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วิสัยทัศน
Vision

“เปนบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่มีความยั่งยืน
ในธุรกิจสินคาและบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม”

พันธกิจ
Mission

• มุงเนนการเติบโต โดยการขยายตลาด ทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
• ตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยสินคาที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ราคาเหมาะสม
พรอมบริการอยางผูเชี่ยวชาญ
• สรางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองลูกคาได
อยางรวดเร็ว และถูกตอง
• มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี
• สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย อยางเปนธรรม และตอเนื่อง

วัฒนธรรมองคกร
Corporate Culture

PHOLD
P - Professional ทำงานอยางมืออาชีพ สูความสำเร็จรวมกัน
H - Honest and Integrity มีจริยธรรมตอตนเอง และสวนรวม
O - Ownership Quotient ทุมเทเกินรอย เกินกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง
L - Learning and Continuous Improvement กลาคิด กลาทำ มุงสรางสรรคสิ่งที่ดีกวา
D - Drive for Results and Achievement มุงผลลัพธของงานเพื่อประโยชนสวนรวม
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รางวัลและความภูมิใจ
บริษัทฯไดรับผลประเมินดานการกำกับดูแลกิจการ ประจำป 2564
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ตอเนื่องเปนปที่ 7

บริษัทฯไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ในการตอตานทุจริต (CAC Certiﬁcation)

บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกใหอยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย
ESG100 ประจำป 2564

บริษัทฯไดรับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2564 ดวย 100 คะแนนเต็ม
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทใหความสำคัญในการสรางคุณคาและรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกองคกร การพัฒนาชองทาง
การตลาดและการสื่อสารตามวิถีชีวิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง เปนโอกาสใหบริษัทสามารถเพิ่มการบริการแก
ลูกคาไดหลากหลายกลุมมากขึ้น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ภายในใหอยูบ นแพลตฟอรมออนไลน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ
ที่จำเปนแกพนักงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานแบบ Work from
Home ไดอยางไมเปนอุปสรรค ชวยใหบริษทั บริการลูกคาไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประหยัดการใชทรัพยากรทีเ่ กิดจากการดำเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังคงใหการสนับสนุนสงมอบอุปกรณ
ปองกันเชือ้ โรคไปยังโรงพยาบาลและหนวยงานตางๆอยางตอเนือ่ ง
รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต thaisafety-wiki เพื่อเปนอีกชองทาง
ในการสงตอความรู ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยตางๆ ซึ่งเปนเรื่องที่สังคมใหความสนใจเพิ่มขึ้นหลังเกิด
เหตุการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19

เรียน ผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวมในการสรางคุณคาแกผูมีสวนไดเสีย
อยางสมดุลครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ป 2564 บริษัท
ไดรับผลการประเมินดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยูในระดับ “ดีเลิศ” เปน
ปที่ 7 ติดตอกัน และไดรับคัดเลือกใหอยูใน Universe ของกลุมหลักทรัพย
ESG100 ประจำป 2564 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน
ป 2564 สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเปนปจจัยหลัก
ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ตลอดป 2564 บริษัทยังคงให
ความสำคัญในการติดตามประเมินสถานการณที่อาจสงผลกระทบตอการ
ดำเนินธุรกิจของบริษทั การปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดภายในองคกร
ตลอดจนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ที่สามารถรองรับกรณีเกิด
เหตุการณวิกฤตไดตามแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ ควบคูกับการ
ดำเนินงานไดตามแผนกลยุทธที่กำหนด สงผลใหป 2564 บริษัทมีผลการ
ดำเนินงานทางดานเศรษฐกิจเติบโตตอเนื่องโดยมี รายไดจากการขายและ
บริการรวม 1,225.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.13 และมีผลกำไรสุทธิ
81.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.87 เมื่อเทียบกับปกอน นับเปนอีกปที่ที่
บริษัทมีผลการดำเนินงานสูงสุดเกินกวาเปาหมาย
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บริษัทยังคงมุงมั่นในการเปนองคกรที่ขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต
สงมอบคุณคาแกสังคม ชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกฝายได
อยางมั่นคงควบคูกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จากเหตุการณ
ภาวะวิกฤตที่ผานมา เปนการย้ำใหบริษัทตองเรงปรับตัว ปรับ
เปลีย่ นทิศทางกลยุทธ พัฒนากระบวนการทำงาน พัฒนาบุคลากร
ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน สรางโอกาสในการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และสามารถรองรับกับปจจัยคุกคามและ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สุดทายนี้ ในนามของ
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา
คูคา ผูบริหาร พนักงาน และ ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ที่ใหความ
ไววางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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เกี่ยวกับ phol
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพื่อจำหนาย
เมล็ดธัญพืชและสินคาทางการเกษตร โดยบริษัทไดมีการหยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง กระทั่งในป 2521 บริษัทไดเปลี่ยนประเภทธุรกิจ
มาเปนผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน กวา 40 ป บริษัทถือเปนหนึ่งในผูนำ
ทีม่ กี ารจัดจำหนายสินคาอยางครบวงจร และไดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจดานระบบบำบัดน้ำเพือ่ อุปโภคบริโภค ตัง้ แตการใหบริการออกแบบ
ผลิต รับกอสราง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดจำหนายอุปกรณที่เกี่ยวของ
ชื่อยอในตลาดหลักทรัพย mai
PHOL
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai

9 ธันวาคม 2553

ทุนจดทะเบียน

202,500,232.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

202,500,232.00 บาท

ประเภทธุรกิจ

บริการ

ผูบริหารสูงสุด

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน

ผูถือหุน

รายใหญ 51.79% รายยอย 48.21% (ณ 31 ธันวาคม 2564)

จำนวนพนักงานประจำและสัญญาจาง

รวม 206 คน (ณ 31 ธันวาคม 2564)

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1/11 หมูที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel. 0-2791-0111-2 Fax. 0-2791-0100-3

สำนักงานสาขา

สาขาระยอง 155/213 หมูที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Tel. 0-3803-4011-3 Fax. 0-3803-4017
สาขาเชียงใหม 47/55-57 หมูที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
Tel. 0-5322-6811 Fax. 0-5322-6898

โครงสรางกลุมบริษัท
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
99.99%

บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

99.99%

บริษัท ผล วอเตอร จำกัด
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โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
สำนักบริหารและ
พัฒนาองคกร
สำนักพัฒนาธุรกิจ
ฝายทรัพยากรมนุษย
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายการตลาดและขาย

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายสนับสนุนองคกร

ฝายขายสินคา
SAFETY กลุม 1

ฝายขายสินคา
SAFETY กลุม 2

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายจัดซื้อและคลังสินคา

ฝายขายสินคา CE

แผนกสื่อสารการตลาด

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักสนับสนุนสาขา

แผนกบริหารผลิตภัณฑ

ศูนยบริการ

สินคาและบริการ
1. กลุมสินคาและบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY
กลุม สินคาหรือบริการทีใ่ ชเพือ่ สรางความปลอดภัยตอผูป ฏิบตั งิ านหรือสรางความปลอดภัยในสถานปฏิบตั งิ าน โดยบริษทั ถือเปนหนึง่ ในผูน ำทีม่ กี ารจัด
จำหนายสินคาที่หลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ภายใตตราสินคาที่มีชื่อเสียง โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายสินคามากกวา 30
ตราสินคา และมีตราสินคาที่บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายรายเดียว ไดแก ตราสินคา King’s ตราสินคา Microgard ตราสินคา Ansell
และตราสินคา Chemtex นอกจากนี้ บริษัทไดพัฒนาตราสินคาเปนของตนเอง ไดแก ตราสินคา SYNOS และ ROCC กลุมสินคาหรือบริการที่ใชเพื่อ
สรางความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน ผูใชงาน หรือสรางความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงานหรือในสถานที่ตางๆ แบงออกเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้
อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เปนอุปกรณที่บุคคล
หรือผูปฏิบัติงานใชสวมใสบนอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายหรือหลายสวนรวมกันในขณะ
ทำงาน เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมในการทำงาน เชน อันตรายจาก
ความรอน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เชื้อโรค เปนตน รวมถึงอุปกรณที่บุคคลทั่วไปใชในชีวิต
ประจำวันเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน สถานการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ภาวะฝุนละอองที่เกินคามาตรฐาน หรือการปองกันอันตรายจาก
การทำกิจกรรมตางๆ เชน การเลนกีฬา เปนตน โดยสินคาในหมวดอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลนี้
ครอบคลุมอุปกรณที่ใชปกปองรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา เชน หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย
ที่ครอบหู อุดหู หนากากปองกันฝุนและสารเคมี อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ ถุงมือ
นิรภัย รองเทานิรภัย ชุดปองกันสารเคมีและเชื้อโรค ชุดผจญเพลิง อุปกรณปองกันการตกจาก
ที่สูง และอุปกรณปองกันภัยอื่นๆ
อุปกรณเพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน (Safety and Environment Products) เปนอุปกรณที่ใชเพื่อสรางความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือสถานที่ตางๆ เชน เครื่องตรวจวัดแกสพิษและแกสไวไฟในอากาศ อุปกรณชำระลางตาและลำตัวฉุกเฉิน
อุปกรณจัดเก็บ ขนยาย และถายเทสารเคมี อุปกรณถายเทอากาศ อุปกรณล็อกนิรภัย ปายเพื่อความปลอดภัย เปนตน
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2. กลุมสินคาและบริการดานการควบคุมสภาพแวดลอม
Control Environment Products หรือ CE
เปนอุปกรณที่ใชควบคุมสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ตองการการควบคุม เชน หองปลอดเชื้อในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล หองสะอาด หรือหองปลอดเชื้อ (Clean room) ในกลุมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส กลุมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
รถยนต กลุมอุตสาหกรรมผลิตยา กลุมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย ที่จำเปนตองมีการควบคุมสิ่งปนเปอน อนุภาคขนาดเล็กและฝุนละออง
ตางๆ ที่มาจากผูปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถสงผลใหผลิตภัณฑหรือชิ้นงานไมมีคุณภาพ
สินคาในหมวดนี้ ไดแก ชุดและอุปกรณสำหรับสวมใสในหองคลีนรูม อุปกรณสำหรับหองคลีนรูม เชน ผาเช็ดชิ้นงาน อุปกรณทำความสะอาด
อุปกรณปองกันไฟฟาสถิตย เปนตน

3. กลุมสินคาและบริการดานระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
Water Solution Products หรือ WATER
การใหบริการดานระบบบำบัดน้ำอยางครบวงจร ตั้งแตการรับออกแบบ และวิศวกรรมงานโครงสราง ผลิต ติดตั้งหรือรับกอสรางระบบ ในรูปแบบ
การรับกอสราง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลักษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO
และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT ตลอดจนการบริการดูแลควบคุมระบบ การบำรุงรักษา และการจัดจำหนายอุปกรณที่เกี่ยวของ บริษัท
แบงการดำเนินงานออกเปน 3 สวนหลักดังนี้
การใหบริการดานการสำรวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสราง การผลิต รับกอสราง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ มุงเนนในระบบ
จัดการน้ำเพือ่ ตอบสนองความตองการในการใชนำ้ ซึง่ รวมถึงการติดตามผล การวิเคราะหผลในหองปฏิบตั กิ าร งานซอมบำรุงและงานบริการหลังการ
ขาย โดยรูปแบบการใหบริการแบงเปน 3 ลักษณะ ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ไดแก การรับกอสราง Engineering Procurement and
Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลักษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT
การจัดจำหนายเครื่องจักร อะไหล หรือวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบำบัดน้ำ สำเร็จรูป
จัดจำหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับระบบบำบัดน้ำประเภทตางๆ ที่ใชในระดับอุตสาหกรรม และระดับ
ครัวเรือน เชน อุปกรณและสารกรองตะกอน เครื่องอัดตะกอน เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำ
ชุดอุปกรณสำเร็จ (Module)
การใหบริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบบำบัดน้ำ
โดยระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่บริษัทใหบริการกับลูกคา แบงตามความตองการใชงาน และคุณภาพของน้ำ
ที่ตองการ ไดแก ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใชใหม ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม ระบบ
ผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

โครงสรางรายได
กลุมสินคาและบริการ
1. กลุมสินคาและบริการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน (SAFETY)
2. กลุมสินคาและบริการดานการควบคุม
สภาพแวดลอม (CE)
3. กลุมสินคาและบริการดานระบบบำบัดน้ำ
เพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER)
รวมรายไดจากการขายและใหบริการ

ป 2564
จำนวน สัดสวน
889.88 72.60%

ป 2563
จำนวน สัดสวน
800.40 75.83%

ป 2562
จำนวน สัดสวน
719.42 78.90%

305.75

24.94%

214.93

20.36%

167.96

18.42%

30.13

2.46%

40.18

3.81%

24.48

2.68%

911.85

100%

1,225.76 100%

1,055.51 100%
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PHOL

นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ
- ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน
พรอมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีการและมาตรฐาน
ที่หนวยงานกำกับดูแลกำหนดไว และที่สากลยึดถือปฏิบัติ
- ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกำหนด
ไดแก นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และอื่นๆ
• เศรษฐกิจ
- แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุก
กระบวนการอยางตอเนื่อง โดยมีการกำหนดเปาหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม
และการประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาและสงเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุนการทำงานและการบริการใหเปนกลยุทธธรุ กิจ เพือ่ สรางมูลคาเพิม่
และความเติบโตขององคกรในระยะยาว
- สงเสริมและสนับสนุนใหพันธมิตร คูคา และผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
• สังคมและชุมชน
- สงเสริม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานดวยการสนับสนุนการอบรมใหความรูแกพนักงานอยางตอเนื่อง พรอมทั้งสราง
สภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค และทำงาน
ไดเต็มศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจของลูกคา ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของ
สินคาและบริการ อยางครบถวน
- เสริมสรางและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ดวยการเปดกวาง รับฟงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
อยางสรางสรรค การปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ พันธมิตรธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
•

สิ่งแวดลอมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค การใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา การรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนลดการสรางปริมาณขยะ
เพื่อปองกัน ควบคุม และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม
การเตรียมความพรอมในการรับมือความเสี่ยงดานสภาพแวดลอมตางๆ
เพื่อใหธุรกิจดำเนินไปอยางตอเนื่องและไดรับผลกระทบนอยที่สุด
• ความปลอดภัย
- กำหนดเปาหมายใหปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทำงาน โดย
พัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดีให
เหนือกวาเกณฑที่กฎหมายกำหนด
- หามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งไมมี
อุปกรณดา นความปลอดภัย และการอบรมดานความปลอดภัยทีร่ องรับอยาง
เหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีสวนรวมในการ กระตุนจิตสำนึกและ
ปลูกฝงวัฒนธรรมดานความปลอดภัย ใหแกชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
และสม่ำเสมอ
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• นโยบายดานภาษี
- บริษัทฯ มุงเปนองคกรที่มีการเติบโตอยางมีคุณคาและเปนองคกรธุรกิจที่เปนพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบภาษี โดยการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ตองมีความสอดคลองและตรงตามมาตรฐานทางบัญชีและหลักเกณฑดานภาษี ตามขอปฏิบัติดังนี้
- โครงสรางทางภาษี: บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใชโครงสรางภาษีแบบฉอฉลหรือเปนแนวทางที่ไมถูกตอง หรือสรางความซับซอนเพื่อ
ประโยชนทางภาษีในเบื้องตนและหลีกเลี่ยงภาษี
- สิทธิประโยชนทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทฯ มุงใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางถูกตองตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ
ภายใตการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืนและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใตนโยบายภาษีของประเทศ
- ความโปรงใสดานภาษี: บริษัทฯ มีการรายงานภารกิจดานภาษีตอภาครัฐอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
• นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน
- บริษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมายเรือ่ งสิทธิมนุษยชน โดยใหความสำคัญกับการเคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ ดรบั การรับรองหรือคุม ครอง ทัง้ โดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ ผูบ ริหารและพนักงาน
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบัติตอทุกฝาย
อยางเทาเทียมกัน ตามขอปฏิบัติดังนี้
- ปฏิบัติ สงเสริม คุมครอง และกระตุนใหเกิดความเคารพตอสิทธิในการปกปองคุมครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ
โดยจะไมมีบุคคลใดไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือเลือกปฏิบัติ ไมวาจะเปนการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว
ศาสนา เพศ อายุ หรือรูปลักษณทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใด
- ผูบริหารและพนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสงเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ที่ที่บริษัทฯ หรือบริษัท
ในกลุมดำเนินธุรกิจ และเพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินธุรกิจดังกลาวมิไดมีสวนรวมกระทำ หรือ งดเวนการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
- มุงมั่นและรักษาไวซึ่งสภาพการทำงานที่เปนธรรมและเปนไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไมใชแรงงานเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึง
การไมเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชน หรือไมอยูบ นมาตรฐานสากลเกีย่ วกับหลักการดานสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
• การเปดเผยขอมูล
- เปดเผยนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน ขอมูลการดำเนินงานดานความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑและขอ
กำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางโปรงใส เพียงพอ ครบถวน เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
- เปดเผยนโยบายแกพนักงาน ลูกจาง และผูมีสวนไดเสียไดรับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
• การปฏิบัติตามนโยบาย
- กรรมการบริษทั ผูบ ริหาร พนักงานและลูกจาง ทุกระดับและทุกคน มีหนาทีส่ นับสนุน สงเสริม และปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรฉบับนี้ จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร ดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

11

รายงานความยั่งยืน ป 2564

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนของบริษัทใชหลักการของ การสรางคุณคารวม Creating Shared Value หรือ CSV ในการสรางคุณคารวมใหกับผู
มีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของตามแนวคิด “รวมสรางสิ่งที่ดีกวา” หรือ “Better Together” ที่มุงเนนการมีสวนรวมในการสรางคุณคาใหครอบคลุม
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมผานการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรอบการพัฒนาดานความความยั่งยืนของบริษัท แบงเปน 3 ดาน ไดแก

Safer Living
การมีสวนรวมในการสรางความปลอดภัย และการมีสุขภาพอนามัยที่ดีใหกับ
ผูคนในสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกร
Operation Efﬁciency
การพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานและการใหบริการสูการเติบโตของธุรกิจอยางมั่นคงและยั่งยืน
Minimize Environmental Footprint
การควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หวงโซคุณคาของผลธัญญะ
การพัฒนาหวงโซคุณคาเปนยุทธศาสตรสำคัญที่จะสงผลสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงใหความสำคัญตอทุกกระบวนการในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถสงตอคุณคาแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายรวมกันไดอยางยั่งยืน เปนไปตามนโยบายและแนวทาง
การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โดยกิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไดแก กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา การหาพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรม
การตลาดและการขาย และกิจกรรมการบริหารคลังและการกระจายสินคา ดานกิจกรรมสนับสนุนอืน่ ซึง่ สนับสนุนใหกจิ กรรมหลัก ดำเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ไดแก การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความสี่ยง การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงินและบัญชี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน

จัดซื้อจัดหา
จัดหาสินคาที่มีคุณภาพและ
ตรงความตองการของลูกคา
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- คูคา
- สังคม
- พนักงาน

