรียมความพรอ้มในการ

ด าเนินงานดา้นทรัพยากรที่ส าคัญและระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการฝึกซอ้มตามแผนบริหารความตอ่เนื่องทาง

ธรุกิจ เพื่อพรอ้มรับสถานการณท์ี่อาจสง่ผลใหธ้รุกิจหยดุชะงกัได ้

ความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน 

 : บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการของภาครัฐอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงการจัดใหม้ีสภาพแวดลอ้มการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ มีการก าหนด

แนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคมุโรค Covid-19 ตามขอ้แนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดย

จัดท าเป็นประกาศแจง้แก่พนกังานและผูม้าติดต่อส านกังานใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบัติดงักล่าว เนน้ย า้ใหพ้นกังาน

เกิดความตระหนกัร ู ้รวมถึงก าหนดบทลงโทษส าหรับผูท้ี่ฝ่าฝืนการปฏิบตัิ   

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิ  

 : บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการติดตามฐานะสภาพคล่องและประสิทธิภาพการบริหาร

สภาพคลอ่งอย่างใกลช้ดิ ประเมนิผลกระทบท่ีอาจเกิดรวมถึงเพิ่มความระมดัระวงัในการบริหารจดัการลกูหนี ้คู่คา้ 

อีกทั้ง มีการวิเคราะหแ์ละบริหารจดัการ กระแสเงนิสด ควบคมุสินทรัพย ์ตน้ทนุ รวมถึงการบริหารจดัการสินคา้

ใหม้ปีริมาณเพียงพอเหมาะสม ตลอดจนก าหนดวงเงนิส ารองอย่างเพียงพอหากเกิดสถานการณฉ์กุเฉิน 
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 นอกจากนี ้การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ยังเป็นตวัเร่งใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้ริโภคเปลี่ยนแปลง ผูค้น

ประชาชนและองคก์รตา่งๆ ปรับเปลีย่นมาใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อการท างานและด ารงชวีิตมากขึน้ สง่ผลใหม้วีิถีการ

ด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือรปูแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ (New Normal) รวมถึงบริษทัไดม้ีการปรับรปูแบบ

การด าเนินงานใหเ้หมาะสมเช่นกัน อาทิ การท างานแบบ Work from Home การประชมุในรปูแบบออนไลน ์ซ่ึงลว้น

เป็นปัจจัยที่ส่งผลใหเ้กิดความเสี่ยงใหม ่(Emerging Risk) อาทิ ภยัคกุคามทางไซเบอรแ์ละความปลอดภยัของขอ้มลู

สารสนเทศ เป็นตน้ 

ความเสีย่งดา้นภยัคกุคามทางไซเบอรแ์ละความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ  

 : บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการก ากับดแูลความปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศตั้งแต่ระดบั

นโยบาย มีการก าหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอ้มทั้งจัดท าระบบบริหารความ

มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศทัง้จากภายในและภายนอก สอดคลอ้งตาม พรบ.การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติดา้นความปลอดภยัของสินทรัพย ์อีกทั้ง มีระบบตรวจจับและตอบสนองตอ่ภยัคกุคาม

ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มุ่งเนน้เสริมสรา้งความตระหนกัร ูด้า้นความปลอดภยัท่ีเกี่ยวกบัภยัคกุคามทางไซ

เบอร์ใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั ตลอดจน มีการการทดสอบการกูค้ืนระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติ มาตรการตอบรับ และ

การฟ้ืนฟูตามที่ก าหนดไวใ้นแผนการบริหารความตอ่เนือ่งทางธรุกิจ 

โอกาสทางธรุกิจ 

 ปัจจยัจากสถานการณว์ิกฤต ิCovid-19 นอกจากจะสง่ผลใหเ้กิดความเสีย่งในดา้นตา่งๆ ยงัเป็นการเร่งให้

องคก์รมกีารปรับกลยทุธเ์พื่อตอบสนองตอ่สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ซ่ึงเป็นมมุมองดา้นการเสริมสรา้ง

โอกาสทางธรุกิจเชน่กนั และจากปัจจยัความตอ้งการในสนิคา้ที่เกี่ยวกับการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค Covid-

19 ที่เพิ่มสงูขึน้จึงเป็นการสง่เสริมใหบ้ริษทัซ่ึงอยู่ในกลุม่ธรุกิจการขายสนิคา้และบริการเกี่ยวกบัอปุกรณด์า้นความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามยัสามารถสรา้งรายไดเ้พิ่มสงูขึ้นดว้ย ทั้งนี้ บริษัทเนน้ย า้ใหม้ีการควบคมุบริหารจัดการ

ห่วงโซ่อปุทานตัง้แต่ตน้น า้จนปลายน า้ เพื่อใหม้ีสินคา้ที่มีคณุภาพและไดม้าตรฐาน สามารถรองรับความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตัง้แต่การจดัหาผูข้ายแหล่งใหมท่ี่มีคณุภาพที่ครอบคลมุในหลากหลายภมูิภาค เพื่อใหม้ี

สินคา้มาทดแทนกับความตอ้งการของตลาดในภาวะวิกฤต รวมถึงการติดตามสื่อสารกับลกูคา้อย่างใกลช้ิด

สม า่เสมอ จึงสง่ผลใหบ้ริษทัสามารถสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดต้ามความตอ้งการ หรือเกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสดุ 
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บริษทัมุง่มัน่ในการด าเนนิธรุกจิดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมัน่ในความรับผดิชอบตอ่สงัคมและผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท

ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อตา้นการทจุริตคอรร์ัปชัน่ส าหรับเป็นกรอบการด าเนินงานที่

ชัดเจน เนน้ย ้าใหม้ีการน าไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนนุและส่งเสริมใหบุ้คลากรทกุระดับมีจิตส านึกในการ

ตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ัปชนัในทกุรปูแบบ  

 บริษทัไดร้ับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 14 ตลุาคม 2559 และไดร้ับการต่อ

อายกุารเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 18 ตลุาคม 2562 ใบรับรองมีอาย ุ3 ปีนบัจากวันที่มีมติรับรอง โดยบริษทัไดม้ีการ

จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ซ่ึงได้

ผ่านการสอบทาน ลงนามรับรองจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริษัท

ตามล าดบั บริษทัมีการด าเนินงานโดยยึดหลกัการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตัง้แต่การทบทวนสภาพแวดลอ้มใหม้ี

ความเหมาะสม สนับสนนุใหเ้กิดองคก์ร Zero Tolerance ดา้นคอร์รัปชัน่ มีการก าหนดโครงสรา้งการก ากับดแูลที่

ชดัเจน การทบทวนการด าเนนิงานใหเ้หมาะสมกบัความเสี่ยงและสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง พรอ้มทั้งปรับปรงุ

การด าเนินงาน และก าหนดมาตรการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับความเสี่ยงดงักล่าว เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงสงูจะไมน่ าไปสูก่ารคอรร์ัปชัน่ รวมถึงเนน้ย า้ใหม้กีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวทางปฏิบัตฯิ โดย “หา้ม

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนสนบัสนนุการทุจริตคอรร์ัปชัน่ หรือยอมรับการคอรร์ัปชัน่ทกุรปูแบบทัง้

ทางตรงและทางออ้ม” มีการจัดท าเป็นเอกสารรปูเล่มส่งมอบใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทกุคน ลงนาม

รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ไดส้่งเสริมใหเ้กิดการตระหนักรู ้โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองคก์ร อาทิ การอบรม การปฐมนิเทศ การสื่อสารและเผยแพร่

ความรูค้วามเขา้ใจใหพ้นกังานตามชอ่งทางสือ่สารของบริษทัอย่างสม า่เสมอ  

(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี หัวขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ เร่ือง การตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ัปชัน่”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

กิจกรรมรณรงค ์  
วนัต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ :  

CEO ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนาม

ยอมรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ัปชัน่  
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บริษัทมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกผ่าน

ช่องทางเว็บไซตข์องบริษทั รวมถึงสื่อสารต่อคู่คา้และลกูคา้เพื่อรับทราบ

และร่วมด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ และ

นโยบายงดรับและใหข้องขวัญของบริษัท ซ่ึงเป็นการส่งเสริมดา้นการ

ก ากับดแูลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันมีการจัดส่งหนงัสือ

เพื่อขอความร่วมมอื และลงนามในขอ้ตกลงจริยธรรม ร่วมมอืป้องกนัและ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ต่อผู้ขายกลุ่มที่มีนัยส าคัญทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่และขอความร่วมมือในการต่อตา้น

การทจุริตคอรร์ัปชัน่ 

 

 

การบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

 บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงถือเป็นกระบวนการ

ด าเนินงานส าคัญที่จะปิดโอกาสการเกิดการทจุริตในรปูแบบต่างๆ อีกทั้งลดผลกระทบ ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้

ได ้ บริษัทจึงก าหนดใหม้ี กระบวนการบริหารจัดการเร่ืองรอ้งเรียนขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและเป็น

ธรรม โดยมีการก ากับดแูลจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดผูร้ับผิดชอบที่ชัดเจน ซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความอิสระ 

น่าเชื่อถือ เนน้ย า้ใหม้ีการสื่อสาร ใหค้วามรู ้และสรา้งความตระหนักต่อบคุลากรในองคท์กุระดับ ใหม้ีการปฏิบัติ

ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองรอ้งเรียนที่ก าหนดขึ้น  อีกทั้งไดก้ าหนดช่องทางการรับขอ้

รอ้งเรียนและ แจง้เบาะแสท่ีมคีวามสะดวก หลากหลายชอ่งทางทัง้ตอ่บคุลากรภายในองคก์รและบคุคลภายนอก  

 นอกจากนี้บริษทัยังใหค้วามส าคัญต่อการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส จึงก าหนดเป็นกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้

เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน โดยใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียนเป็นความลบั เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้ับ

ผูร้อ้งเรียน อย่างไรก็ตาม บริษทัจะลงโทษผูท้ี่จงใจแจง้เหตหุรือเบาะแสท่ีไมเ่ป็นความจริง  รวมถึงมกีารตดิตาม และ

รายงานผลอย่างเป็นระบบตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี จึงมัน่ใจไดว้่าในทกุขัน้ตอนของการบริหารจัดการ

เร่ืองรอ้งเรียนจะมคีวามโปร่งใส และไดร้ับความเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 บริษทัก าหนดชอ่งทางการรับเร่ืองรอ้งเรียน แจง้เบาะแส จากการกระท าผดิกฎหมายจรรยาบรรณ หรือ

ละเมดินโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ัปชัน่ หรือพฤตกิรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤตมิชิอบของบคุคลใน

องคก์ร ซ่ึงรวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหารและผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยเปิดโอกาสใหท้กุคนไมว่่าจะเป็นบคุลากรของบริษทัหรือ

บคุคลภายนอกสามารถแจง้เบาะแส ตามชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้

 

ช่องทาง 1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  

 คณะกรรมการบริษทั board@pdgth.com 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ind_dir@pdgth.com 

 เลขานกุารบริษทั  

     cs@pdgth.com 

    

ช่องทาง 2. สง่ทางไปรษณียถึ์ง  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

(ผา่น ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน)  

บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)   

1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลกูกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลกู

กา จ.ปทมุธาน ี12150 โทร. 02-791 0111   

Fax: 02-791 0100 

หรือ สง่ผา่นชอ่งทางเว็บไซต:์  www.pdgth.com/ir_index.php 

http://www.pdgth.com/ir_index.php
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 ในกรณีที่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งการตดิตอ่คณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไมผ่า่นฝ่ายบริหาร) เพื่อแจง้เบาะแส 

หรือขอ้รอ้งเรียน หรือกรณีถกูละเมิดสทิธิ รายงานการทจุริต การท าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณธรุกิจ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถึงขอ้เสนอแนะตา่งๆ สามารถสง่จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ 

โดยตรงที่  

 

 คณะกรรมการบริษทั: board@pdgth.com  

  

 

หากมีขอ้สงสัยเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีและการต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชัน่ สามารถ

สอบถามเพิ่มเตมิไดท้างอีเมล ถึง 

เลขานกุารบริษทั: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 (ตอ่ 151) หรือ  

ผูอ้ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: ia@pdgth.com โทร.02-7910111 (ตอ่ 115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:board@pdgth.com
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การด าเนินงาน 

ดา้นความยัง่ยืน 
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การเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัต่อ

แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัใหค้วามส าคัญกับการด าเนินธรุกิจ

ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของการด าเนินธรุกิจที่

เคารพหลกัสิทธิมนษุยชน โดยก าหนดเป็นนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติไวใ้นจรรยาบรรณธรุกิจ เร่ือง