หาพันธมิตรทางธุรกิจ
รักษาพันธมิตรเดิมและหา
พันธมิตเพิ่มอยางตอเนื่อง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- คูคา
- ลูกคา
- พันธมิตรธุรกิจ
- สังคม

การบริหารคลังและกระจายสินคา
มีการบริหารคลังอยางมีประสิทธิภาพ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- คูคา
- ลูกคา
- พันธมิตรธุรกิจ
- สังคม
- พนักงาน
- สิ่งแวดลอม

การจัดซื้อจัดหา
การจัดซื้อจัดหาเปนกระบวนการที่สำคัญในการไดมาซึ่งสินคาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และตรงกับความตองการของลูกคา โดยบริษัท
มีการจัดซื้อจากคูคาที่มาจากทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่งบริษัทให
ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ มีความ
โปรงใส ควบคูไปกับตรวจสอบคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน และ
การคัดเลือกคูคาที่มีการดำเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล เปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินคูคาของบริษัท
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ไดแก คูคา สังคม และพนักงาน
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การตลาดและการขาย
มีการสื่อสารและการใหความรู
เกี่ยวกับสินคาและความปลอดภัย
อยางตอเนื่อง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ลูกคา
- พนักงาน
- สังคม

กระบวนการสนับสนุนอื่นๆ
การสนับสนุนจากสวนอื่นๆ เชน
การกำกับดูแลกิจการ การบริหาร
การเงินและบัญชี และบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
- พนักงาน
- สังคม
- ผูถือหุน
- เจาหนี้
- ภาครัฐ

การหาพันธมิตรทางธุรกิจ
ความสัมพันธที่ยาวนานและยั่งยืนกับเจาของแบรนดสินคาตลอดจน
ลูกคาประจำและตัวแทนจำหนายตางๆ ชวยสรางความสามารถในการ
แขงขันและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยบริษัทไดมีการหาพันธมิตรเพิ่มมา
อยางตอเนื่อง ทั้งแบรนดสินคาตางๆที่ในปจจุบันที่เปนพันธมิตรมากกวา 30 แบรนด รวมถึงลูกคาประจำและตัวแทนจำหนายที่มีการซื้อ
ตอเนื่องทุกป จำนวนมากกวา 1000 รายและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ –คูคา. ลูกคา, พันธมิตรธุรกิจ, สังคม
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การบริหารคลังและกระจายสินคา
การบริหารคลังและกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการบริการอยางมืออาชีพ เปน
สิ่งสำคัญที่ชวยสรางความพึงพอใจและความประทับใจแกลูกคา นอกจากนี้การบริหารการกระ
จายสินคาทีมีประสิทธิภาพ สงผลใหตนทุนการบริหารจัดการลดลง ลดขอผิดพลาดตางๆ สราง
ความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังชวยลดการใชทรัพยากรจากการดำเนินงาน
ปจจุบนั บริษทั ไดรบั การรับรองระบบการทำงานทีไ่ ดมาตรฐานการจัดการตามหลักสากล ไดแก
ISO9001-2015 และ ISO45001-2018
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ไดแก พนักงาน ผูถือหุน เจาหนี้ หนวยงานภาครัฐ ชุมชนและ
สังคม
การตลาดและการขาย
การนำเสนอขาย แนะนำสินคาทีเ่ หมาะสมกับการใชงาน ตรงตามความตองการของลูกคา คำนึง
ถึงความปลอดภัยของผูใชงานและการบริการหลังการขาย การจัดทำโฆษณาสงเสริม
การขาย รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธความรูดานสินคา วิธีการใชงานที่ถูกตอง
และความรูดานความปลอดภัยอื่นๆ ชวยสรางความปลอดภัยใหแกลูกคา และสังคม
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ไดแก ลูกคา พนักงาน ชุมชนและสังคม
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทวิเคราะหและระบุผูมีสวนไดเสียที่สำคัญที่เกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทาน โดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้ง
ภายในและภายนอก ผานชองทางการสื่อสารตางๆในการรับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการตอบสนองตอ
ความคาดหวังไดอยางเหมาะสม
ลูกคา

ชุมชนและ
สังคม

หนวยงาน
ภาครัฐ

พนักงาน
Stakeholders

คูแขง

หุนสวน
ทางธุรกิจ

ผูถือหุน
เจาหนี้
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ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

การสื่อสารและการมีสวนรวม

ลูกคา

- สินคาและบริการมีคุณภาพมี
มาตรฐาน ราคาเหมาะสม
- การสงมอบที่ตรงตอเวลา
- ความปลอดภัยในการใชสินคาและ
บริการ
- การเขาถึงสินคาและบริการไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลง
ของลูกคา
- หานวัตกรรมหรือสินคา และบริการ
ใหมเพือ่ ตอบสนองความตองการของ
ลูกคา
- การอบรมให ก ั บ ลู ก ค า เรื ่ อ งความ
ปลอดภัยในการทำงานและการใช
อุปกรณนิรภัยตางๆ
- การควบคุมและคัดสรรสินคาใหได
ตามมาตรฐาน
- นำผลประเมินและขอเสนอแนะของ
ลูกคามาพัฒนา สินคาและบริการให
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- การพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย
และชองทางสื่อสาร

- การสำรวจความพึ ง พอใจ
ของลูกคา
- ชองทางรับขอรองเรียน และ
ขอเสนอแนะจากลูกคาทาง
เว็บไซต และชองทางอื่นๆ

พนักงาน

- คาตอบแทนและ สวัสดิการอยาง
ยุติธรรมและเหมาะสม
- มีความมั่นคงในการทำงาน และ
ความกาวหนาในสายอาชีพ
- สภาพแวดล อ มในการทำงานที ่
ปลอดภัย
- การปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม
- การมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น

- ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษยใหมีประสิทธิภาพ ไดแก การ
บริหารผลตอบแทนสวัสดิการที่พึง
พอใจและแขงขันไดในอุตสาหกรรม
เดียวกัน การจัดโครงสรางเงินเดือน
และความกาวหนาในสายอาชีพ
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและรักษาบุคลการที่
ดีไวกับองคกร
- จัดกิจกรรมเพือ่ สรางความผูกพันและ
กำลังใจใหแกพนักงาน
- ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ชวยลดความเสี่ยง
ในการดำเนินงาน
- ชองทางการรับขอรองเรียนทั้งทาง
ตรงและทางออม

- การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ระหวางผูบ ริหารและพนักงาน
ผานการประชุมและกิจกรรม
ตางๆ
- การประเมินความผูกพันของ
พนักงานที่มีตอองคกร
- การประเมินตนเอง เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแสดงออกดาน
วัฒนธรรมองคกร PHOL-D
- การรับฟงความคิดเห็นและขอ
รองเรียนผานชองทางสื่อสาร
ตางๆ ทัง้ ทางตรงและทางออม
- คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
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ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

การสื่อสารและการมีสวนรวม

ผูถือหุน

- ผลประกอบการที่ดีและเติบโตอยาง
ตอเนื่อง
- การไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน
ตอเนื่อง
- การเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน
และทันเวลา
- การบริหารงานดวยความโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได
- ชองทางสื่อสารที่หลากหลายเขาถึง
ไดงาย

- แผนกลยุทธธุรกิจที่มีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องและมีความยั่งยืน
- ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสและตรวจ
สอบได ตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
- การเปดเผยขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตอง
ครบถวน ทันตอการตัดสินใจ

- การจัดประชุมผูถือหุน
- การติดตอสื่อสารกับนักลงทุน
สัมพันธ
- การใหขอมูลที่ถูกตองครบถวน
- รายงานประจำปและรายงาน
ความยั่งยืน
- การรั บ ฟ ง ความเห็ น และข อ
เสนอแนะผานชองทางตางๆ

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน
คูคา และ
หุนสวนทางธุรกิจ - มีการดำเนินธุรกิจรวมกันอยางตอ
เนื่อง
- การปฎิบัติตามขอตกลงหรือสัญญา

- ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความเป น ธรรม
โปรงใส ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
- การจัดทำสัญญาทางการคา

- การสื่อสารผาน โทรศัพท สื่อ
อิเล็กทรอนิคส

เจาหนี้

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน
- การปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญา
หรือตามกฎหมาย

- การปฏิบัติตาม ระเบียบ เงื่อนไข ขอ
ตกลงตามสัญญา
- การดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส

- การสื่อสารผาน โทรศัพท สื่อ
อิเล็กทรอนิคส

ชุมชนและสังคม

- การดูแล รักษาสภาพแวดลอมและ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
- การเขาถึงสินคาเพื่อความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับที่
เกี่ยวของ

- สงเสริม สนับสนุนในการเขารวมกิจ
กรรมกับชุมชน และสังคมที่เกี่ยวของ
- การอบรมใหความรู ความเขาใจใน
เรือ่ งความปลอดภัย ใหกบั เอกชนภาค
รัฐ สถาบัน หรือชุมชน
- การจำหนายสินคาที่เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม
- การพัฒนาชองทางจำหนายที่มีความ
หลากหลาย และสามารถเขาถึงสินคา
ไดสะดวก
- สื่อสารขอมูล ใหความรูดานความ
ปลอดภัยผานชองทางออนไลน

- การจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยตามสถานที่ตางๆ
- การจัดกิจกรรม สนับสนุน ชวย
เหลือทางสังคม เชน การบริจาค
ตามสถานที่ตางๆ
- ชองทางสื่อสารออนไลน

- ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
- การดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

- การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเงือ่ นไข
ของรัฐ

- การดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
- การแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม

- ขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ

หนวยงานภาครัฐ - การดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
- การดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
คูแขง

- มีการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
และเปนธรรม
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ประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน
การคัดเลือกประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืนไดมาจากการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและความคาดหวังตางๆของผูมีสวนไดเสีย นำมาวิเคราะหและ
พิจารณาโดยฝายบริหาร เพื่อบงชี้ประเด็นที่มีความสำคัญหรือมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบงชี้ประเด็นมีความสำคัญหรือมีผล
กระทบตอผูมีสวนไดเสีย จัดเรียงลำดับความสำคัญตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยในป 2564 ทางบริษัทไดมี
การวิเคราะหและคัดเลือกประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืนเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมกิจกรรมตางๆทางธุรกิจ และความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้
ประเด็นในแตละมิติของ ESG
มิติเศรษฐกิจ/กำกับดูแล
1 การทำใหเขาถึงสินคาและ
บริการไดงาย

มิติสังคม
1 การสรางความผูกพันพนักงาน

มิติสิ่งแวดลอม
1 การประหยัดพลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2 ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

2 สินคาที่มีคุณภาพ เพื่อรับผิดชอบตอผูใช

2 การลดของเสียจากกระบวนการ

3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการ

3 การใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย

4 ความปลอดภัยของระบบ IT

4 สภาพแวดลอมการทำงานที่ดี และ
ปลอดภัย

5 ประสิทธิภาพการลงทุนตางๆ

5 การใหผลตอบแทน และการจูงใจ
พนักงาน

6 การสรางความสัมพันธลูกคาระยะยาว

6 การฝกอบรมพัฒนาความสามารถ
พนักงาน

7 การบริหารความเสี่ยง

7 การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
8 จริยธรรมทางธุรกิจและการเปดเผยขอมูล
อยางเทาเทียม
9 การใหความรวมมือกับชุมชน
10 การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ความสำคัญ/ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย

บริษัทไดจัดลำดับประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนที่มีความสำคัญขององคกรประจำป 2564 โดยไดคัดเลือกประเด็นที่มีความสำคัญหลักมา
4 ประเด็น จากประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนทั้งหมด ไดแก
1. การทำใหเขาถึงสินคาและบริการไดงาย
2. ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
1 5
2 4
1 2
3. สินคาที่มีคุณภาพ เพื่อรับผิดชอบตอผูใช
4
4. สภาพแวดลอมการทำงานที่ดี และปลอดภัย
6
3

10

9
1

2

3

5

7

3

7

8

4

6

2

1
1

2

3

ความสำคัญ/ผลกระทบตอบริษัท
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เปาหมายและประเด็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สามารถเชื่อมโยงและมีสวนสนับสนุนตอเปาหมายความยั่งยืนของโลก
ในประเด็นดังตอไปนี้
ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

เปาหมายระยะยาว

การทำใหเขาถึงสินคาและบริการไดงาย

เพื่อเปนสวนนึงที่ชวยเสริมสรางให
คนในสังคมปลอดภัย โดยการพัฒนาชองทางการ
จัดจำหนายใหเขาถึงทุกกลุมลูกคา ทั้งนิติบุคคล
และบุคคลธรรมดาทั่วไป เพื่อใหสามารถเขาถึง
อุปกรณปองกันเพื่อความความปลอดภัยตางๆให
มากที่สุด

ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

- สรางความพึงพอใจลูกคา
- รักษาฐานลูกคาในระยะยาว
- ลดคาใชจายในการดำเนินงาน

สินคาที่มีคุณภาพ เพื่อรับผิดชอบตอผูใช
งาน

คัดสรรสินคาที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของ
ผูใชโดย
- สินคาทุกรายการตองมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยสินคารองรับ
- ไมมีขอรองเรียนจากลูกคาและจำนวนการ
เปลี่ยนหรือรับคืนสินคาจากปญหาคุณภาพ
สินคา
- ผูใชสินคา สามารถใชสินคาไดตรงการใชงาน
และปลอดภัย

สภาพแวดลอมการทำงานที่ดี และ
ปลอดภัย

- สถิติการเจ็บปวยรายแรงและอุบัติเหตุรุนแรง
จากการทำงานเทากับศูนย
- สถิติการเจ็บปวยจากโรครายแรงเทากับศูนย

เปาหมายความยั่งยืนของโลก
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การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธาน
เจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทไดรับแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
ประกอบด ว ยบุ ค คลซึ ่ ง มี ค วามรู  ความสามารถ ทั ก ษะ
ประสบการณที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบและระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตตอ
องคกร และดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอ
บังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน มีบทบาทสำคัญในฐานะผูน ำ
สูงสุดขององคกร กำหนดวิสัยทัศน ทิศทางกลยุทธ และ
นโยบายสำคัญขององคกร กำกับดูแลใหองคกรมีการบริหาร
จัดการทีด่ ี ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอผูม สี ว นไดเสีย และสรางมูลคาแกกจิ การในระยะยาว ผาน
รายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถึงการติดตามการดำเนินงาน
ตางๆ ผานคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเรื่อง ไดแก คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพือ่ ชวยกลัน่ กรอง
งานสำคัญเฉพาะดาน ใหมีการดำเนินการตามกลยุทธและ
นโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
กำกับดูแลใหมีการดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี มีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูกจิ การที่
ดี เพือ่ เปนกรอบในการกำกับดูแลและการดำเนินงานโดยนำ
หลักการ CG Code 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช
ใหเหมาะสมกับบริบทองคกรและใหเกิดประโยชนตอ การสราง
คุณคาใหองคกรอยางยั่งยืน จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหาร
จัดการความยัง่ ยืน การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ โดยมีการ
สื่อสารภายในผานชองทางตางๆ สงเสริมใหกรรมการ ผู
บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั และบริษทั ยอย นำมา
เปนแนวปฏิบตั มิ าตรฐานเดียวกันอยางเครงครัด ตลอดจนการ
ดูแล ติดตามการปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง โดยเผยแพรนโยบายทุก
ฉบับของบริษทั ฯ ตามทีป่ รากฏบนเว็บไซตของบริษทั ทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ภายใตหวั ขอ “การกำกับดูแลกิจการ”
เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรับทราบ
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คณะกรรมการบริษัท เปนผูที่มีความรู ทักษะ ประสบการณที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจ มีความหลากหลาย
ตาม Board Skill Matrix ที ่ ก ำหนด ประกอบด ว ย
กรรมการจำนวน 8 คน แบ ง เป น กรรมการที ่ ไ ม เ ป น ผู 
บริหาร 6 คน (รวมกรรมการอิสระ 6 คน คิดเปนรอยละ
75 ของกรรมการทั้งคณะ) กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน
(Executive Director) โดยประธานกรรมการบริษัท เปน
กรรมการอิสระ ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมมีความ
สัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร และไมมีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท มีการแบงแยกหนาที่ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลองคกร
ใหดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม บนพื้นฐาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความรับผิดชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีคณะกรรมการชุดยอยจำนวน
3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดูแลดานตางๆ ตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการแตละ
ชุด โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร ทำหนาที่บริหารจัดการ
และดำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการ
บริษัทกำหนด

รายงานความยั่งยืน ป 2564

คณะกรรมการบริษัท กำหนดใหมีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอยทั้งแบบองคคณะและรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงคใหนำผลการประเมิน
ไปใชประโยชนในการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล โดยในป 2564 ผลประเมินตนเองคณะกรรมการ
บริษัทรายคณะมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.75 การประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล
มีคะแนนเฉลีย่ รอยละ 93.47 และคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ นเกณฑ
ดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ทำหนาที่พิจารณากำหนดคา
ตอบแทน คำนึงถึงความเหมาะสม ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่สอดคลองกับผลการ
ปฏิบัติงาน และผลประกอบการบริษัทเมื่อเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน สอดคลอง
ตามแนวปฏิบัติที่ดีและขอมูลสำรวจคาตอบแทนของ IOD เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจำป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเปดเผยขอมูลที่สำคัญแก
ผูถือหุนและ ผูลงทุนอยางครบถวน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคคลทุกกลุม
เขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
ที่มีขอบเขตกระบวนการเปดเผยและสื่อสารกับผูลงทุนที่ชัดเจน และมอบหมายใหมี
Spokesmen person ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหารสูงสุดดานการเงิน หรือ
ผูดำรงตำแหนง CFO เปนผูรับผิดชอบในการใหขอมูลแกนักลงทุนและผูเกี่ยวของ ผาน
ชองทางที่หลากหลาย ไดแก ระบบขาวของตลาดหลักทรัพย แบบ 56-1 One Report
และเปดเผยบนหนาเว็บไซตของบริษัท
บริษัทเปดโอกาสแกผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท และเสนอวาระประชุม
ลวงหนาชวงเวลา 3 เดือนกอนวันปดรอบบัญชีป 2564 เพื่อสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุนรายยอย โดยไดเปดเผย
ไวบนเว็บไซตของบริษัท http://phol-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html ปรากฎวาไมมี
ผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลหรือวาระลวงหนาแตอยางใด
ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 เมือ่ วันจันทรท่ี 26 เมษายน 2564 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 บริษทั จัด
ประชุมโดยปฏิบตั ติ ามมาตรการและแนวทางดำเนินการในการจัดประชุมผูถ อื หุน ตามขอแนะนำของกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุขอยาง
เครงครัด ทั้งนี้ บริษัทขอความรวมมือผูถือหุนมอบอำนาจแกกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบอำนาจเขารวมประชุมแทน
โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะและกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารสูงสุดทางการเงินเขารวมประชุมครบ
ทุกคน เพื่อตอบขอซักถามจากผูถือหุนในวาระเกี่ยวของ บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ประจำป
2564 ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (TIA) จึงเปนสิ่งสะทอนถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่โปรงใสและสามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและนักลงทุน
ผลการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง ไดรับผลสำรวจการ
กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2564 ในเกณฑดีเลิศ (Excellent)
หรือสัญญลักษณ 5ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จากความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทั้งมิติ เศรษฐกิจ สิ่ง
แวดลอม และสังคม ทำใหบริษทั มีการเติบโตทางธุรกิจควบคูไ ปกับการพัฒนาองคกร
ใหเติบโตอยางยั่งยืน สงผลใหบริษัทไดรับการคัดเลือกใหเปนหุนยั่งยืน (THSI)
ประจำป 2562 และป 2563 ในกลุมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ
บริษทั ไดรบั การคัดเลือกใหอยูใ น Universe ของกลุม หลักทรัพย ESG100 ประจำป
2564 โดย หนวยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน

โดยรายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมไดใน รายงานประจำป 2563 หัวขอ “การกำกับดูแลกิจการ”
และไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท www.pdgth.com
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 และการกลายพันธของเชื้อ ยังคงสงผลตอระดับประเทศ และสถานการณทั่วโลกทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังมีปจจัยตางๆ อีกมากมายลวนมีผลตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอมดังขางตนจึงใหความสำคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ ง ถือเปนสวนสำคัญทีส่ นับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมาย สงเสริมการบริหารเชิงรุก
และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทมุงเนนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงองคกร โดยกำหนดใหมีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบคอบตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย อีกทั้งปรับตัวเพื่อ
เสริมสรางโอกาสทางธุรกิจดวยเชนกัน
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล
The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commis
sion-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) มีการกำกับดูแลที่สอดคลองตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยการกำหนด
โครงสรางการกำกับดูแลที่ชัดเจน ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่มีบทบาทหนาที่สอดคลองเชื่อมโยง
กัน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาทีส่ อบทานและใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่
สำคัญ โครงสรางการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง แบงเปน 2 ระดับ ไดแก
ระดับองคกร มีการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบดวย กรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง และหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหนาที่
ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงกำหนดกลยุทธและแผนบริหารความเสี่ยง
ที่สอดคลองกับกลยุทธองคกร กำกับดูแล ติดตามการนำไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ทบทวนอำนาจหนาที่รับผิดชอบตาม
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
พรอมทั้งเสริมสราง สนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงเปน วัฒนธรรมองคกร
ระดับกลุมธุรกิจ มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย ผูบริหารจากทุกหนวยงาน ดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูนำในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีผูประสานงานความเสี่ยงของแตละกลุมธุรกิจหรือหนวยงาน ทำหนาที่ชวยควบคุมดูแลและ
ติดตามการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงภายในกลุมธุรกิจหรือหนวยงาน ตลอดจนประสานงานกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับที่ยอมรับได

บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งตามกรอบการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ไดระบุแนวทางปฏิบตั ไิ วในคูม อื การบริหารความเสีย่ ง มีการกำกับดูแลตาม
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงเพื่อมั่นใจไดวาสามารถบริหารจัดการปจจัยความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการวิเคราะห ประเมินความ
เสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกดาน ทั้งปจจัยที่เปนโอกาส และเปนความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับ
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธองคกร คำนึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคองคกร ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม
(Emerging Risk) ตลอดจนความเสี่ยงดานความยั่งยืน
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ทัง้ นีบ้ ริษทั ไดมแี นวทางบริหารจัดการความเสีย่ งดังกลาว โดยการปรับกลยุทธการดำเนินธุรกิจเพือ่ สรางความสามารถในการแขงขัน คงไวซง่ึ การเติบโต
ทางธุรกิจ การแสวงหาสินคาและนวัตกรรมใหม มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ประเด็นดานสิ่งแวดลอมบริษัทไดมีการอนุรักษ
พลังงานดวยการใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนไป
ตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน สำหรับรายละเอียดการกำหนดแนวทาง
บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจตามที่ไดแสดงไวใน
รายงานประจำปของบริษัท หัวขอ “การบริหารความเสี่ยง”
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทมุงเนน
และสงเสริมใหองคกรเกิดวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงในทุกระดับอยางตอเนื่อง
โดยกำหนดใหมีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอยางเปนระบบ มีกรอบการดำเนินงาน
และโครงสรางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดขึ้น
ในทุกกระบวนการดำเนินงานตั้งแตระดับกลยุทธโดย
การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการจัดทำแผน
กลยุทธองคกร รวมถึงการกำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานที่ทุกคนตองมีสวนรวมในฐานะเจาของความเสี่ยง รวมถึง
สงเสริมใหพนักงานมีองคความรูเกี่ยของกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม การฝก
อบรมดานการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน การสื่อสารภายในองคกรผานทางอีเมล วารสารหรือบทความเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงอยางตอ
เนื่อง เปนตน
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่
ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
สำหรับเปนกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน เนนย้ำใหมีการนำไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอ
ตานการทุจริตและคอรรัปชันในทุกรูปแบบ
บริษัทไดรับการรับรองการเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวัน
ที่ 14 ตุลาคม 2559 และอยูระหวางการตออายุการเปนสมาชิกรอบ
ที่สองในป 2565 โดยการจัดทำแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่น (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ของบริษทั ได
ผานการสอบทาน ลงนามรับรองจากประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริษทั ตามลำดับ บริษทั มีการดำเนินงานโดยยึดหลัก
การดำเนินงานอยางตอเนือ่ งตัง้ แตการทบทวนสภาพ
แวดลอมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหมีการ
กำหนดมาตรการตอตานการคอรรัปชันที่เหมาะสม
ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร Zero Tolerance ดาน
คอรรัปชั่น เนนย้ำใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ฯิ โดย “หามกรรมการ ผูบ ริหาร และ
พนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น หรือยอมรับการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม” นอกจากนี้ ไดสงเสริมใหเกิดการ
ตระหนักรูผานการจัดกิจกรรมการฝกอบรมภายในองคกรการปฐมนิเทศ และเสริมสรางการมีสวนรวมของพนักงาน อาทิ การสื่อสารและเผยแพร
ความรูความเขาใจใหพนักงานตามชองทางสื่อสารของบริษัทอยางสม่ำเสมอ
(รายละเอียดปรากฎในรายงานประจำป หัวขอ “การกำกับดูแลกิจการ เรื่อง การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น”)
การอบรมออนไลน
ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายในเปนวิทยากรอบรม
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ป 2564

บริษทั มีการสือ่ สารนโยบายดังกลาวแกบคุ คลภายนอกผานชอง
ทางเว็บไซตของบริษัท รวมถึงสื่อสารตอคูคาและลูกคาเพื่อรับ
ทราบและรวมดำเนินการตามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และนโยบายงดรับและใหของขวัญของบริษัท ซึ่ง
เปนการสงเสริมดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละรับผิดชอบตอ
สังคมรวมกัน มีการจัดสงหนังสือเพื่อขอความรวมมือ และลง
นามในขอตกลงจริยธรรม รวมมือปองกันและตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ตอผูขายกลุมที่มีนัยสำคัญทั้งในและตาง
ประเทศ เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นและขอความรวมมือในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน
บริษัทมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนกระบวน
การดำเนินงานสำคัญที่จะปดโอกาสการเกิดการทุจริตในรูปแบบตางๆ บริษัทจึงกำหนดใหมี
กระบวนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนขึ้นอยางเปนระบบ มีความโปรงใสและเปนธรรม
โดยมีการกำกับดูแลจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งเปนผูที่มี
ความอิสระ นาเชื่อถือ รวมถึงมีการสื่อสาร ใหความรู และสรางความตระหนักตอบุคลากรใน
องคทุกระดับ ใหมีการปฏิบัติตามคูมือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนที่กำหนด
ขึ้น การกำหนดชองทางการรับขอรองเรียนและ แจงเบาะแสที่มีความสะดวก หลากหลายชองทาง
ทั้งตอบุคลากรภายในองคกรและบุคคลภายนอก
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นอกจากนี้บริษัทยังใหความสำคัญตอการคุมครองผูแจงเบาะแส จึงกำหนดเปนกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน โดยใหความสำคัญ
กับการเก็บขอมูล ขอรองเรียนเปนความลับ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรองเรียน อยางไรก็ตาม บริษัทจะลงโทษผูที่จงใจแจงเหตุหรือเบาะแสที่ไม
เปนความจริง รวมถึงมีการติดตาม และรายงานผลอยางเปนระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมั่นใจไดวาในทุกขั้นตอนของการบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียนจะมีความโปรงใส และไดรับความเปนธรรมตอทุกฝาย
บริษัทกำหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส จากการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
หรือพฤติกรรมทีอ่ าจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองคกร ซึง่ รวมถึงพนักงาน ผูบ ริหารและผูม สี ว นไดเสีย โดยเปดโอกาสใหทกุ คน
ไมวาจะเปนบุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอกสามารถแจงเบาะแส ตามชองทางดังตอไปนี้
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

สงทางไปรษณียถึง

ผานชองทางเว็บไซต

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท

board@pdgth.com
ind_dir@pdgth.com
cs@pdgth.com

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ผาน ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน)
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 02-791 0111
Fax: 02-791 0100
www.pdgth.com/ir_index.php

ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียตองการติดตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไมผานฝายบริหาร) เพื่อแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน หรือกรณีถูก
ละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ สามารถสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยตรงที่
คณะกรรมการบริษัท: board@pdgth.com
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดทางอีเมล ถึง
เลขานุการบริษัท: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 (ตอ 151) หรือ
ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน: ia@pdgth.com โทร.02-7910111 (ตอ 115)
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Safer Living สังคม
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัท เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย สิทธิมนุษยชน โดยใหความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครอง สอดคลองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ โดยกำหนดเปนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติไวในจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม และเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติ ตั้งแตการจาง
งาน การจายคาตอบแทน การเลื่อนตำแหนง การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไมแบงเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการ
เมือง หรือความเชือ่ อืน่ ใด ความบกพรองหรือพิการ หรือสถานะอืน่ ใดทีม่ ไิ ดเกีย่ วของโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ สนับสนุนการจางงานแกกลุม
ผูดอยโอกาส เชน ผูพิการ อีกทั้งคำนึงถึงการดำเนินงานที่รับผิดชอบตอชุมชน สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของบริษัท
รายละเอียดนโยบายสิทธิมนุษยชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://investor-th.pdgth.com/human_rights_policy.html
บริษัท จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คสส.) ที่ไดรับเลือกตั้งจากพนักงานในองคกร เพื่อเปนตัวแทนในการดูแลเรื่อง
สวัสดิการตางๆ และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการจัดสวัสดิการ รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสารในการเสนอแนะและรอง
ทุกข เกี่ยวกับการทำงาน และสุขอนามัยสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยขอเสนอแนะตางๆ จะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการฯ
ซึ่งเปนตัวแทนลูกจาง ผานการหารือรวมกับนายจาง บริษัทปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการที่เกินกวา
กฎหมายกำหนดเพื่อใหพนักงานไดดำเนินงานอยางมีความสุข ปลอดภัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม สมเหตุสมผล ตลอดจนรวมกันพิจารณา
กำหนดวิธีการแกไขเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและเปนการสรางสัมพันธอันดีในการทำงานรวมกัน ซึ่งที่ผานมาไมเคยมีรายงานหรือการรองเรียนเกี่ยวกับการฝาฝนในเรื่องสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติตอแรงงานอยางไมเปนธรรม

บุคลากร

ป 2564
(คน)
206

จำนวนพนักงานทั้งหมด
(รวมพนักงานสัญญาจาง)
ชาย
96
หญิง
110
จำนวนระดับบริหาร
9
ชาย
7
หญิง
2
จำนวนระดับผูจัดการ
14
ชาย
7
หญิง
7
จำนวนพนักงานระดับต่ำกวาผูจัดการ
176
ชาย
76
หญิง
100
จำนวนพนักงานสัญญาจาง
7
ชาย
6
หญิง
1
อัตราการลาออก
21
ชาย
12
หญิง
9
การลาคลอดบุตร
จำนวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร
2
จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากคลอดบุตร 2
จำนวนการจางงานผูพิการ
2

สัดสวน
%
100%
46.60%
53.40%
100%
77.77%
25%
100%
50.00%
58.33%
100%
43.18%
132%
100%
85.71%
14.29%
100%
57.14%
43%

จำนวนพนักงานแยกตามอายุ (คน)
31-50 ป 50 ป ขึ้นไป
18-30 ป
23
127
56
29
27
0
0
0
0
0
0
50
24
26
6
5
1
12
8
4

59
68
4
4
0
12
7
5
110
47
63
1
1
0
7
4
3

8
15
5
3
2
2
0
2
16
5
11
0
0
0
2
0
2
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การดูแลพนักงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กำหนดใหมีการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สอดคลอง
ตามหลักกฎหมาย ตลอดจนใสใจดูแลพนักงานของบริษัทอยางเทาเทียม เปนธรรม สงเสริมใหพนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ใหพนักงานในองคกรปฏิบัติงานดวยความ
ปลอดภัย มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี ใชหลักการสรางความสุขตามหลัก Happy workplace
ซึ่งจะสงผลใหมีการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มความพึงพอใจตอ
พนักงานในองครวม โดยในป 2564 บริษัทมีการพัฒนาระบบการสำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงานเพื่อใหสอดคลองตามกลยุทธองคกร และสามารถประเมินความพึงพอใจ
พนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นำไปสูการพัฒนาอยางแทจริง

เปาหมาย
ความผูกพันพนักงานในองคกรเฉลี่ย ≥ 80%
ผลดำเนินงาน
ความผูกพันพนักงานในองคกรเฉลี่ย
ป 2564 = 71.09%
ป 2563 = 70.74%
ป 2562 = 66.75%

ดานการพัฒนาบุคลากร บริษัทใหความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ
พนักงานเพื่อเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติตอการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับทิศทางการ
ดำเนินธุรกิจและเปาหมายตามกลยุทธองคกร โดยไดกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรูที่คำนึงถึงความหลากหลายดานพฤติกรรมการ
เรียนรูของพนักงานแตละกลุม และรูปแบบการเรียนรูที่ปรับเปลี่ยนตามสภาวะแวดลอม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและพรอมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
การพัฒนาความรู ศักยภาพและทักษะของพนักงาน เปนผสมผสานของรูปแบบตางๆ อัน
ไดแก การพัฒนาทักษะทีเ่ กิดจากการทำงานและประสบการณจริง ระบบการสอนงาน และ
การเรียนรูดวยตนเองผานหลักสูตรอบรมที่เนนการตอยอดความรูเดิม (Upskill) เพิ่มเติม
ความรูใหม (Reskill) และสงเสริมความรู ที่หลากหลาย (Multi skill) ซึ่งมีความจำเปนตอ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจขององคกร โดยบริษัทนำเครื่องมือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาใชในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร เชน จัดทำระบบสมรรถนะ
ทุกตำแหนงงาน และนำสมรรถนะมาใชในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมถึงการวางแผนอัตรากำลัง (Manpower Planning) การวางแผน ผูสืบทอดตำแหนง
(Succession Plan) การพัฒนาบุคลากรใหมสี มรรถนะทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั งิ านไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การจัดการเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Management) การ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถะ
ที่มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายผานกระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
การจัดทำแผนฝกอบรมประจำป การสรางคานิยมและวัฒนธรรมการทำงานแบบการมีสวนรวม ความชื่อสัตย และความโปรงใส การทบทวนและ
นำระบบการประเมินผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ในป 2564 บริษัทไดจัดทำหลักเกณฑในการสรรหาผูมีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและสนับสนุน สงเสริม
ใหบคุ ลากรเติบโตและมีความกาวหนาในสายอาชีพ โดยไดกาํ หนดคุณสมบัตเิ พือ่ ใชเปนหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือก ซึง่ มีความสอดคลองกับ
เปาหมายและกลยุทธขององคกร เพื่อใหการบริหารจัดการและการพัฒนาผูที่มีศักยภาพดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของกลุมพนักงานมีศักยภาพสูงโดยคำนึงถึงทัศนคติตองานในปจจุบันและคาดการณถึงอนาคตที่พรอมในการเติบโตและ
พัฒนาใหกาวหนา รวมถึงภาวะผูนําและการเปนแบบบอยางที่ดีและแมแบบ (Role Model) ใหบุคลากรหรือพนักงานรุนหลังๆ เลียนแบบพฤติกรรม
และนําไปสูการสรางวัฒนธรรม การทํางานที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องอยูเสมอ
การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เปนหัวใจของการบริหารงานบุคคลที่ใหความสำคัญกับศักยภาพของบุคลากรที่
มีศักยภาพในการสรางสรรคผลงานและสรางเสริมความกาวหนาใหกับองคกร เปนกลยุทธ การพัฒนาองคกรใหมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทันตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมฐานความรู (Information and Knowledge Based Society) ในปจจุบัน
นอกจากนั้น บริษัทไดจัดทำขั้นตอนการวางแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Planning) เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมกำลังคนที่มีความสามารถ
ใหมีความพรอมสำหรับการดำรงตำแหนงในระดับสูงหรือระดับผูนำองคกรอยางตอเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อปฏิบัติงานแทนในตำแหนง
เดิมและรองรับตำแหนงที่จะตองกำหนดขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางขององคกรในอนาคตไดอยางเหมาะสมและใหสอดคลองกับทิศทางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
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ในป 2564 บริษัทไดจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอยางตอเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การพัฒนาใหสอดคลองกับขอจำกัดภายใตสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 บริษัทไดมีการจัดการฝก
อบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกร ผานการเรียนรูและการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ ไดแก
- การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On-the-Job Training) ตามมาตรฐานความรูและทักษะที่จำเปนของแตละตำแหนง
งาน โดยหัวหนางานรับผิดชอบอบรมสอนงานใหกับพนักงานในตำแหนงดังกลาว เพื่อมุงมั่นพัฒนาบุคลากรใหมีความ
สามารถในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
- การจัดอบรมใหกับพนักงานใหม (Orientation)
- การจัดฝกอบรมภายใน (In-house Training) สำหรับความรูและทักษะเฉพาะดาน
- การฝกอบรมภายนอก (Public Training) ทั้งรูปแบบ On-site และรูปแบบ Virtual class
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู ทักษะ และศักยภาพ ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับในองคกรตั้งแต ผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนางาน โดยในป 2564
จำนวนพนักงานทีเ่ ขารับการฝกอบรมทัง้ สิน้ 190 คน คิดเปนอัตรารอยละ 94.53% ของจำนวนพนักงานทัง้ หมด คิดเปนจำนวนชัว่ โมงการอบรมเฉลีย่
ตอคนเทากับ 18.70 ชั่วโมงตอป จากเปาหมาย 6 ชั่วโมงตอคนตอป โดยบริษัทใชงบประมาณดานการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 334,543 บาท
คาตอบแทน สิทธิประโยชน สวัสดิการที่เปนธรรมและเหมาะสม
บริษัท กำหนดโครงสรางผลตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะธุรกิจที่ใกลเคียงกันและสภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในรูปแบบผลตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน โดยบริษัทจะมีการสำรวจ และทบทวนโครงสรางคาตอบแทน
สิทธิประโยชน และสวัสดิการทุกป รวมถึงมีระบบการจายคาตอบแทน ระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยจะมีการ
ประเมินผลตามภาระหนาทีร่ บั ผิดชอบ ความรูค วามสามารถ ทักษะและประสบการณ รวมกับผลประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงานแตละบุคคล โดย
ใชตวั ชีว้ ดั ผลงานเปนรายบุคคล (KPI : Key Performance Index) และประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึง่ มีความสอดคลองกับเปาหมายวัตถุประสงค
ขององคกรทีก่ ำหนดในแผนงานประจำป เปนเครือ่ งมือในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเพือ่ ปรับขึน้ เงินเดือนประจำป และการจายโบนัส
ที่สอดคลองกับผลงานรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัท
บริษัท กำหนดการแถลงนโยบายของบริษัท เปาหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ เปนประจำทุกป ปละ 2 ครั้ง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทุกคนรับรู รับทราบ รวมทั้งการมีสวนรวมในการนำพาองคกรสูเปาหมาย
วิสัยทัศน พันธกิจองคกร และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความเห็น หรือใหขอเสนอแนะซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนแกองคกรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในโอกาสนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารจะทำการสื่อสารนโยบายสำคัญของบริษัทเพื่อเนนย้ำ
ใหพนักงานทุกคนตระหนัก และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ไดแก นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ “การดูแลการใชขอมูลภายใน หรือกำหนดชวงระยะเวลาหาม
ซื้อขายหลักทรัพย” จรรยาบรรณธุรกิจ “การปฏิบัติตนของพนักงานและตอผู
บังคับบัญชา” นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
การงดรับหรือใหของขวัญ รวมถึงชองทางแจงเบาะแสและขอรองเรียน
กลไกในการปองกันผูรองเรียน เปนตน
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ในการแถลงนโยบายของบริษัทประจำป 2564 บริษัทไดเพิ่มชองทางการสื่อสารผานระบบออนไลน เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ทั้งนี้ ยังคงเปดโอกาสใหพนักงานซักถาม
แสดงความคิดเห็นผานชองทางดังกลาวได ซึ่งบริษัทใหความสำคัญกับการสื่อสารภายในองคกรที่ดี
ที่จะชวยสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร และเปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากร
ในองคกร และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร
นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสื่อสารอยางตอเนื่อง เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของพนักงานในองคกร เพื่อใหพนักงานในองคกรรับรูขอมูล ขาวสารขององคกรไดอยางทั่วถึง
รวมถึงการเพิ่มรูปแบบการนำเสนอขาวสารที่มีประโยชน เพื่อใหพนักงานไดรับรู รับทราบ เชนการจัด
ทำวารสารจากหนวยงานตางๆ
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ป 2564 บริษัทยังคงกำหนดแผนการพัฒนาและสงเสริมวัฒนธรรมองคกรอยาง
ตอเนื่อง จัดทำโคงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสรางใหพนักงานไดรับรู
และเขาใจถึงคานิยมและวัฒนธรรมองคกร “PHOL-D” รวมกัน โดยมีการ
ประเมินผลการรับรูด า นวัฒนธรรมองคกรของพนักงานโดยการจัดทำแบบสอบถาม
ในภาพรวมมีผลการประเมินเฉลี่ยที่ 80.62%
การสรางความตระหนักรู
มีการจัดทำสื่อเผยแพรเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมองคกรผานทางชองทางตางๆ
ที่จะสามารถสื่อสารไปถึงพนักงานไดอยางทั่วถึง
แผนการฝกอบรมดานคานิยมและวัฒนธรรม
จัดอบรมหลักสูตร Ownership : การสรางจิตสำนึกความเปนเจาของ
1. เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในความหมายอยางลึกซึ่งสามารถนำไปประยุกต
ใชในการทำงานไดจริง
2. เพือ่ ใหพนักงานมีความมุง มัน่ ในงานทีท่ ำ โดยถือประโยชนสว นรวมขององคกร
เปนสำคัญ
3. เพื่อใหพนักงานมีทักษะในการตัดสินใจและทุมเทเสมือนเจาของกิจการ
4. มีความมุง มัน่ ทุม เท ทำงานเกิน 100 ตลอดจนการคิดหาวิธกี ารเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการใหเหนือความคาดหวังของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
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การสรางสภาพการทำงานที่ปลอดภัยใหแกพนักงาน
“บริษัทถือวาสุขอนามัยที่ดี และความปลอดภัย
ของพนักงาน เปนสิ่งสำคัญอันดับแรก.....”
บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญตอความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยในการทำงาน
ของพนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จึงไดกำหนดใหมีระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล ISO 45001:2018 มาใชเปนแนวทางใน
การสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย โดยบริษัทไดรับการรับรองระบบอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001:2018 มาตั้งแตป 2555 และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด มาอยางตอเนื่อง
บริษัท จัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนผูดำเนินการควบคุม ติดตามสถานการณดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของบริษทั ใหเปนไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ
ปองกันอันตรายตางๆ พรอมทั้งสงเสริมใหพนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการสรางความปลอดภัย โดยโครงสรางคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานประกอบดวย ตัวแทนระดับบริหาร 1 คน เปนประธานคณะกรรมการ กรรมการผูแ ทน
นายจางจำนวน 2 คน กรรมการผูแทนลูกจางจำนวน 3 คน และเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คน ทำหนาที่กรรมการและเลขานุการคณะ
กรรมการฯ และนอกจากนี้ ไดแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนางานโดยเปนตัวแทนจากหัวหนางานที่ดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่ปฏิบัติงานในแตละชั้น ซึ่งสอดคลองตามกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ บริษัท ไดกำหนดนโยบายความปลอดภัย และเผยแพรบนหนาเว็บตของบริษัท
www.pdgth.com
เปาหมาย : สถิติการเจ็บปวยรายแรง
และอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน = 0
ผลดำเนินงานป 2564 :
สถิติการเจ็บปวยรายแรงและอุบัติเหตุรุนแรง
จากการทำงาน = 0

จากการปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการการการควบคุมอยางจริงจัง สงผลให
ในป 2563 ถึงป 2564 บริษัทไมเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการทำงาน และการ
เกิดโรครายแรงจากการทำงาน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทกำหนดไว

บริษัทมีการชี้บงอันตราย และการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน การปรับปรุง การติดตาม และการรายงานผลอยางเปนระบบ รวมถึง
จัดหาทรัพยากรสนับสนุนใหองคกรเกิดความปลอดภัยในการทำงาน มีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ผานการอบรม
การสื่อสาร การจัดกิจกรรม และการรณรงคใหพนักงานตระหนักรูอยางตอเนื่อง ในป 2564บริษัทมีการดำเนินการ เพื่อใหพนักงานมีสุขอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัท ดังนี้
การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ใหเปนไปตามแผนการเฝาระวังและตรวจวัดดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย แผนงานปองกัน และแผนการลดความเสี่ยง มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการดำเนินงานอาทิ
การปรับปรุงพืน้ ทีใ่ นสถานปฏิบตั งิ านตางๆใหมคี วามปลอดภัย ตรวจสอบสภาพอุปกรณ เครือ่ งใชตา งๆ ใหอยูใ นสภาพพรอมใชงาน
อยางปลอดภัย ตรวจสอบระบบการปองการเกิดเหตุเพลิงไหม ตรวจสอบสภาพรถขนสงสินคา รถยกสินคา เปนตน
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โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป บริษัทมีความหวงใยตอสุขภาพของพนักงานทุกคน
จึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป เพื่อเปนการตรวจคัดกรองคนหาโรคเชิง
ปองกัน หรือคนหาภาวะผิดปกติตามปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง และ
ปองกันโรคที่เกิดจากการทำงาน/โรคที่ไมเกิดจากการทำงานไดอยางเหมาะสม
ถูกวิธี
โครงการมอบอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล ใหแกพนักงานที่มีความเสี่ยงในการ
ทำงาน นอกจากนโยบายและการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในการทำงานแลว บริษัทไดตระหนักถึง กลุมพนักงาน
ที่มีความเสี่ยงในการทำงาน อาทิ พนักงานคลังสินคา และจัดสง
พนักงานขาย ซึ่งบริษัทถือวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการทำงาน
ทั้งอันตรายจากสถานประกอบการ จากสภาพแวดลอมในคลัง
สินคาของบริษัทเอง หรือการเขาพบลูกคาในโรงงาน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานดังกลาวบริษัทไดมอบอุปกรณ
นิรภัยสวนบุคคลอันไดแก หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย สำหรับ
พนักงานในกลุมนี้ทุกคน เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพในการทำงาน นอกจากนี้กรณีเกิด
สถานการณ หรือเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของ
พนักงาน บริษัทไดจัดหาอุปกรณดานความปลอดภัยใหกับพนักงาน
ในองคกรทุกคน เชน สถานการณการแพรระบาดครั้งใหญของไวรัสโคโรนา
บริษัทไดจัดหาหนากากอนามัยมอบใหกับพนักงานทุกคนรวมถึงครอบครัว
ของพนักงานทุกคน ซึง่ เปนปจจัยหลักทีจ่ ะสามารถปองกันการแพรระบาดได เพราะถาสามารถปองกันทีจ่ ดุ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสังคมไดกจ็ ะ
สามารถปองกันการแพรระบาดภาพรวมในประเทศไดเชนกัน เปนตน
โครงการ “PHOL รวมใจไรเแอลกอฮอล” บริษัทกำหนดใหสถานปฏิบัติงานานเปนพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล โดยกำหนดเปนกฎ
ระเบียบของบริษัทอยางชัดเจน รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสอบระดับแอลกอฮอลทุกวันสำหรับ
พนักงานในกลุมเสี่ยง เชน พนักงานขับรถสงสินคาสำหรับพนักงานกลุมอื่นบริษัทสุม
ตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละครั้ง พรอมทั้งมีการสื่อสารรณรงคใหพนักงานงดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อันสงผลกระทบตอสุขภาพ และการทำงานของพนักงาน