การเคารพสทิธิมนษุยชนและการปฏิบตัติอ่แรงงาน

อย่างเป็นธรรม  นอกจากนี้บริษทัใหก้ารสนบัสนนุ

และเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับที่

เกี่ยวขอ้งกับพนักงาน รวมถึงหลักการเกี่ยวกับ

สิทธิมนษุยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่

แบ่งเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ศาสนา ภาษา ความเชือ่ทาง

การเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือ

พิการ หรือสถานะอื่นใดท่ีมิไดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกับ

การปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีขอ้

รอ้งเรียน เร่ืองการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

การดแูลสงัคมในสถานการณ ์Covid-19 

บริษัทค านึงถึงคณุค่าของทกุชีวิตในสังคม 

เชือ่ว่าการมชีวีิตท่ีปลอดภยัของคนในสงัคมทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กรนั้นเป็นพื้นฐานส าคัญของการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน บริษทัจึงมุง่ด าเนนิธรุกิจดว้ยการ

ด าเนิน งานที่ มีม าตรฐานด้านความปลอดภัย 

ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย รวมถึงส่งต่อความ

ปลอดภยัสูส่งัคม ไมว่่าจะเป็นพนกังาน ผูม้สีว่นไดเ้สีย 

รวมถึงสงัคม ชมุชนภายนอกใหไ้ดร้ับความปลอดภยั 

โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

Covid-19 บริษทัค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์

ดังกล่าวจึงก าหนดให้มีมาตรการในทุกด้านตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อใหม้ีการดแูล

พนกังาน รวมถึงผูม้าติดต่อส านกังานใหไ้ดร้ับความ

ปลอดภัย อีกทั้งให้การช่วยเหลือพนักงาน เพื่อ

บรรเทาผลกระทบและสรา้งความเชือ่มัน่ 

นอกจากนี้บริษทัยงัไดส้่งต่อความปลอดภยั

สู่สังคมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ต ู ้“ผล ผกู มิตร” 

เพื่อให้ทุกคนในสังคมไดเ้ขา้ถึงอุปกรณ์ดา้นความ

ปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน   โครงการส่งมอบ 

อปุกรณ์ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า และ

เค ร่ืองมือทางการแพทย์  ให้กั บบุคลากรทาง

การแพทย ์การส่งมอบ อปุกรณ์ป้องกันการระบาด

ของไวรัสโคโรนา่ ใหก้บันกัเรียนที่ยากไร ้เป็นตน้  

 Safer Living                             สงัคม 

 

 

 

ตู ้“ผล ผกู มิตร” เพื่อใหท้กุ

ค น ใน สั ง ค ม ได้ เข ้ า ถึ ง

อุ ป ก ร ณ์ ด้ า น ค ว า ม

ปลอดภยัอย่างเท่าเทียมกนั” 
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   การดแูลพนกังานและ

พฒันาศกัยภาพบคุลากร 

 
การมีสว่นรว่มของพนกังาน และเสรมิสรา้ง

ความสขุในการท างาน 

บริษัทใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานใน

องค์กร ซ่ึงเป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กรที่จะ

ขบัเคลื่อนใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย จึงใหค้วามส าคัญ

ตอ่การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนษุยเ์พื่อให้

มีประสิทธิภาพสูงสดุ อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานใน

องค์กรปฏิบัติงานดว้ยความปลอดภัย มีความสขุใน

การท างาน มีวัฒนธรรมองคก์รที่ดี ใชห้ลักการสรา้ง

ความสขุตามหลัก Happy workplace ซ่ึงจะส่งผลให้มี

การปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สรา้งความพึงพอใจต่อพนักงานในองค์รวม โดยในปี 

2563 บริษัทมีการพัฒนาระบบการส ารวจความพึง

พอใจของพนักงานเพื่อให้เกิดสอดคลอ้งตามกลยุทธ์

องคก์ร และสามารถประเมินความพึงพอใจพนกังานได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ น าไปสูก่ารพฒันาอย่างแทจ้ริง ซ่ึง

บริษัทไดส้ ารวจความพึงพอใจของพนักงานภายใต้

โครงการการจัดท ากลยทุธร่์วมกับ ส านังานศนูยว์ิจัย

และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

(TURAC) เพื่อพฒันาองคก์รตามหลกั 7s 

 บริษทัไดน้ าผลการส ารวจและขอ้เสนอแนะที่ไดร้ับ

จากพนักงาน มาวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบที่ส าคัญ 

เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฒันาดา้นการ

บริหารทรัพยากรมนษุย ์ช่วยใหอ้งคก์รรักษาบคุลากร

ที่มีคณุค่า ใหอ้ยู่กับองค์กร ส่งเสริมใหอ้งค์กรด าเนิน

ธรุกิจไดอ้ย่างตอ่เนือ่งยัง่ยืน  

ผลส ารวจความผกูพนัพนกังานเฉลี่ย

ประจ าปี  

 

เป้าหมาย 

ความผกูพนัพนกังานในองคก์รเฉลีย่ ≥ 80% 

 

ผลด าเนินงาน  

ความผกูพนัพนกังานในองคก์รเฉลีย่ 

ปี 2563 = 70.74% 

ปี 2562  = 66.75%  
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สวสัดกิารเพิม่เตมิในปี 2563 

จากการน าเสนอของ “คสส.” 

 

 บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบกิจการ (“คสส”) ที่ไดร้ับเลือกตั้งจาก

พนกังานในองคก์ร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 

2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนในการดแูลเร่ืองสวัสดิการต่างๆ 

และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อการจัดสวัสดิการ 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการสื่อสารใน

การเสนอแนะและร้องทกุข ์เกี่ยวกับการท างาน และ

สุขอน ามัยสภ าพ แวดล้อม ในก ารท างาน  โดย

ข ้อ เสนอแน ะต่ างๆ  จ ะได้รั บการพิ จารณ าจาก

คณะกรรมการสวสัดกิารฯ ซ่ึงเป็นตวัแทนลกูจา้ง ผา่น

การหารือ ร่วมกั บน ายจ้าง  บ ริษัทป ฏิบั ติ ต าม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการ

จัดสวัสดิการที่ เกินกว่ากฎหมายก าหนดเพื่ อ ให้

พนักงานไดด้ าเนินงานอย่างมีความสขุ ปลอดภัยโดย

ค านึงถึงความเหมาะสม สมเหตุสมผล ตลอดจน

ร่วมกันพิจารณา ก าหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิด

ประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ายและเป็นการสรา้งสัมพันธอ์ันดีใน

การท างานร่วมกัน ซ่ึงที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานหรือ

การรอ้งเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเร่ืองสทิธิมนษุยชน

การปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างไมเ่ป็นธรรม 

ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญั ติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ไดก้ าหนดไว ้มดีงันี้ 

1. ร่วมหารือกบันายจา้งจดัสวสัดกิารแก่ลกูจา้ง 

2. ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่

นายจา้งในการจดัสวสัดกิารส าหรับลกูจา้ง 

3. ตรวจตรา ควบคุม ด ูแล การจัดสวัสดิการที่

นายจา้งจดัใหแ้ก่ลกูจา้ง 

4. เสนอขอ้คิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่

เป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างต่อคณ ะกรรมการ

สวสัดกิารแรงงาน 

  

  
  

 

 

ในปี 2563 บริษัทได้มีการเลือกตั้ง  คสส. 

ตามรอบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยการใหพ้นักงาน

ออกเสียงเลือกตั้งตามสิทธิของพนักงานที่พึงมี เพื่อ

คั ด เลื อ ก ผู้ ที่ เห ม า ะส ม  ซ่ึ ง ได้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน และไดท้ าการส ารวจ

และรวบรวมขอ้มลู/ขอ้คิดเห็นของพนกังานในองคก์ร 

เขา้ร่วมหารือกับนายจ้าง โดยไดจ้ัดให้มีสวัสดิการ

เพิ่มเติมจากขอ้บังคับการท างานของบริษัท เพื่อ

เสริมสรา้งขวัญและก าลังใจ ในการด าเนินงาน บริษัท

มกีารเพิ่มเตมิสวสัดกิารตา่งๆ ไดแ้ก่ 

การปรับปรงุให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างาน           

ท่ีปลอดภยัสะดวกสบาย  

 การปรับปรงุระบบเคร่ืองกรองน า้ดื่มของบริษทั 

 การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม ปลอดภัยในการ

ด าเนนิงาน 

 การปรบัปรงุดา้นอ่ืนๆ  

 การทดลองปรับเปลี่ยนเวลาการท างาน  

 การใหท้นุการศึกษากบัพนกังาน 

 

การสนบัสนนุดา้นการเงิน 

 การใหก้ ูย้ืมกรณีฉกุเฉิน อาทิ เงินกูย้ืม กรณี ญาติสายตรง

เสียชวิีต แบบไมค่ิดดอกเบ้ีย 

 การเขา้ร่วมโครงการกับธนาคาร เพื่อรับสิทธิพิเศษในการ

กูย้ืมเพื่อที่อย ู่อาศยั และโครงการพนัธมติร By Pruksa 

 ปรับอัตราเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส่วนของ

พนกังานสามารถเลือกสะสมไดใ้นอตัรา เท่ากบัหรือมากกว่า

อตัราเงนิสมทบของบริษทัโดยสงูสดุไมเ่กนิ15%ของค่าจา้ง 

 

 

 

 สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัย

ธรรมชาติหรือเหตสุดุวิสัย  โดยบริษัทจ่ายเงิน

ช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัยธรรมชาต ิ

อคัคีภยั อทุกภยั วาตภยั หรือไดร้ับความเสียหาย

ตอ่ทรัพยส์ินจากเหตจุราจล  จ านวน 5,000 บาท

ตอ่ครั้ง 

 สวัสดิการซ้ือสินคา้ราคาพิเศษส าหรับพนกังาน 

โดยบริษัทใหส้่วนลด ส าหรับพนักงานที่ตอ้งการ

ซ้ือสินค้า ในวงเงินซ้ือหลังหักส่วนลด  จ านวน 

5,000 บาทตอ่เดือน 

 

 สวสัดกิารจากการน าเสนอของ 

“คสส.”ปี 2561-2562 
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 ในปี 2563 บริษทัมีการแถลงผลด าเนินงาน ผ่าน

ระบบออนไลน ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรค Covid-19 ทั้งนี้ยังคงเปิดโอกาสให้

พนักงานซักถาม แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง

ดังกล่าวได้ ซ่ึงบริษัทให้ความส าคัญกับการสื่อสาร

ภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสรา้งความเขา้ใจในนโยบาย

ของผูบ้ริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลตอ่องคก์ร  

 นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาปรับปรงุระบบการ

สื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารของพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานใน

องค์กรรับรูข้อ้มูล ข่าวสารขององค์กรไดอ้ย่างทัว่ถึง 

รวมถึงการเพิ่มรปูแบบการน าเสนอขา่วสารที่มปีระโยชน ์

เพื่อใหพ้นกังานไดร้ับร ู ้รับทราบ เช่นการจัดท าวารสาร

จากหนว่ยงานตา่งๆ  

 บริษัทมุ่งมัน่ที่จะเสริมสรา้งความปลอดภัยใหก้ับ

ชมุชนและสงัคมทั้งภายในและภายนอก โดยเร่ิมตน้ตัง้แต ่

การคัดสรรสนิคา้ที่มคีณุภาพ สนิคา้เพื่อชว่ยสรา้งความ

ปลอดภัยในการท างาน การแนะน า ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับ

สินคา้ อปุกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงควบคมุคณุภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาช่องทางการ

เข ้าถึงสินค้าความปลอดภัยให้มากขึ้น  การสร้าง

สภาพแวดลอ้มการท างานที่ปลอดภัยแก่พนักงานใน

องค์กร  โดยการให้ความรู้ดา้นความปลอดภัย การ

ควบคุมตรวจสอบสถานประกอบกการให้มีความ

ปลอดภยัในการท างาน  

 

 

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน ์สวสัดิการท่ีเป็นธรรม

และเหมาะสม 

บริษัท ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและ

สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

โดยค านึงถึงลักษณะธรุกิจที่ใกลเ้คียงกันและสภาวะ

เศรษฐกิ จที่ มี ก าร เปลี่ ยน แปลง ทั้ ง ใน รูป แบบ

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยบริษัท

จะมีการส ารวจ และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน 

สทิธิประโยชน ์และสวัสดิการทกุปี รวมถึงมีระบบการ

จ่ายค่าตอบแทน ระบบการบริหารผลงานและการ

ประเมินผลงานที่ มี ปร ะสิทธิภ าพ  โดยจะมีก าร

ประเมินผลตามภาระหน้าที่ รับผิดชอบ ความรู้

ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ร่วมกับผล

ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบคุคล โดย

ใช ้ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ง าน เป็ น ร าย บุ ค ค ล  (KPI : Key 

Performance Index) และประเมนิศักยภาพของพนกังาน

ดว้ย Competency ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย

วตัถปุระสงคข์ององคก์รที่ก าหนดในแผนงานประจ าปี 

เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และการจ่าย

โบนัสที่สอดคลอ้งกับผลงานรายบุคคลและผลการ

ด าเนนิงานของบริษทั  

การส่ือสารนโยบายบรษิทัส ูพ่นกังาน 

 บริษัท ก าหนดการแถลงนโยบายของบริษัท 

เป้าหมายและทิศทางการด าเนินธรุกิจ เป็นประจ าทกุปี  

ปีละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อใหพ้นกังานทกุคน

รับรู้ รับทราบ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการน าพา

องคก์รสูเ้ป้าหมาย วิสยัทัศน ์พันธกิจองคก์ร และเปิด

โอกาสใหพ้นกังานแสดงความเห็น หรือใหข้อ้เสนอแนะ

ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรเพื่อน ามาปรับปรงุ

พัฒนากระบวนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ในโอกาสนี้ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะท าการ

สื่อสารนโยบายส าคัญ ของบริษัท เพื่ อ เน ้นย ้าให้

พนกังานทกุคนตระหนกั และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ทัว่ทั้งองค์กร ไดแ้ก่ นโยบายการก ากับดแูลกิจการ 

“การดูแลการใช ้ข ้อมูลภายใน หรือก าหนดช่วง

ระยะเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์”  จรรยาบรรณ

ธุร กิ จ  “ก าร ป ฏิ บั ติ ต น ข อ งพ นั ก ง าน แล ะต่ อ

ผูบ้ังคับบัญชา” นโยบายและแนวทางปฏิบัติเร่ืองการ

ต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชัน่ การงดรับหรือใหข้องขวัญ 

รวมถึงช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน กลไกใน

การป้องกนัผูร้อ้งเรียน เป็นตน้ 
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 ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความทา้ทายที่องคก์รตอ้ง

มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ซ่ึงมปัีจจัยส าคัญจากวิกฤต 

Covid-19 ที่ ส่งผลกระทบต่อทั ่ว โลก  บ ริษัท จึงมีการ

ปรับปรุงการด าเนินงาน ในทุกด้าน เพื่ อ ให้สามารถ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการปรับกล

ยุทธ์ให้สามารถด าเนินงานเชิงร ุก และน าพาองค์กรให้

สามารถด าเนินธรุกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมองหาโอกาส

ทางธรุกิจเพื่อใหอ้งค์กรคงความสามารถในการท าก าไร 

สรา้งการเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยืน  ส าหรับการปรับกลยทุธ์

องค์กรครั้งนี้บริษัทไดม้ีการด าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษา

ผูท้รงคณุวฒิุ  ซ่ึงมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณใ์นการ

จดัท ากลยทุธเ์ชงิรกุ  

   

การพฒันาบคุลากร 

“ท างานอย่างมอือาชพีมุง่ผลลพัธข์องงาน 

ประโยชนส์ว่นรวมเป็นหลกั” 

 

 โดยบริษัทก าหนดใหบุ้คลากรในองค์กรทกุระดับมี

สว่นร่วมในกระบวนการจัดท ากลยทุธเ์พื่อใหก้ารพัฒนากล

ยทุธ์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งพัฒนาระบบการ

สื่อสารภายในองค์กร เนน้ย ้าให้บุคลากรในองค์กร เกิด

ความตระหนัก และมีทักษะความรูท้ี่เพียงพอ สามารถน า 

กลยทุธไ์ปปฏิบตัไิดอ้ย่างแทจ้ริง บริษทัจึงใหค้วามส าคญัตอ่

การพัฒนาบคุลากรใหเ้กิดความรูค้วามสามารถท่ีเหมาะสม 

สอดรับกับกลยุทธ์ที่ก าหนด พัฒนาระบบจัดท ากลยทุธ ์

ตั้งแต่การฝึกอบรมให้มีความรูค้วามเขา้ในการจัดท ากล

ยทุธ์ การประชมุเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสัมมนา

ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบักลางทกุหนว่ยงาน ผา่นกระบวนการ

วิ เคราะห์ข ้อมูล เชิงลึก  เพื่ อ ให้ ได้กลยุทธ์ที่ เหมาะสม 

สอดคลอ้งกับ วิสัยทัศน ์พันธกิจองคก์ร กา้วสู่การเติบโต 

ในระยะยาวไดอ้ย่างยัง่ยืน 

   

แผนการพฒันาพนกังาน   การด าเนินงานปี 2562   การด าเนินงานปี 2563   

พฒันาผูส้บืทอดต าแหนง่ IDP

ความกา้วหนา้ในสายอาชพี 

 

ก าหนดแผนสบืทอดต าแหนง่ 

และจดัท าSuccessor Profile 

การประเมนิ IDP 

 

พฒันาทกัษะ ความรู้

ความสามารถตามแผน

100% 

 
ปี 2563 : โครงการ Managerial Readiness Test ระดบัผูจ้ดัการ และโครงการManagerial Competency Test 

ระดบับริหาร มกีลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมประเมนิระดบัความรู ้ความสามารถ และพฤตกิรรม เพื่อก าหนดแนว

ทางการพฒันาบคุลากรในแตล่ะกลุม่นีต้อ่ไป โดยมกีลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมโครงการครบ 100% และผู้

ทดสอบไดร้ับขอ้แนะน าเกี่ยวกบัการปรับพฤตกิรรมของตนเอง เพื่อเป็นการพฒันาการด าเนนิงานตอ่ไป 

 

“บริษัทใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็น 

คนดี คนเก่ง รวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และบริษัทยังใหค้วามส าคัญใน

เร่ืองการดูแลและการปฏิบัติที่ เป็นธรรม ทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ังโยกย้าย และ

สวัสดกิารที่ เหมาะสม ตลอดจนการดูแลรักษาบุคลากรใหม้ีความผูกพันกับองค์กร” 

” 

 

 

พฒันาบคุลากรตามแผน 

 IDP, Successor plan 100% 
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 ปี 2563 บริษัทมีการส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ผ่านหลักสตูรการ

อบรมทั้งภายในและภายนอกรวม  86  หลกัสตูร คิดเป็นจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ของพนกังานทั้งหมด   

20.37  ชม./คน/ปี รวมทัง้หมด ทัง้หมด 212 คน จากพนกังานเฉลีย่ปี 2563 ทัง้หมด 202 คน 

การฝึกอบรมพนกังาน ปี 2562  Public Training In-House Training รวม  

จ านวนหลกัสตูร  29 หลกัสตูร 57 หลกัสตูร 86  หลกัสตูร  
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (ชัว่โมง/คน/ปี) 

 

20.37 

( หนว่ย: ชัว่โมง) 

 

  พนกังานระดบับริหาร   9.38  4.63 53.00  
  พนกังานระดบัผูจ้ดัการ  4.20 51.27 55.47  
  พนกังานระดบัหัวหนา้ 

  พนกังานระดบัปฏิบตังิาน 

 2.38 

0.89 

29.55 

12.26 

31.93 

13.15 

 

      
ค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรมพนกังาน  

 

 108,137 1,089,690 1,197,827 
(หนว่ย:บาท) 

 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร และการสนบัสนนุ

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

 บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณค่าและมีบทบาทต่อความส าเร็จอย่างยัง่ยืนของ

องคก์ร การขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่วิสยัทัศน ์และพันธกิจ 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีทรัพยากรบคุคลที่มีศักยภาพ 

ทั้งในมุมมองดา้นความรู ้ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่

จ าเป็น ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  บริษัทจึงใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรของ

องคก์รใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง รวมถึงเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมาย หลกัจริยธรรม โดยไดก้ าหนดแผนการพัฒนา

บคุลากรในทกุระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานใน

การปฏิบตังิาน สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนนิงานของ

บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังใหค้วามส าคัญในเร่ืองการ

ดูแลและการปฏิบัติที่ เป็นธรรม ทั้ งในด้าน โอกาส 

ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่

เหมาะสม ตลอดจนการดแูลรักษาบคุลากรใหเ้กิดความ

ผกูพนักบัองคก์ร  

 บริษัทมีการพัฒนาปรับปรงุระบบการบริหาร

ทรัพยกรบคุคลอย่างตอ่เนือ่ง เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพใน

การด าเนินงาน ส่งเสริมพนักงานใหม้ีการเติบโตในสาย

อาชีพ ดว้ยการจัดท าแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

(Career Path Planning) การออกแบบและพฒันาระบบ  

 

 

การพฒันาพนกังาน 

สดัสว่นจ านวนพนกังานต่อพนกังานทัง้หมด 

เป้าหมาย: พนกังานผา่นการรับรองความร ูฯ้ ปี2563  ≥ 65% 

ผลด าเนินงาน : พนกังานผา่นการรับรองความร ูฯ้ ปี2563 =86% 

 

อา้งองิการผา่นการรบัรองความรูข้องพนกังานน าสง่สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 14 ปทมุธานี 

 พัฒนาพนกังานรายบคุคล (IDP) สอดคลอ้งตาม

ทิศทางการด าเนินธรุกิจ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัใหแ้ก่องคก์ร รวมทั้งมกีารพฒันาระบบการบริหาร

ผลงานและการประเมินผลงาน (Performance Management 

System : PMS) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี

ความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยสรา้ง

ความพึงพอใจใหแ้ก่พนกังาน เกิดแรงจงูใจและความสขุใน

การท างาน สง่ผลใหม้กีารปฏิบัตงิานมปีระสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

อีกทัง้การสรา้งความพรอ้มส าหรับการขึน้ด ารงต าแหนง่ที่

ส าคัญ  รวมถึงการเตรียมการส าหรับพนักงานที่จะ

เกษียณอายุ ด้วยการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อ

รองรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรใน

ระยะยาว 
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 บริษัทพัฒนาบุคลากรทั้ง การอบรมภายใน ( In House Training) และการฝึกอบรมภายนอก (Public 

Training) รวมถึงมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ส าคัญเฉพาะให้

สอดคลอ้งกบัต าแหนง่งาน สง่เสริมใหพ้นกังานทกุคนพฒันาศักยภาพตนเองอย่างตอ่เนือ่ง ส าหรับหลกัสตูรในการ

พฒันาบคุลากร ในปี 2563 ไดแ้ก่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ 

 (Orientation)  

การปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ถือเป็นความร ู้พื้ นฐานที่

พนกังานทกุใหมท่กุคนตอ้งไดร้ับการอบรม เพื่อใหพ้นกังาน

ใหม่มีความร ูแ้ละความเขา้ใจ เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จรรยาบรรณธรุกิจ และวัฒนธรรมองค์กร กฏระเบียบ 

ขอ้บังคับ รวมถึงระบบการท างานของหน่วยงานต่างๆ 

ไดแ้ก่ หลักสตูร กฏระเบียบ ขอ้บังคับในการท างาน ความร ู้

พื้นฐานดา้น ISO 9001 , ISO 45001 ความปลอดภัยอาชี

วอนามัยและสถาพแวดลอ้มในการท างาน การบริหารความ

เส่ียงตามกรอบ COSO ERM และแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อตา้น

ทจุริตคอรร์ัปชัน่ เป็นตน้ 

2. การอบรมภายใน และการอบรมภายนอก

ประจ าปี 2563 

 
 
 

 

ดา้น พฒันาทกัษะเฉพาะดา้น  

 การใชง้าน Google Drive  

 การใชง้าน Google Hangouts 

 ความร ูผ้ลิตภณัฑ ์( Product Knowledges ) 

 การใชง้านโปรแกรมบันทึกประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การใชง้านโปรแกรมใบส าคญัจา่ย 

 การใชง้าน Field Extender (โปรแกรมโมดลูใหม่ที่จะใช ้

งานใน Accpac) 

 การใชง้านโปรแกรม WMS 

 update Cybersecurity  และพรบ.คอมพิวเตอร ์2560 

 Workshop "How to Use sage Intelligence”  

 เทคนิคการเช็คสตอ๊กอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 พื้นฐานเลขานกุารบริษทั 

 พื้นฐานการใชโ้ปรแกรม Sketch Up 

 Quick BOQ 

 30 ประเด็นส าคญั ของกฏหมายแรงงาน 

 ขอ้ควรระวังในการยื่นงบการเงินปี 2563 และการ

เต รียมความพร้อมส าหรับการน าส่งงบการเงิน           

ปี 2564 

 การบันทึกรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยผลกระทบต่อการค านวณ

ก าไรสทุธิ 

 THE NEW CFO (Crisis Financial Officer) 

 Credit Analysis 

 TFRS 2563 ที่นา่สนใจ :สรปุประเด็นส าคัญที่ควรทราบ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 ความแตกต่างระหว่างการค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสีย

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและก าไรทางบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชทีี่เกี่ยวขอ้ง 

 จัดท างบการเงินถูกต้อง สอดคลอ้งหลักเกณฑ์ทาง

บัญชแีละภาษี 

 การอบรมเชงิปฏิบัติการ การจดัท างบการเงนิรวม 

ดา้น บรหิาร  

 การพฒันากลยทุธอ์งคก์ร (Strategy Formulation) 

 การด าเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation) 

 การตลาดสมยัใหม ่

 การบัญชีและการเงินเพื่อความเป็นไปไดใ้นการด าเนิน

โครงการ 

 การพฒันาธรุกิจและการน าผลิตภณัฑเ์ขา้สูต่ลาด 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงและสร้างโอกาสในการ

เติบโตของ PHOL 

 การตรวจสอบความพรอ้มของกิจการเพื่อรับมือกับ 

พ.ร.บ.ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 

 กฏหมายแรงงาน 

 กฏหมายแรงงานกับสถานการณโ์ควิด - 19 ที่นายจา้ง

ตอ้งร ู ้

 CFO Refresher Course 

 

 
 

หลกัสตูรอบรม ผ ูจ้ดัการ หวัหนา้สว่น   

และพนกังาน 
ดา้น เกี่ยวกบัองคก์ร / วฒันธรรมองคก์ร  

 ความร ูเ้กี่ยวกบัวิสยัทัศน ์คา่นิยม ทิศทาง และกลยทุธ์

ขององคก์ร 

 ความร ูพ้ื้นฐาน (ISO 9001/OHSAS 18001/ 5ส / 

Safety / CAC / Risk) 

ด้าน ระบบคณุภาพ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั  

 ขอ้ก าหนด ISO 45001:2018 

 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส

ถาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 

 การฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ และการฝึกซอ้มดับเพลิง

และการซอ้มอพยพหนีไฟ 

 การตรวจติดตามคณุภาพภายใน (IQA) 

 การบ่งชีอ้นัตรายและการประเมินความเสี่ยง 

ISO 45001:2018 

 การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 

 การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017  

(ขัน้ Advance) 

 การเขา้มาปฏิบัติงานของผูร้ับจา้งชว่ง 

 ขบัขีป่ลอดภยัและบริการที่เป็นเลิศ 

 การขับขี่ปลอดภัยและการเขา้รับ-ส่งสินคา้ บริษัท 

ไทยโคะอิโท จ ากดั 

 กฏระเบียบตวามปลอดภยั ส าหรับผูส้ง่ของ 

 กฏระเบียบความปลอดภัยส่ิงแวดลอ้มในการท างาน

ส าหรับสง่ของ/รับของในพื้นที่ 
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หลกัสตูร การพฒันากลยทุธอ์งคก์ร (Strategy Formulation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร  

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู 

สว่นบคุคล พ.ศ.2562 

หลกัสตูร  

ขอ้ก าหนด ISO 45001:2018 

หลกัสตูร  

การบริหารการเปลีย่นแปลง 

และสรา้งโอกาสในการเตบิโตของ PHOL 
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การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพ่ือสง่เสิรมใหมี้การ

ด าเนินงานท่ียัง่ยืน 

บริษัทเชื่อมัน่ว่า การมีวัฒนธรรมองคก์รที่ด ี

ถือเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ น าพาองค์กร

เติ บ โตอย่ างยั ่งยืน  แล ะเพื่ อ เป็ นการหล่อหลอม

วัฒนธรรมองค์กรที่มีมายาวนานใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ตอบสนองต่อกลยทุธ ์วิสัยทัศน ์พันธกิจของ

องคก์รในระยะยาว คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้

มีการจัดท าโครงการสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร “PHOL 

D” โดยก าหนดใหจ้ัดท าเป็นแผนงานประจ าปีและมีการ

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้กีารรายงาน 

รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ ายบริหารก ากับดูแล และ

ด าเนินการให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ในทุก

กระบวนการด าเนินงาน จึงไดม้ีการจัดตั้งคณะท างาน

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสงู และตัวแทนจากทุก

หน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีที่

ปรึกษาผูท้รงคณุวฒิุ และมีประสบการณ์ในการการ

ออกแบบและเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการ

กลั ่นกรองจากผู้บ ริหารระดับสูง  การวิ เคราะห ์

ประมวลผลของพฤติกรรมและขอ้คิดเห็นของพนกังาน

ทกุคนในองคก์ร สอดคลอ้งกับ วิสยัทศัน ์ พันธกิจของ

องค์กร อีกทั้ งก าหนดเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือ

ความส าเร็จของงาน (KPI) เพื่อสนับสนนุ ส่งเสริมให้

เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มุ่งสู่การบรรลเุป้าหมาย 

และมคีวามมัน่คง ยัง่ยืนในระยะยาว 

“ทรพัยากรบคุคลถือเป็นทรพัยากรท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทตอ่

ความส าเร็จอย่างยัง่ยืนขององคก์ร ส่ิงส าคญัที่จะเป็นตวัก าหนดรปูแบบ

พฤตกิรรมของทรพัยากรบคุคลใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คือการ

เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รอย่างเป็นระบบ  

เพ่ือใหบ้คุลากรในองคก์รมุง่ส ูวิ่สยัทศัน ์พันธกิจเดยีวกนั” 

 

 

วฒันธรรมองคก์ร 

“PHOL-D” 
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  ส าหรับปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งเนน้การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหพ้นักงานตระหนักถึงความส าคัญของ

วฒันธรรมองคก์ร การจดักิจกรรมต่างๆเป็นการเสริมสรา้งใหพ้นกังานไดร้ับร ูแ้ละซึมซับสูก่ารปรับพฤตกิรรมที่

แสดงออกถึงวฒันธรรมองคก์รที่ก าหนด  

 

กิจกรรมวัฒนธรรมองค์ประจ าปี 2563 สามารถ

ด าเนินการไดต้ามแผนโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องคก์ร ไดแ้ก่ 

 

   การสง่เสรมิการรบัร ู ้

   

 จดัท าคู่มอืวฒันธรรมองคก์ร และประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานรับทราบ ผา่นชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ เชน่ 

E-mail กลุม่ Line และ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

 กิจกรรมสรา้งความตระหนกัร ูด้า้นวฒันธรรมองคก์ร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาสมรรถนะหลกั 

 ก าหนดวิธีการประเมินวัฒนธรรมองคก์รในการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) โดยมีการ

ประชมุชีแ้จงใหร้ับทราบแนวทางในการประเมนิ และก าหนดใหม้กีารประเมนิเป็นประจ าทกุเดอืน 

 

 

 

 

 

การประเมินสมรรถนะหลกัรายเดือน 

ผ่านทางออนไลน ์โดใชโ้ปรแกรมท่ี

จดัท าโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบรษิทั เพ่ือใหง่้ายต่อการประเมิน 

ปี 2563 ด าเนินการตามแผน 

การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 100% 

คณะท างานวัฒนธรรมองค์กรได้ลงพ้ืนท่ีทั่วองค์กร จัดกิจกรรม ถาม – ตอบ  

เกี่ยวกบัการน าวฒันธรรมองคก์รไปประยกุต์ใชใ้นการท างาน พนกังานไดมี้โอกาส

แบ่งปันประสบการณท่ี์ดี ในการท่ีน าวฒันธรรมองคก์รไปใชใ้นการท างานจรงิ 
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 กิจกรมเพื่อพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
กิจกรรม “ไอเดยีดมีรีางวลั” 

 

 

 

กิจกรรม “ทีมเราไมม่คี าว่าสาย” 

 

 

 

 

  

 กิจกรรม “คนทุ่มเทเกนิรอ้ย” โดยใหพ้นกังานน าเสนอชือ่เพื่อนร่วมงานทีม่พีฤตกิรรมแสดงออกถึงการ

เป็นคนทุ่มเทเกนิรอ้ยในการปฏิบตังิานอย่างสม า่เสมอ พนกังานที่ไดร้ับการคดัเลอืกไดร้ับมอบใบประกาศเกียรติ

คณุ และรางวลั เพื่อเป็นก าลงัใจในการทุ่มเทในการท างานตอ่ไป      

 

      

 

 

 

เปิด โอกาสให้พนักงาน ได้มีส่วน ร่วม ในการ เสนอ

ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาการท างานที่

พบในหนว่ยงานของตนเอง หรือหนว่ยงาน 

โดยคณะท างานวฒันธรรมองคก์รไดพ้ิจารณา คัดเลือก

เร่ืองเพื่อน ามาปรับปรุง พัฒนา และแก้ไข  ร่วมกับ

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 
เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัถึงการบริหารเวลา 

การรกัษาเวลา ซ่ึงเป็นพืน้ฐานของความเป็น

มอือาชพี จึงมกีารจดักิจกรรมโดยแบ่งทีม 

คละแผนก ใหร่้วมมอืกนัพิชติรางวลั โดย

กตกิา คือ ทีมใดไมม่พีนกังานมาสายเลย 

หรือมจี านวนเวลาทีเ่พื่อนร่วมทีมมาท างาน

สายรวมกนันอ้ยท่ีสดุ ถือว่า ไดร้างวลัยก

ทีม  ก าหนดระยะเวลาภายใน 1 เดอืน 

โดยรวมทัง้องคก์ร จ านวนพนกังานที่มา

ท างานสายในเดอืนลดลง   
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 ในปี 2563 เนื่องจากอย่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 บริษัทจึงงดการจัด

กิจกรรมพนักงานในบางกิจกรรมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยมีกิจกรรมที่

ด าเนนิการในปี 2563 ดงันี้ 

 การอบรมใหค้วามรูเ้ร่ืองการออม การลงทนุในกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ โดยผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้

พนกังานพนกังานตดัสินใจเลือกสดัส่วนการลงทนุที่เหมาะสมหรืออยู่ในระดบัความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับ

ได ้

 บริษทัฯร่วมกบั บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท ใหพ้นกังานรับสทิธิพิเศษส าหรับการซ้ือที่อยู่อาศัย 

 การจัดงานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ในรปูแบบ New normal โดยงดงานเลี้ยงสังสรรค ์และบริษัทแจก

ของขวญัปีใหมแ่ก่พนกังาน โดยพนกังานสามารถรับชมผา่นทางออนไลนไ์ด ้ 

 สง่แสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรม “mai  Virtual Run 2020” ในการวิ่งเก็บระยะทางสะสม เพื่อระดมทนุ

เงินบริจาคมอบแก่สภากาชาดไทยเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดโดย สมาคม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยระยะทาง 1 กิโลเมตร เท่ากับ 10 บาท โดยบริษทัฯ

สนับสนุนเงินบริจาคดังกล่าว รวม 

50,000 บาท  

 

 

Happy Workplace 

การเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี  
  บริษทัตระหนักดีว่าความสขุในการท างานของพนกังานนั้นเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะเป็นตัวผลกัดนัใหม้ี

การด าเนนิงานมปีระสทิธิภาพ    นอกเหนอืจากการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานแลว้ บริษทัยงัมุง่

สง่เสริมใหพ้นกังานมคีวามรักความสามคัคี มวีัฒนธรรมองคก์รที่ดี โดยใชห้ลกัการสรา้งความสขุ 8 ประการ 

(Happy 8) เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมในดา้นตา่งๆ เพื่อสง่เสริมพนกังานและองคก์ร  

ใหเ้ป็น “องคก์รแห่งความสขุ (Happy Workplace)” 
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การสรา้งสภาพการท างานท่ีปลอดภยัใหแ้กพ่นกังาน 

 

  

  

 

 

 บริษัท ตระหนักถึงความส าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สขุภาพอนามัยในการท างานของพนักงาน

ตลอดจนบคุคลท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงไดก้ าหนดใหม้รีะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

OHSAS 18001 มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั โดยบริษทัไดร้ับการรับรองระบบอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007 มาตั้งแต่ปี 2555 และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

อย่างเคร่งครัด มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปี 2563 บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพรอ้มเพื่อด าเนินการตาม

มาตรฐาน ISO45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่จะมาแทนระบบ 

OHSAS18001 

 บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็น

ผูด้ าเนินการควบคมุ ติดตามสถานการณด์า้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของ

บริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงาน รวมถึงการจัดหาอปุกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ พรอ้มทั้ง

ส่งเสริมใหพ้นักงานเห็นความส าคัญในเร่ืองของการสรา้งความปลอดภัย โดยโครงสรา้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานประกอบดว้ย ตัวแทนระดับบริหาร 1 คน เป็นประธาน

คณะกรรมการ กรรมการผูแ้ทนนายจา้งจ านวน 2 คน กรรมการผูแ้ทนลกูจา้งจ านวน 3 คน และเจา้หนา้ที่ความ

ปลอดภยัวิชาชพี 1 คน ท าหนา้ท่ีกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการฯ และนอกจากนี ้ไดแ้ตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหนา้งานโดยเป็นตวัแทนจากหัวหนา้งานที่ดแูลรับผดิชอบพื้นที่ปฏิบตังิานในแตล่ะชัน้ 

ซ่ึงสอดคลอ้งตามกฏกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549   ทั้งนี้ บริษัท ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภัย และเผยแพร่บนหนา้

เว็บตข์องบริษทั www.pdgth.com 

 จากการปฏิบตัติามนโยบายและมาตรการการการควบคมุอย่างจริงจงั สง่ผลใหใ้นปี 2560 ถึงปี 2563 

บริษัทไม่เกิดอบุัติเหตรุนุแรงจากการท างาน และการเกิดโรครา้ยแรงจากการท างาน  ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่

บริษทัก าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

“บริษทัถือว่าสขุอนามยัที่ด ีและ

ความปลอดภยัของพนกังาน 

เป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรก.....” 

เป้าหมาย:สถิตกิารเจ็บป่วยรา้ยแรงและ

อบุตัเิหตรุนุแรงจากการท างานเท่ากบัศนูย ์

ผลด าเนินงานปี 2563: 
สถิตกิารเจ็บป่วยรา้ยแรงและอบุตัเิหตรุนุแรง

จากการท างานเท่ากบัศนูย ์

http://www.pdgth.com/
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บริษัทมีการชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน การปรับปรงุ การติดตาม 

และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดหาทรัพยากรสนบัสนนุใหอ้งคก์รเกิดความปลอดภยัใน

การท างาน มีการสง่เสริมสนบัสนนุใหเ้กิดวัฒนธรรมความปลอดภยั ผ่านการอบรม การสื่อสาร การจัดกิจกรรม 

และการรณรงค์ใหพ้นักงานตระหนักรูอ้ย่างต่อเนื่อง   ในปี 2563 บริษัทมีการด าเนินการ เพื่อใหพ้นักงานมี

สขุอนามยัท่ีดแีละมคีวามปลอดภยัในที่ท างาน ตามนโยบายความปลอดภยัของบริษทั ดงันี ้ 

 การตรวจประเมินการปฏิบติังาน สถานประกอบการ ใหเ้ป็นไปตามแผนการเฝ้าระวงัและตรวจวดัดา้นอาชวีอ

นามยัและความปลอดภยั แผนงานป้องกนั และแผนการลดความเสีย่ง มาตรการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการ

ท างาน โดยมีการด าเนินงานอาทิ การปรับปรงุพื้นที่ในสถานปฏิบัติงานต่างๆใหม้ีความปลอดภัย ตรวจสอบ

สภาพอปุกรณ ์เคร่ืองใชต้า่งๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอย่างปลอดภยั ตรวจสอบระบบการป้องการเกิดเหตุ

เพลงิไหม ้ตรวจสอบสภาพรถขนสง่สนิคา้ รถยกสนิคา้ เป็นตน้ 

 โครงการตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี บริษทัมคีวามห่วงใยตอ่สขุภาพของพนกังานทกุคน จึงจดัใหม้กีาร

ตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองคน้หาโรคเชิงป้องกัน หรือคน้หาภาวะผิดปกติตาม

ปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันโรคที่เกิดจากการท างาน/โรคที่ไม่เกิดจากการท างานไดอ้ย่าง

เหมาะสมถกูวิธี 

 โครงการมอบอปุกรณนิ์รภยัส่วนบคุคล ใหแ้ก่พนกังานที่มีความเสี่ยงในการท างาน นอกจากนโยบายและ

การควบคมุภายในของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานแลว้ บริษทัไดต้ระหนกัถึง กลุม่พนกังานที่

มีความเสี่ยงในการท างาน อาทิ พนกังานคลงัสินคา้ และจัดส่ง พนกังานขาย ซ่ึงบริษทัถือว่าเป็นกลุ่มที่มคีวาม

เสีย่งในการท างาน ทัง้อนัตรายจากสถานประกอบการ จากสภาพแวดลอ้มในคลงัสนิคา้ของบริษทัเอง หรือการ

เขา้พบลกูคา้ในโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานดงักล่าวบริษทัไดม้อบอปุกรณน์ิรภยัส่วนบคุคล

อันไดแ้ก่ หมวกนิรภัย รองเทา้นิรภัย ส าหรับพนักงานในกลุ่มนี้ทกุคน เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานจะมีความ

ปลอดภยัในชีวิตและสขุภาพในการท างาน นอกจากนี้กรณีเกิดสถานการณ์ หรือเหตกุารณท์ี่อาจส่งผลกระทบ

ต่อสขุภาพของพนักงาน บริษัทไดจ้ัดหาอปุกรณ์ดา้นความปลอดภัยใหก้ับพนักงานในองค์กรทกุคน เช่น 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรน่า บริษทัไดจ้ัดหาหนา้กากอนามยัมอบใหก้ับพนกังานทกุ

คนรวมถึงครอบครัวของพนกังานทกุคน ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักที่จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได ้เพราะถา้

สามารถป้องกันที่จดุที่เล็กที่สดุของสงัคมได ้ก็จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดภาพรวมในประเทศไดเ้ชน่กนั 

เป็นตน้ 

 โครงการ “PHOL รว่มใจไรเ้แอลกอฮอล”์ บริษทัก าหนดใหส้ถานปฏิบัติงานานเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล ์

โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบของบริษทัอย่างชดัเจน รวมทัง้จดัใหม้กีารตรวจสอบระดบัแอลกอฮอลท์กุวนัส าหรับ

พนกังานในกลุม่เสีย่ง เชน่ พนกังานขบัรถสง่สนิคา้ ส าหรับพนกังานกลุม่อื่น บริษทัสุม่ตรวจสอบอย่างนอ้ยไตร

มาสละครั้ง พรอ้มทัง้มกีารสือ่สาร รณรงคใ์หพ้นกังานงดดืม่เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ์อันสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ

และการท างานของพนกังาน  
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การป้องกนัภายใน ส านกังานใหญ่ 

 ก าหนดจดุคัดกรอง ตรวจวัดไขพ้นักงานและผูท้ี่ เขา้มาติดต่อภายในส านักงานทุก และ

ก าหนดใหใ้สห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยู่ในพื้นที่บริษทั 

 ก าหนดใหพ้นักงานปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของกรมควบคมุโรค ในการเวน้ระยะห่างทาง

สงัคม เชน่ แบ่งกลุม่พนกังานพกัเที่ยงเป็น 2 รอบ และงดการทานอาหารแบบร่วมกลุม่ จ ากดั

จ านวนคนในการใชล้ฟิทแ์ตล่ะครั้ง เป็นตน้  

 ก าหนดขอ้ปฏิบัติส าหรับลกูคา้ ผูม้าเยือน และผูร้ับเหมา โดยมีการประชาสมัพนัธท์าง E-mail 

ใหพ้นกังานรับทราบและแจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งรับทราบ 

 ก าหนดให้มีการท าความสะอาดส านักงานดว้ยแอลกอฮอล์ตามแหล่งสะสมเชื้อโรค เช่น

อปุกรณส์ านกังาน มือจับประต ูประต ูโตะ๊ท างาน ก็อกน า้ เป็นตน้ และจัดใหม้แีอลกอฮอลต์าม

จดุตา่งๆ 

 การฝึกอบรมใหค้วามร ูด้า้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั บริษัทจัดการฝึกอบรมใหก้ับพนักงานอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดใหม้กีารอบรมหมนุเวียนครบทกุคน เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ความตระหนกั

ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยใหเ้กิดในองคก์ร โดยหลักสตูรอบรม ไดแ้ก่ หลักสตูรความรูเ้บื้องตน้ดา้น

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

 โครงการการฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ การฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ  ถือเป็น

หลกัสตูรบังคับส าหรับพนกังานในองคก์ร เพื่อพัฒนาบคุคลากรใหม้ีความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

และประเภทของเพลิง พนกังานสามารถวางแผนและฝึกปฏิบัติในการคน้หาและช่วยเหลือผูป้ระสบภัยจากการ

อัคคีภัยในระดับเบื้องตน้ได ้รวมถึงมีการซอ้มอพยพหนีไฟ ภาคปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตกุารณ์  

และใหเ้ป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ดา้นความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

พ.ศ. 2555 

 

 

 

 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ไดเ้พิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและแพร่กระจาย

เป็นวงกวา้ง โดยบริษทัมกีารตดิตามสถานการณข์า่วสารอย่างใกลช้ดิ และเพื่อความปลอดภยัและเป็นการป้องกนั

การแพร่ระบาด บริษทัจึงก าหนดมาตรการและระเบียบในการปฏิบตัขิองพนกังานในองคก์ร และผูเ้กี่ยวขอ้ง ดงันี ้  

มาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า (Covid-19) 

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
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ก าหนดจดุคดักรองตรวจวดัไขพ้นกังานและผ ูท่ี้เขา้มาติดต่อภายในส านกังาน  

และสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอย ูใ่นพ้ืนท่ี 

ก าหนดใหพ้นกังานปฏิบตัตินตามแนวปฏิบตัขิองกรมควบคมุโรค ในการเวน้ระยะห่างทางสงัคม  

รวมถึงใหพ้นกังานใสห่นา้กากขณะปฏิบตังิาน 
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รวมถึงการประชาสมัพนัธข์อ้มลูใหพ้นกังานทกุคน

รับทราบความคืบหนา้ถึงสถานการณก์ารแพร่

ระบาด และตระหนกัถึงวิธกีารปฏิบตัตินเพื่อป้องกนั

การแพร่ระบาดของเชือ้โรค 

 

 

 

 

กิจกรรมดา้นความปลอดภยัอ่ืนๆ  

 

 

เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั 

มสีตใินการท างาน ลดความเสีย่งในการท างาน  

 

ค าขวญัที่รับรางวลั  

 “ เรียนรูค้วามปลอดภยั ตระหนกัและใสใ่จสรา้งวฒันธรรมองคก์ร “ 

  “ สรา้งนสิยั ใหเ้ป็นวนิยั เร่ืองความปลอดภยั เพื่อชวีิตท่ียัง่ยนื “ 

  “ ความปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญั ผลธญัญะพรอ้มใจกนั ลดอบุตัเิหตเุป็นศนูย ์“ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประกวดค าขวญัดา้นความ

ปลอดภยั 
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บริษทัตระหนกัถึงปัญหาสขุภาพของพนกังานอนัเกิดจากการปฏิบตังิานเป็นระยะเวลาหลายชัว่โมง ซ่ึงอาจ

เป็นสาเหตใุหเ้กิดอาการออฟฟิศซินโดรม เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการดังกล่าว บริษัทใชเ้กา้อี้

ส านกังานที่มคีณุภาพ เพื่อสขุภาพที่ดขีองพนกังาน และประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้งแก่พนกังาน เพื่อลดการ

เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัมีการปรับปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อป้องกนัและควบคมุอนัตรายจากการท างาน และ

ส่งเสริมสนับสนนุใหม้ีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งจิตส านึกดา้นความปลอดภัยในการท างานใหก้ับพนักงานทกุคน 

โดยมกีิจกรรมตา่งๆ ที่ด าเนนิการในปี 2563 ดงันี ้

 

การป้องกนั ออฟฟิศซินโดรม 

 การปรับเปลี่ยนพื้นที่คลงัสินคา้ที่ช ารดุ 

 การตดิเทปกาวพื้นที่ตา่งระดบัคลงัสนิคา้และทางเขา้โรง

อาหาร 

 ปรับเปลี่ยนหลอดไฟในจดุที่แสงสว่างไมเ่พียงพอ 

 การตดิตัง้ไฟฉกุเฉินในคลงัสินคา้และพื้นที่ดา้นหลงั 

 การแกไ้ขประตคูลงัสินคา้ใหส้ามารถใชง้านไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

 การเปลี่ยนผนงัหอ้งท างานทีเ่กดิเชือ้รา 

 การแกไ้ขปัญหาน า้รัว่ซึมบริเวรชัน้ 2 

 การตดิป้ายทางออกหนไีฟในพื้นที่คลงัสินคา้และบริเวณ

หลงัคลงัสินคา้ 

 การแกไ้ขปัญหาพื้นที่ลานจอดรถ เตอืนผูข้บัขีร่ะวังไมใ่หเ้กดิ

อบุตัเิหต ุ

 โครงการคดัแยกขยะ 

 ตดิตัง้ถังดบัเพลิงสาขาเชยีงใหม ่

 อบรมหลกัสตูรดบัเพลิงขัน้ตน้ 

 อบรมหลกัสตูร  ความปลอดภยัอาชวีอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 การอบรมกฎระเบียบความปลอดภยัของบคุคลภายนอก 

 การอบรมใหพ้นกังานจดัส่งและพนกังานเก็บเงนิตระหนกั

ถึงความปลอดภยั 

 การตดิตัง้ระบบแจง้เหตเุพลิงไหมใ้นพื้นที่คลงัสินคา้ 

 การเป่าแอลกอฮอลพ์นกังานคลงัสินคา้ 

 การแจกรองเทา้นริภยัใหก้บัพนกังาน 

 การอบรมกฎระเบียบความปลอดภยัของผูร้ับจา้งชว่ง 

 การอบรมกฎระเบียบความปลอดภยัของบคุคลภายนอก 

 

สรปุกิจกรรมสง่เสรมิ สนบัสนนุดา้นความปลอดภยัในการท างานประจ าปี 2563 
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บริษทัเชือ่ว่าการใหค้วามรูเ้ป็นสว่นหนึง่ที่จะท าใหเ้กิดความยัง่ยืน การจดัการและบริหารความรูต้า่งๆจงึ

เป็นสิ่งที่บริษัทใหค้วามส าคัญ โดยบริษัทมีการติดตามความรูใ้หม่ๆเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐานต่างๆ 

รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภยั เก็บรวบรวม และเผยแพร่ใหผู้ส้นใจ ผา่นชอ่งทางตา่งๆดงันี้ 

การจดัอบรมเผยแพรค่วามร ู ้อปุกรณค์วามปลอดภยัใหแ้กล่กูคา้ บคุคลภายนอก 

บริษัทมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรูเ้ร่ืองอปุกรณ์ความปลอดภัยใหก้ับลกูคา้ บุคคลภายนอก และ

สถานศึกษาตา่งๆ อย่างตอ่เนือ่ง เพื่อเป็นการสง่เสริมใหเ้กิดสงัคมแห่งความปลอดภยั  

 
การจดัท าส่ือใหค้วามร ู ้ 

บริษัทมีการจัดท าสื่ อ เพื่ อ ให้ความรู้

เกี่ยวกับอปุกรณ์ความปลอดภัย ในหลายรปูแบบ 

อาทิ เว็บไซต ์ 

www.thai-safetywiki.com และ

https://www.facebook.com/thaisafetywiki 

www.facebook.com/Pholdhanya  

 

 

หนงัสอืแจกฟรี นติยาสารแจกฟรี เกี่ยวกบัความรู้

อ ุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจน วิธี

ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรน่า วิธีการใช ้งานที่

ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่

เกี่ ยวข ้องเพื่อ ให้ผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ ยวกับ

อปุกรณต์่างๆมากขึน้ ทั้งมาตรฐานต่างๆ การใช ้

งานที่ถกูวิธี   

 

 

 

 

 

 

การจดัการและการแบ่งปันความร ูค้วามปลอดภยั  

Knowledge Sharing 
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การคดัสรรและจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั  

การแนะน าอยา่งผ ูเ้ช่ียวชาญ และการควบคมุคณุภาพสินคา้  

(Product Responsibility ) 

 
ธรุกิจของบริษทั มจีดุประสงคม์ุง่เนน้ การรับผดิชอบตอ่สงัคมดว้ยการสรา้งปลอดภยัใหแ้ก่ ผูค้น ชมุชน 

และสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งมสีนิคา้และบริการที่หลากหลาย เพื่อที่จะตอบโจทยค์วามตอ้งการตา่งๆ 

นอกจากนี้ ยังตอ้งมีระบบและเกณฑใ์นการคัดเลือกสินคา้และควบคมุคณุภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสินคา้ต่างๆจากทาง

บริษทั มคีณุภาพและน่าเชือ่ถือ สามารถสรา้งความปลอดภยัไดจ้ริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคดัสรรและจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั 

บริษัท ใหค้วามส าคัญกับมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ที่จ าหน่ายแก่ลกูคา้อย่างยิ่ง เพราะมีความ

เกี่ยวขอ้งกับชวีิตและสขุภาพของผูใ้ชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั ดงันัน้การคัดเลอืกสินคา้และ

ผูผ้ลติจึงมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง สนิคา้ท่ีทางบริษทัคดัสรร ทัง้หมดท่ีจะเขา้มาจ าหนา่ยจึงจะตอ้งผา่นเกณฑก์าร

คัดเลือกต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสินคา้ตรงตามมาตรฐาน และสอดคลอ้งกับสภาพการท างานของลกูคา้ นอกจากนี้ 

ยังตอ้งมีการควบคมุคณุภาพสินคา้ โดยหน่วยงานจัดซ้ือจะท างานร่วมกันกับผูจ้ัดจ าหน่ายหรือผูผ้ลิตในการ

ควบคมุคณุภาพ และรับรองความปลอดภยัของสนิคา้  

บริษัท มีนโยบายที่จะจ าหน่ายเฉพาะ 

สินคา้ที่ไดม้ีมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ที่

ไดร้ับอนญุาตใหใ้ชไ้ดต้ามกฎหมาย เท่านั้น อาทิ

เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

มาตรฐานส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานความปลอดภัยสินคา้จากอเมริกา ANSI, 

มาตรฐานความปลอดภยัสินคา้จากสหภาพยโุรป CE มาตรฐานความปลอดภยัสินคา้จากญ่ีปุ่น JIS และมาตรฐาน

อื่นๆ ซ่ึงเป็นมาตรฐานที่ไดร้ับการยอมรับในประเทศไทย นอกจากนี้  ยังตอ้งไม่เป็นสินคา้ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา ละเมดิลขิสทิธิ์ หรือสทิธิบตัร ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหาเกี่ยวกบัสนิคา้ บริษทั รับเปลีย่นคืนภายใน 7 วนั      

ผลด าเนินงานปี 2563: สถิตกิารการ

รอ้งเรียนเกี่ยวกบัสินคา้ไม่ท างานอย่างที่ได ้

แจง้ไว ้เป็นศนูย ์

 

 

เป้าหมาย: สถิตกิารการรอ้งเรียนเกี่ยวกบั

สินคา้ไมท่ างานอย่างที่ไดแ้จง้ไว ้เป็นศนูย ์



รายงานความยัง่ยืน ปี 2563 

บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

48 

 
  สนิคา้ท่ีบริษทัจ าหนา่ย ถือเป็นสว่นหนึง่ที่ชว่ยใหค้ณุภาพชวีิตของผูค้นและชมุชนมคีวามปลอดภยัขึน้ 

ดงันัน้บริษทัจึงใหค้วามส าคญัส าหรับการคดัเลอืกผูผ้ลติ การควบคมุคณุภาพสนิคา้ มาเป็นล าดบัตน้ๆ ส าหรับ

การจ าหนา่ยสนิคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

  

การแนะน าสินคา้อยา่งผ ูเ้ช่ียวชาญ 

นอกจากสินคา้และบริการต่างๆที่ช่วยสร้างความปลอดภัยแลว้ 

บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในการใช ้

อปุกรณต์่างๆที่ถกูตอ้งแก่ผูใ้ชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถน าอปุกรณไ์ปใชป้้อง

อันตรายต่างๆไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและปลอดภยัแทจ้ริง โดยบริษทัมกีาร

ฝึกอบรมความรูด้า้นสินคา้และการใชง้านต่างๆแก่พนกังานขายของบริษัท

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดการทดสอบความรูเ้ป็นประจ าทกุปี เพื่อให้

พนักงานขายท าหนา้ที่นอกจากแนะน าสินคา้แลว้ ยังสามารถใหค้ าปรึกษา

และค าแนะน าการใชง้านที่ถกูตอ้งดว้ย  

 

การควบคมุคณุภาพสินคา้และคดัเลือกผ ูผ้ลิต 

บริษทั มีกระบวนการประเมินผูผ้ลิต อย่างชดัเจน โดยคู่คา้รายใหม่

ทกุรายตอ้งผา่นเกณฑก์ารคัดเลือกในเร่ืองคณุภาพ และมาตรฐานความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด ส าหรับคู่คา้ราย

เดิม จะตอ้งไดร้ับการประเมินอย่างสม า่เสมอ และในกรณีที่พบประเด็นปัญหา บริษทั จะร่วมมือกับบริษทัคู่คา้เพื่อ

หาทางแกไ้ขปัญหานัน้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษทัยงัค านงึถึงคณุสมบตัิของคู่คา้ในดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

ดว้ยเหตนุี้ จึงมัน่ใจไดว้่า สินคา้จากผูผ้ลิตที่บริษัทคัดเลือกมาจัดจ าหน่าย เป็นสินคา้ที่มีคณุภาพ ได้

มาตรฐาน สามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

 

การสง่มอบอปุกรณด์า้นความปลอดภยัใหแ้กช่มุชน สงัคม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการสวมใส่อปุกรณน์ิรภัยในการท างาน และเพื่อใหส้่งเสริมใหช้มุชน 

สงัคมไดต้ระหนกัถึงการสรา้งความปลอดภยัโดยการใชอ้ปุกรณน์ิรภยัในการท างาน นอกจากนี้ จากสถานการณ์

การระบาดของโรค COVID-19 ที่แพร่กระจายไปหลายจังหวัดของประเทศไทย บริษัทตระหนกัร ูถ้ึงปัญหาและได้

เร่งด าเนินการ โดยจัดความส าคัญมาเป็นอันดบัแรก โดยเร่ง กระจายอปุกรณป้์องกันโรคระบาดใหก้ับสงัคม โดย

เร่ิมจาก บคุลากรทางการแพทย ์นกัเรียนและครใูนจงัหวัดที่ยากไร ้และชมุชนที่เป็นศนูยก์ารแพร่ระบาดที่ขาดการ

เขา้ถึงหนา้กากอนามัย บริษัทขอร่วมเป็นก าลังใจใหค้ณุหมอ บคุลากรทางการแพทยแ์ละคนไทยทกุคนผ่านพน้

วิกฤตนีไ้ปดว้ยกนักบัสงัคมของประเทศ 
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การสง่มอบ อปุกรณป้์องกนัการระบาดของไวรสัโคโรน่า และเครือ่งมือทางการแพทย ์  

ใหก้บับคุลากรทางการแพทย ์ท่ีมีความจ าเป็น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการขาดแคลนอปุกรณ์การป้องกันทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล หลายแห่งทัว่

ประเทศ บริษทัฯจึงไดจ้ัดท าแคมเปญ บริจาคสิ่งของที่จ าเป็นเพื่อใหบ้คุลากรทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นผูต้่อสูก้ับไวรัส 

โคโรน่าเป็นด่านแรก ทั้งสิ้น 23 แห่งทัว่ประเทศ อาทิเช่น โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลท่าฉลอม 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลสมทุรปราการเป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

  



รายงานความยัง่ยืน ปี 2563 

บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

50 

 
การสง่มอบ อปุกรณป้์องกนัการระบาดของไวรสัโคโรน่าใหแ้กส่งัคม ชมุชน 

บริษัทฯ ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนอปุกรณ์ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส         

โควิด-19 จึงจดัหาอปุกรณป้์องกนัและสง่มอบแก่ชมุชน สงัคม ดงันี้ 

- ส่งมอบหนา้กาก N95 ผ่านโครงการ “ทกุ(ข)์ภยั ไทยช่วยกัน” เพื่อส่งต่อไปยังบคุลากรทางการแพทย์

ตามโรงพยาบาลตา่งๆ ในการตอ่สูก้บัเชือ้ไวรัส COVID-19 

 

- จดัท าโครงการ ตู ้“ผล ผกู มติร” ตดิตัง้สถานที่ชมุชนตา่งๆ แจกหนา้กากอนามยัใหป้ระชาชนทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 - สง่มอบอปุกรณป้์องกนัแก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียนทีอ่ยู่ในพื้นที่ห่างไกล  
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- สง่มอบอปุกรณป้์องกนัใหแ้ก่หนว่ยงานและสถาบนัการศึกษา อาทิ 

 

 

 

  

สง่มอบหนา้กาก N95 ใหก้บัโรงเรียน

เทศบาลดอกเงนิ 

สง่มอบหนา้กาก N95 ใหแ้ก่วิทยาลยั

สารพดัชา่งเชยีงใหม ่

สง่มอบหนา้กาก N95 ใหก้บัโรงเรียน

เฉลมิพระเกียรต ิ๔๘ พรรษา              

ในพระราชปูถมัภ ์

สง่มอบกระบงัหนา้ส าหรับตรวจโรค 

จ านวน 19,504 ชิน้ ใหแ้ก่มลูนธิิ พอ.สว. 
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สง่มอบหนา้กาก N95 ใหก้บัสถานตี ารวจภธูรคคูต และ                   

สถานตี ารวจภธูรล าลกูกา จ. ปทมุธาน ี

สง่มอบรองเทา้นริภยั จ านวน 472 คู่

ใหแ้ก่ฝ่ายกจิการนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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การขยายช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ความปลอดภยั  

( Product Accessibility)  

ปัจจบุัน การเขา้ถึงสินคา้เพื่อความปลอดภัยยังจ ากัดอยู่แค่ในโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้ ในขณะที่ใน

ตลาดทัว่ไป การหาซ้ือสินคา้เหล่านี้ ยังมีไม่มากนกั บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญของการขยายช่องทางจ าหนา่ย 

จึงไดพ้ยายามพัฒนาช่องทางจ าหน่ายใหม่ๆ ใหม้ากขึน้ เพื่อใหผู้ท้ี่มีความตอ้งการ สามารถเขา้ถึงไดง้า่ย บริษทัมี

การจดัจ าหนา่ยออนไลน ์ผา่นเว็บไซต ์www.pholonline.com ของบริษทั ซ่ึงเป็นเว็ปไซต ์E-commerce แบบเต็มรปูแบบ 

สามารถสัง่ซ้ือได ้ผา่นการจ่ายเงนิโอนเงนิและบตัรเครดติ ซ่ึงระบบจะจ่ายเงนิผา่น Gateway ของธนาคารกสกิร โดย

ไม่มีการเก็บขอ้มลูบัตรไวใ้นเว็บไซต ์นอกจากนี้ เว็บไซตม์ีระบบรักษาความปลอดภัยแบบเขา้รหัส Secure Socket 

Layer (SSL) ท าใหผู้ใ้ชม้ีความปลอดภยัในการใชง้าน นอกจากนี้ ยังมีการจ าหน่ายผ่านช่องทาง Online อื่นๆ เพิ่ม

มากขึน้ อาทิ Lazada  และ Shopee โดยมจี านวนลกูคา้ท่ีซ้ือสนิคา้และตดิตอ่สอบถามขอ้มลูสนิคา้ ผา่นชอ่งทางเหลา่นี ้

เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนือ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pholonline.com/
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การขยายช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถใหผ้ ูบ้รโิภคสามารถมีสว่นรว่มและแสดงความคิดเห็น               

(Communication Channel) 

 

 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการแสดงความคิดเห็นและเสยีงตอบกลบัของผูบ้ริโภคทกุความคิดเห็น เพื่อที่จะ

น าเสียงการตอบกลบัมาปรับปรงุการใหบ้ริการ ในเร่ืองการน าสินคา้ที่ตอบโจทยล์กูคา้ไดแ้มน่ย ามากขึน้ หรือการ

หาสนิคา้ท่ีมคีวามตอ้งการของลกูคา้เพื่อใหร้องรับตอ่การใชง้านที่หลากหลาย เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน อาทิเชน่ เว็ป

ไซต ์อีเมลลโ์ดยตรง Marketing@pdgth.com และเบอรโ์ทรสายดว่นรอ้งเรียน 062-063-4949   
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การบรหิารจดัการกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพ                          

( Supply Chain Management ) 

 
บริษทัมุ่งเนน้พัฒนาระบบการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ใหเ้กิดการด าเนินงานอย่าง

บรูณาการ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการสนบัสนนุใหอ้งคก์รสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย วตัถปุระสงคอ์งคก์ร 

สรา้งการเตบิโตของธรุกิจไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง บริษทัใหค้วามส าคญัตอ่ลกูคา้ตามหลกั Customer Centric โดยการสรา้ง

ความพึงพอใจต่อลกูคา้ดว้ยการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดว้ยแนวทางในการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานของ ISO9001:2015 ซ่ึงเป็นระบบบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐานสากล จึง

เชื่อมัน่ไดว้่ากระบวนการด าเนินงานในองคก์รมรีะบบการควบคมุที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได ้ส่งเสริมให้

องคก์รมคีวามสามารถปฏิบตัใิหต้รงตามขอ้ก าหนดของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

นอกจากนี้ บริษทัค านึงถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ใหม้ีศักยภาพ 

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ มกีารบริหารจดัการคู่คา้อย่างเป็นระบบ 

รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์รและมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรงุ

กระบวนการด าเนนิงานภายในองคก์รอย่างตอ่เนือ่ง โดยมีการลงทนุและพัฒนาองคก์รดว้ยการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมีความมัน่คงปลอดภยัมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจัดการกระบวนการด าเนินงาน และการ

ประมวลผลที่ถกูตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อประกอบการตดัสินใจเร่ืองที่ส าคัญแก่ฝ่ายจัดการ และสามารถ

รองรับการเตบิโตขององคก์รในระยะยาว นอกจากนี ้ยังสามารถรับมอืกบัเหตกุารณว์ิกฤตที่อาจเกิดขึน้ในรปูแบบ

ต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องตามแผนการด าเนินธรุกิจอย่างต่อเนื่อง  (Business 

Continuity Plan: “BCP”)  โดยบริษัท ได้มี การน าระบบ  Enterprise Resource Management “ERP” และ Business 

Application เขา้มาปรับใชใ้นการบริหารจัดการทั้งในระดบัปฏิบัตกิารและการควบคมุและติดตามผลการด าเนินงาน

เพื่อความรวดเร็วและถกูตอ้ง โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญช่วยใหแ้ระบวนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ

อาทิ ระบบการบริหารจัดการคลังสินคา้ (Warehouse Management System: “WMS”) ระบบ Dashboard ที่ใชใ้นการ

รายงาน วิเคราะหย์อดขายและผลการด าเนนิงานที่เป็นปัจจบุนั สามารถมองเห็นสถานการณอ์งคก์รไดช้ดัเจนระบบ

การจัดท าใบเสนอราคาออนไลน์ (ส าหรับงานขาย) ระบบบริหารจัดการฐานลูกค้า (Customer Relationship 

Management Program: “CRM”) เป็นตน้ 

 

Operational Efficiency 

“การเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน 

เพื่อความเจริญเตบิโตของธรุกิจ 

ทัง้ขององคก์ร และลกูคา้” 
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การควบคมุการด าเนนิงานในกระบวนการวางแผน MRP (Material Requirement Planning) อย่างเป็นระบบ

เพื่อใหส้ามารถประเมินและจัดท าแผนความตอ้งการสินคา้  แผนการสัง่ซ้ือ แผนการส่งมอบสินคา้ และการจัดการ

สนิคา้คงคลงั ใหม้ปีระสทิธิภาพเพียงพอเหมาะสมทัง้ดา้นตน้ทนุ ปริมาณ และการสง่มอบเพื่อใหส้ามารถตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 จากการพัฒนา

ระบบงาน ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุทานอย่างใกลช้ิด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อ

สถานการณ์วิกฤต Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทั้งด้าน คู่ค้า สินค้า การขนส่ง และ

ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี้บริษัทยังค านึงถึงกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียที่อาจไดร้ับผลกระทบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน คู่คา้  ลกูคา้ 

ชมุชน สงัคมในวงกวา้ง อาทิ ประชาชน หนว่ยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาล บคุลากรทางการแพทย ์โดยการ

ชว่ยเหลอืตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบในทกุภาคสว่น 

 

บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกกระบวนงาน เพื่อลดระยะเวลาและ

ขอ้ผดิพลาดในการท างาน ลดตน้ทนุในการท างาน เพิ่มความพึงพอใจแก่ลกูคา้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธรุกิจ  โดยมรีะบบควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม การการสอบทานและตดิตามผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง 

ทั้งนี้ บริษทัไดน้ าผลการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ในแต่ละดา้นและขอ้เสนอแนะ มาวิเคราะห์ ปรับปรงุและ

พฒันาระบบการด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบักลยทุธ ์เป้าหมายขององคก์ร  

การสรา้งความพึงพอใจลกูคา้ท่ีมีต่อสินคา้และการบรกิาร (Customer Satisfaction) 

บริษทัใหค้วามส าคัญในการสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้ถือเป็นกลยทุธท์ี่ส าคญัที่จะช่วยผลกัดนัใหเ้กิด

การเติบโตขององคก์รในระยะยาว ไดม้ีการก าหนดเร่ืองอัตราความพึงพอใจลกูคา้เป็นหนึ่งของตัวชี้วัดองค์กร 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาระบบการประเมนิความพงึพอใจลกูคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล บริษทัใหค้วามส าคญั

ในทกุกิจกรรมที่จะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจต่อลกูคา้ ตัง้แต่การคดัสรรสินคา้ที่มีคณุภาพและพัฒนาการบริการ

อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความประทับใจ

ใหแ้ก่ลกูคา้และกลับมาซ้ือซ ้าหรือซ้ือใหม่ รวมถึง การดแูลลกูคา้ทั้งบริการก่อนการขายและบริการหลังการขาย 

บริษทัจัดใหม้กีารส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทกุปี โดยขอ้มลูผลการส ารวจและขอ้เสนอแนะต่างๆที่

ไดร้ับจากลกูคา้ไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสนิคา้และบริการอย่างตอ่เนือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2563 ปี 2562 

2 

97.76% 98.60% 

 

1,141 ราย 

ราย 

842 ราย 

 

% ความพึงพอใจของลกูคา้ 

ผลส ารวจความพึงพอใจ

ลกูคา้ 

จ านวนผ ูต้อบแบบส ารวจ 
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การสรา้งความพึงพอใจใหล้กูคา้  

 การสรา้งความประทบัใจในการบรกิารกอ่นการขาย  

 ม ุง้เนน้การบรกิารและใหค้ าแนะน าสินคา้และบรกิารต่างๆ อยา่งมืออาชีพและเช่ือถือได ้

บริษทัใหค้วามส าคญักับลกูคา้เสมือนลกูคา้เป็นคนส าคญั น าเสนอหรือใหค้ าแนะน าสินคา้อย่างสมบรูณ์

เพื่อประโยชนข์องลกูคา้ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มอปุกรณ์นิรภยัส่วนบคุคล และอปุกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ 

เนื่องจากการแนะน าสินคา้ดา้นความปลอดภัยใหเ้หมาะสมแก่การใชง้านแต่ละประเภทรวมสินคา้เทคนิค จะช่วยให้

ผูใ้ชง้านสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและปลอดภยั ลดการบาดเจ็บ และประหยดัค่าใชจ้่าย ตลอดจน ชว่ย

ในการตดัสนิใจสัง่ซ้ือไดง้า่ย 

พนกังานขายของบริษทั จะไดร้ับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัสนิคา้และการใชง้านในรปูแบบตา่งๆ ที่ถกูตอ้ง มี

การพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนือ่งทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานมีความเขา้ใจ สามารถ

แนะน าสนิคา้และการใชง้านไดอ้ย่างมอือาชพีและเชือ่ถือได ้  

การมีสินคา้พรอ้มสง่มอบ 

 บริษทัมรีะบบและขัน้ตอนวิเคราะหป์ริมาณการใชง้านของแตล่ะสนิคา้ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่า สนิคา้จะมี

ปริมาณเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ สามารถสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดท้นัความตอ้งการ 

 การสรา้งความประทบัใจในการบรกิารหลงัการขาย  

บรกิารจดัสง่สินคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและทนัเวลา 

การสง่มอบที่ทันเวลา เป็นส่วนหนึ่งที่ท าใหล้กูคา้พึงพอใจ และใชบ้ริการของบริษทัอย่างต่อเนื่อง บริษทั

บริการสง่สินคา้ถึงผูร้ับทัว่ประเทศครอบคลมุทกุพื้นที่ทัง้ 76 จงัหวดั  ดว้ยระบบการจดัสง่ที่มีประสทิธิภาพ ท าให้

บริษทัสามารถสง่สนิคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้งและทนัเวลา  

บรกิารรบัคืนและเปลี่ยนสินคา้ 

บริษัท ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินคา้ ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่รับสินคา้ ในกรณีลกูคา้สัง่ผิด

หรือไม่พึงพอใจในสินคา้ ทั้งนี้ ไม่รวมสินคา้ที่เป็นการสัง่พิเศษ หรือสัง่ผลิตเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการ

รับประกันคุณภาพสินคา้ หากลกูคา้ไม่มีความพึงพอใจในสินคา้สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าไดภ้ายในระยะเวลา

รับประกนัของสนิคา้แตล่ะประเภทที่ก าหนด โดยสนิคา้ยงัคงมสีภาพดแีละไมม่กีารช ารดุหรือเสยีหายแต่อย่างใด 

บรกิารฝึกอบรมการใชง้านอปุกรณต่์างๆ 

ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการท างานที่มีความปลอดภัย คือการใชง้านอปุกรณ์ที่ถกูตอ้งของ

ผูป้ฏิบตังิาน บริษทัมบีริการการฝึกอบรมและใหค้วามรูผ้ ูป้ฎิบตังิาน ในหัวขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

- วิธีใชง้านอปุกรณ ์

- วิธีจดัการ การบ ารงุรักษา 

- วิธีการซ่อมแซมเบื้องตน้ ส าหรับสนิคา้ประเภทเคร่ืองจกัร และอปุกรณ ์

- วิธีการตดิตัง้และสวมใสอ่ปุกรณ ์  

 

 

   

 

ฝึกอบรมการใชอ้ปุกรณ ์
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บรกิารการซ่อมบ ารงุอปุกรณเ์ครือ่งช่วยหายใจและเครือ่งวดัแกส๊ 

บริษัทไดม้ีการจัดตั้งศูุนย์บริการส าหรับซ่อมบ ารงุอปุกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจและเคร่ืองวัดแก๊ส  (Gas 

Detector) ที่มีมาตรฐาน เพื่อใหบ้ริการตรวจเช็คอปุกรณแ์ละดแูลรักษาอปุกรณ์ที่จ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้   นอกจากนี้

ยังไดม้ีการน าระบบ QR Code มาใชใ้นการติดตามและการแจง้เตือนครบก าหนดการบ ารงุรักษาของอปุกรณ์ของ

ลกูคา้ผา่นชอ่งทางตดิตอ่หรืออีเมล เพื่อใหม้ัน่ใจว่าอปุกรณต์า่งๆ จะไดร้ับการดแูลรักษาอย่างตอ่เนือ่ง 

         

นวตักรรมการบรกิาร 

 บริษทัมนีวัตกรรมในการบริการของบริษทั เป็นระบบคลงัสะดวกจ่ายอปุกรณช์่างและอปุกรณเ์ซฟตี้ 24 

ชัว่โมง (Convenience Industrial Supply Store ) เพื่อสรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ลกูคา้ในการเบิกจ่ายสินคา้ใหก้ับ

พนักงาน โดยระบบจะท าหนา้ที่จัดเก็บขอ้มลูการเบิกจ่ายของสินคา้แต่ละชิ้นและผูท้ี่เบิกเมื่อมีพนักงานหยิบสินคา้

ภายในตูห้รือคลงัสนิคา้นี้แบบอตัโนมตั ิและสง่ขอ้มลูไปท่ีเว็บไซตข์องบริษทั ท าใหส้ามารถรายงานการเบิกจ่ายสนิคา้

ไดอ้ย่างเป็นปัจจบุัน โดยไม่ตอ้งใชบ้คุลากร และเสียเวลาในการเบิกจ่าย ในขณะที่บริษทัสามารถรับรูถ้ึงจ านวนการ

ใชง้านของลกูคา้ ท าใหส้ามารถวางแผนการสัง่และสง่สนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและทนัเวลา 

        

โดยในปี 2563 ไดม้ลีกูคา้ตอบรับสนใจใหบ้ริษทัเขา้ไปน าเสนอเพื่อวางระบบและตดิตัง้แลว้ คาดว่าจะสามารถเร่ิมใช ้

งานไดจ้ริง ในปี 2564 
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 บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยไดก้ าหนดนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มและการ

รับมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยบริษทัจะด าเนนิการหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รัพยากรและ

พลังงาน ตลอดจนลดการสรา้งปริมาณขยะ เพื่อป้องกัน ควบคมุ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และ

สงัคม รวมถึงการรณรงคเ์ร่ืองการลดการใชท้รัพยากรและรกัษาสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร โดยในปี 2563 บริษทั

ก าหนดใหค้ณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน มบีทบาทหนา้ท่ีเพิ่มเตมิใน

ดา้นการดแูลจดัการทรัพยากรสิง่แวดลอ้มและการประหยดัพลงังานภายในองคก์ร 

การด าเนนิการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 รณรงคก์ารใชท้รพัยากรอยา่งร ูค้ณุค่า 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพลงังาน บริษทัรณรงคใ์หพ้นกังานมี

สว่นร่วมในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า  

 สง่เสรมิการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ช่วยประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 บริษทัส่งเสริมใหม้กีารใชผ้ลิตภณัฑ ์วัสด ุหรืออปุกรณใ์นส านกังานที่ช่วยท าใหป้ระหยัดพลงังานและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม เช่น การใชห้ลอดไฟ LED การใชบ้รรจภุณัฑท์ี่สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติแทนการใช ้

ถงุพลาสตคิท่ีย่อยสลายไดย้าก 

การใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการลดปรมิาณการใชก้ระดาษในส านกังาน 

 บริษทัน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว รวมถึงการลดการใช ้

กระดาษมาอย่างตอ่เนือ่ง จากการใชค้อมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมตา่งๆ มาชว่ยในการท างานมาอย่างตอ่เนือ่ง เชน่  

 - การใชโ้ปรแกรมจดัท าใบเสนอราคาออนไลน ์การค านวณค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของพนกังานขาย  

 - การเก็บขอ้มลูเอกสารตา่งๆในรปูแบบอิเล็กทรอนกิส ์

Minimize Environmental Footprint  

“การควบคมุมลภาวะที่อาจเกิด

จากการด าเนนิธรุกิจ การใช ้

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมี

ประสทิธิภาพ และการมีสว่น

ร่วมในการดแูลรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาติ” 
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 - การใช ้โปรแกรมออนไลน์ google site ในการเก็บข ้อมูลเอกสารส าหรับการประชุม

คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร รวมถึงการประชมุในแตล่ะหนว่ยงาน 

 - การใช ้google form ในการจดัท าแบบส ารวจหรือแบบประเมนิในดา้นตา่งๆ ภายในองคก์ร 

ทดแทนการใชก้ระดาษ 

    สรปุขอ้มลูการใชท้รัพยากรภายในองคก์ร  

 

การจ าหน่ายสินคา้ท่ีช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดลอ้ม ( Green Products ) 

 บริษทัสนบัสนนุสนิคา้ท่ีชว่ยลดมลภาวะสิง่แวดลอ้ม จดัหาสนิคา้ท่ีมสีว่นในการชว่ยลดมลพิษหรือมลภาวะ

ในสิ่งแวดลอ้มมาจัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากกระบวนการผลิต หรือวัสดทุี่ใชใ้นการผลิต เพื่อช่วย

ลดมลภาวะและมลพิษทางสิ่งแวดลอ้ม สินคา้ในกลุ่ม Green Products ไดแ้ก่ อปุกรณ์ป้องกันภัยส่วนบคุคลที่ไม่มี

ส่วนผสมของพลาสติก PVC ซ่ึงมีมลพิษสงูและก าจดัยาก สินคา้ตูเ้ก็บสารเคม ีที่ใชว้ัสดมุาจากกระบวนการรีไซเคิล 

Polyethylene เป็นตน้ 

การลดขยะและของเสีย 

 บริษทัสง่เสริมใหม้กีารลดปริมาณขยะและของ

เสีย ในปี 2563 จัดให้มีโครงการจัดการขยะภายใน

องคก์ร เร่ิมตั้งแต่การรณรงคใ์หพ้นักงานตระหนกัถึง

ปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการคัดแยกขยะ 

หรือแยกประเภทกระดาษ เพื่อใหง้า่ยตอ่การจดัการ ลด

การเกิดของเสยีในแตล่ะพื้นที่ นอกจากนีย้งัมรีายไดจ้าก

การจ าหนา่ยขยะที่เกิดจากการคัดแยกสามารถน าไปท า

ประโยชนอ์ื่นในองคก์รได ้ 

 

สรปุขอ้มลูการจดัการขยะ ปี 2563 

 

 

 ปี 2562 ปี 2563 ค่าใชจ่้ายลดลง – เพิมข้ึน 

ค่าไฟฟ้า 1,772,753 บาท 1,493,063 บาท ค่าใชจ้่ายลดลง 16 % 

ค่าน ้าประปา 306,312 บาท 72,766 บาท ค่าใชจ้่ายลดลง 76 % 

ค่าใชจ่้ายกระดาษ 147,000 บาท 148,302 บาท ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ 1 % 

รวม 2,226,065 บาท 1,714,131 บาท รวมค่าใชจ้่ายลดลงกว่า 23 % 

 ปี 2563 

ปรมิาณขยะรไีซเคิล 2,559 กิโลกรมั 

รายไดจ้ากการขายรไีซเคิล 7,464 บาท 

รายไดจ้ากการขายขยะไมพ้าเลท 1,830 บาท 
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ตารางสรปุการด าเนินงานของบรษิทั 

ผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ หน่วย ปี 2563 ปี 2562 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ลา้นบาท 1,055.51 911.85 

ก าไรสทุธิสว่นของบริษทัใหญ่ ลา้นบาท 73.86 41.42 

ก าไรสทุธิต่อห ุน้ บาท 0.36 0.20 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ ลา้นบาท 17.27 12.15 

ค่าใชจ้่ายเงินเดือนและผลประโยชนอ่ื์นข่องพนกังาน ลา้นบาท 133.32 129.89 

 

โครงสรา้งรายได ้

 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2563 % ปี 2562 % % YoY 

กล ุม่สินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY) 

800.40 75.83% 719.42 78.90% 11.26% 

กล ุม่สินคา้และบริการดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 214.93 20.36% 167.96 18.42% 27.97% 

กล ุม่สินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออปุโภค บรโิภค 

(WATER) 

40.18 3.81% 24.48 2.68% 64.13% 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,055.51 100% 911.85 100% 15.75% 

 

บคุลากร ปี 2563 สดัสว่น จ านวนพนกังานแยกตามอาย ุ(คน) 

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

จ านวนพนกังานทัง้หมด  

(รวมพนกังานสญัญาจา้ง) 

      199 100% 63 127 14 

  ชาย         97 48.74% 24 64 9 

  หญิง 102 51.25% 23 66 13 

จ านวนระดบับริหาร 8 100% 0 5 3 

  ชาย 6 75% 0 3 3 

  หญิง 2 25% 0 0 2 

จ านวนระดบัผ ูจ้ดัการ 14 100% 0 14 1 

  ชาย 7 50% 0 7 0 

  หญิง 7 50% 0 6 1 

จ านวนพนกังานระดบัต ่ากว่าผ ูจ้ดัการ 175 100% 63 108 10 

  ชาย 82 46.85% 22 54 6 

  หญิง 93 53.14% 23 60 10 

จ านวนพนกังานสญัญาจา้ง 2 100% 2 0 0 

  ชาย 2 100% 2 0 0 

  หญิง 0 0% 0 0 0 

อตัราการลาออก 21 100% 16 22 0 

  ชาย 14 66.66% 8 5 1 

  หญิง 7 33.33% 3 4 0 

การลาคลอดบตุร      

จ านวนพนกังานท่ีลาคลอดบตุร 3     

จ านวนพนกังานท่ีกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบตุร 3     
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เกี่ยวกบัรายงานฉบบัน้ี 

รายงานความยัง่ยืน ของบริษทั ผลธัญญะ 

จ ากัด (มหาชน) หรือ PHOL ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อ

เผยแพร่ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ไดท้ราบถึงแนว

ทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของบริษัท และผลการ

ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยครอบคลุม

ระยะเวลาการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563 โดยใช ้

แนวทางการรายงานตามมาตรฐาน GRI Standard 

โดยมุ่งเนน้ประเด็นที่สอดคลอ้งกับการด าเนินธรุกิจ

ของ บริษทั และเป็นประเด็นที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วาม

สนใจ แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทั ในการ

พฒันาใหอ้งคก์รสามารถเตบิโตยัง่ยืน  

โ ด ย บ ริ ษั ท เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น ค ว า ม ยั ่ ง ยื น          

ประจ าปี 2563 ที่เว็บไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีมีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัรายงานฉบบัน้ี 

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี ่

ส านกับริหารและพฒันาองคก์ร 

โทรศัพท ์02-791 0111 ตอ่ 151 หรือ 206 

http://www.pdgth.com/
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GRI Standard 

General Disclosures 

GRI Disclosure Page 

Organizational profile 

102-1 Name of the organization 5 

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

102-3 Location of headquarters 5 

102-4 Location of operations 5 

102-5 Ownership and legal form 5 

102-7 Scale of the organization 5 

102-8 Information on employees and other workers 5 

102-9 Supply chain 55 

102-12 External initiatives 10 

102-14 Statement from senior decision-maker 3 

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 19 

Ethics and integrity 

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 16-23 

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 16-23 

102-18 Governance structure 16 

102-19 Delegating authority 16 

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 11 

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 12 

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 16-17 

102-23 Chair of the highest governance body 16-17 

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 16 

102-25 Conflicts of interest 16 

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 16-17 

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 10 

102-30 Effectiveness of risk management processes 19 

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 14-15 
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GRI Disclosure Page 

Stakeholder engagement  

102-40 List of stakeholder groups 12 

102-41 Collective bargaining agreements 12-13  

102-42 Identifying and selecting stakeholders 12-13 

102-43 Approach to stakeholder engagement 12-13 

102-44 Key topics and concerns raised 12-13 

Reporting practice  

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 61 

102-46 Defining report content and topic Boundaries 10 

102-47 List of material topics 14 

102-48 Restatements of information 14 

102-49 Changes in reporting 62 

102-50 Reporting period 62 

102-51 Date of most recent report 62 

102-52 Reporting cycle 62 

102-53 Contact point for questions regarding the report 62 

102-55 GRI content index 63-65 

102-56 External assurance   

Management Approach  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 14 

103-2 The management approach and its components 14 

103-3 Evaluation of the management approach 14 

Economic 

Economic Performance  

201-1 Direct economic value generated and distributed 61 

Anti-corruption 

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 23-25 

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 23-25 
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GRI Disclosure Page 

Environmental 

Energy  

302-1 Energy consumption within the organization 59-60 

302-4 Reduction of energy consumption 59-60 

Effluents and Waste 

306-2 Waste by type and disposal method 60 

Social 

Employment 

401-1 New employee hires and employee turnover 61 

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

28-30 

401-3 Parental leave 61 

Occupational Health and Safety 

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

39 

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and number of work-related fatalities 

39 

Training and Education 

404-1 Average hours of training per year per employee 32 

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 28,31-38 

Local Communities  

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

49-52 
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