อบรม

การฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทจัดการ
ฝกอบรมใหกับพนักงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยกำหนดใหมี
การอบรมหมุนเวียนครบทุกคน เพื่อเสริมสรางความรู ความตระหนัก
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยใหเกิดในองคกร โดยหลักสูตรไดแก
หลักสูตรความรูเบื้องตนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
โครงการการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน การฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอม
อพยพหนีไฟ ถือเปนหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานในองคกร เพื่อพัฒนา
บุคคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหมและประเภทของ
เพลิง พนักงานสามารถวางแผนและฝกปฏิบัติในการคนหาและชวยเหลือผู
ประสบภัยจากการอัคคีภัยในระดับเบื้องตนได รวมถึงมีการซอมอพยพหนี
ไฟ ภาคปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ และใหเปนการ
ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนิน
การ ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
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การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการทำงาน หรือการใชชีวิตประจำวัน ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
โดยเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามกฎหมาย ไดแก รณรงคการ
ลดการเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยดานตางๆ การบริหารรางกายปองกัน
โรคออฟฟศซินโดรม (Ofﬁce Syndrome) ขอมูลเกี่ยวกับโรคระบาด โรค
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานรวมถึงวิธีการปองกัน เปนตน นอกจากนี้ยังไดเผย
แพรความรู กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายดาน
คมนาคม ขอบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ หรือกฎหมายใหมๆ โดยรวบรวมเปนแฟมขอมูล
สารสนเทศไวที่สวนกลาง เพื่อใหพนักงานไดศึกษาขอมูลได
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนดานความปลอดภัยในการทำงานประจำป 2564
บริษัทมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อปองกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน และสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สรางจิตสำนึกดานความปลอดภัยในการทำงานใหกับพนักงานทุกคน โดยมีกิจกรรมตางๆ ที่ดำเนินการในป 2564 ดังนี้
อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นตน
การอบรมใหพนักงานจัดสงและพนักงานเก็บเงินตระหนักถึงความปลอดภัย
การอบรมกฎระเบียบความปลอดภัยของผูรับจางชวง
การใหก ารอบรมพนกั งา
การอบรมกฎระเบียบความปลอดภัยของบุคคลภายนอก
นขนส
ง
โครงการคัดแยกขยะ
การแจกรองเทานิรภัยใหกับพนักงาน
การเปาแอลกอฮอลพนักงานคลังสินคา
การซอมแซมและปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น
เชนปรับเปลี่ยนหลอดไฟในจุดที่แสงสวางไมเพียงพอ
การแกไขปญหาน้ำรั่วซึม, การแกไขปญหานกพิราบเกาะบริเวณคลังสินคา ฯลฯ
นโยบายและมาตรการ การปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ทั้งภายในและภายนอก
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวดเร็ว
และแพรกระจายเปนวงกวาง ทางบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตระหนักรูและ
มีความจำเปนตองมีมาตรการการปองการการแพรระบาดของเชื้อโรคดังกลาวและปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีมาตรการและระเบียบในการปฏิบัติดังนี้
การปองกันภายใน สำนักงานใหญ และสาขา
• ผูที่เขามาติดตอภายในสำนักงานรวมถึงพนักงาน ตองผานการวัดไขทุกคนพรอมติดสติ๊กเกอรสีเชียว
และใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่บริษัท
• กำหนดการใชลิฟทในสำนักงานไมเกิน 4 คน
• จัดทำขอปฏิบัติสำหรับลูกคา ผูมาเยือน และผูรับเหมา ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2563 และ
ประชาสัมพันธทาง E-mail ใหทุกแผนกรับทราบเพื่อนำประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ
• ใหแมบานทำความสะอาดโดยนำแอลกอฮอลเช็ดตามแหลงสะสมเชื้อโรค เชนอุปกรณสำนักงาน,
มือจับประตู, ประตู, โตะ, ก็อกน้ำ, ฯลฯ และใหนำแอลกอฮอลเช็ดตามมือจับประตูทุกๆ 2 ชั่วโมง
นโยบาย การปองกัน ออฟฟศซินโดรม
บริษัทตระหนักรูถึงปญหาสุขภาพอันเปนการสรางความปลอดภัยใหพนักงาน เนื่องจากชีวิตประจำวันของพนักงาน
อยูกับการทำงานนานกวา 8 ชั่วโมงตอวัน ฉะนั้นทาทางในการทำงานเปนประเด็นสำคัญที่ไมสามารถมองขามได
เพราะถาหากชีวิตของพนักงานยังมีความเสี่ยงตอสุขภาพแลว บริษัทไมอาจเดินไปขางหนาตอไดอยางมั่นคง
จึงจัดใหมีการสั่งซื้อเกาอี้ทำงานที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการ ออฟฟศซินโดรม จัดใหพนักงาน
ทุกคนดวย
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การจัดการและการแบงปนความรูความปลอดภัย
บริษัทเชื่อวาการใหความรูดานความปลอดภัยใหกับทุกคนนอกจากจะเปนประโยชน และสรางความตระหนักถึงความปลอดภัย และการใช
อุปกรณความปลอดภัยที่ถูกตองแลว ยังเปนสวนหนึ่งที่ทำใหเกิดความยั่งยืน บริษัทมีการจัดการและบริหารความรูตางๆซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทใหความ
สำคัญ โดยบริษัทมีการรวบรวมองคความรูตางๆ จากประสบการณและการดำเนินงานมาอยางยาวนาน รวมทั้งมีการติดตามความรูใหมๆเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย มาตรฐานตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยตางๆ โดยมีการเก็บรวบรวม และเผยแพรใหผูสนใจ ผานชองทางตางๆดังนี้
การจัดอบรมเผยแพรความรู อุปกรณความปลอดภัยใหแกลูกคา บุคคลภายนอก
บริษัทมีการจัดอบรมเผยแพรความรูเรื่องอุปกรณความปลอดภัยใหกับลูกคา
บุคคลภายนอก อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดสังคมแหง
ความปลอดภัย
การจัดทำสื่อใหความรู
บริษัทมีการจัดทำสื่อเพื่อใหความรูเกี่ยวกับอุปกรณความปลอดภัย ในหลาย
รูปแบบ อาทิ เว็บไซต thai-safetywiki.com, facebook : thaisafetywiki,
Pholdhanya, Line Application : @PHOL โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐานของอุปกรณความปลอดภัย วิธีใชงานที่ถูกตอง
การบำรุงรักษา อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันสำหรับคนทั่วไป
อาทิเชน วิธีเลือกและใชอุปกรณปองกันตัวรวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อปองกันตัวเองจากโคโรนาไวรัส ความรูเกี่ยวกับชุดตรวจ Antigen Test Kit วิธีการ
ใชงานที่ถูกตองตามหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหผูที่สนใจมีความรูเกี่ยวกับอุปกรณตางๆมากขึ้น
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การคัดสรรและจำหนายสินคาดานความปลอดภัย
การแนะนำอยางผูเชี่ยวชาญ และการ
ควบคุมคุณภาพสินคา (Product Responsibility )
ธุรกิจของบริษัท มีจุดประสงคมุงเนนการรับผิดชอบตอสังคมดวยการสรางปลอดภัยใหแก ผูคน ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนั้น บริษัทจึงจำเปนตองมี
สินคาและบริการทีห่ ลากหลายและมีมาตรฐาน เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองความตองการตางๆ ดานความปลอดภัย โดยทางบริษทั มีระบบและเกณฑในการคัด
เลือกสินคาและการควบคุมคุณภาพ เพื่อใหมั่นใจวาสินคาตางๆจากทางบริษัท มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือ สามารถสรางความปลอดภัยไดจริง
รวมทั้งทางบริษัทยังมีชองทางติดตอเพื่อใหคำปรึกษาในการเลือกสินคาและอุปกรณความปลอดภัย รวมถึงการ
ใหคำแนะนำในการใชงานอยางถูกตองใหกับลูกคาผานชองทางตางๆ ที่มีความรวดเร็วในการติดตอเชน
Facebook, Line Application, Website และ Email อีกทั้งทางบริษัทยังมีชองทางรับขอรองเรียน
เกี่ยวกับสินคาและบริการ เพื่อรองขอรองเรียน รวมถึงคำแนะนำตางๆ ในสินคาและบริการของ
ทางบริษัทอีกดวย
การคัดสรรและจำหนายสินคาดานความปลอดภัย
บริษัท ใหความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาที่จำหนายแกลูกคาอยางยิ่ง
เพราะมีความเกี่ยวของกับชีวิตและสุขภาพของผูใชงาน เพื่อใหผูใชสามารถใชงานไดอยาง
ปลอดภัย ดังนั้นการคัดเลือกสินคาและผูผลิตจึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง สินคาที่ทางบริษัทคัดสรร ทั้งหมดที่จะนำมาจำหนายจะตองผานเกณฑการ
คัดเลือกตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาสินคาตรงตามมาตรฐาน และสอดคลองกับสภาพการทำงานของลูกคา นอกจากนี้ ยังตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา
อยางเขมงวด โดยหนวยงานจัดซื้อจะทำงานรวมกันกับผูจัดจำหนายหรือผูผลิตในการควบคุมคุณภาพ และรับรองความปลอดภัยของสินคา
บริษัท มีนโยบายที่จะจำหนายเฉพาะ สินคาที่ไดมีมาตรฐานความปลอดภัยตางๆ ที่ไดรับอนุญาตใหใชไดตามกฎหมาย เทานั้น อาทิเชน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน
ความปลอดภัยสินคาจากอเมริกา ANSI, มาตรฐานความปลอดภัยสินคาจากสหภาพยุโรป CE
มาตรฐานความปลอดภัยสินคาจากญี่ปุน JIS และมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับในประเทศไทย และนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังตองไมเปนสินคาละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ทั้งนี้ในกรณีที่สินคาที่ทางลูกคาไดรับไมตรงตาม
ความตองการ สามารถเปลี่ยนคืนกับทางบริษัทไดภายใน 7 วัน
อีกทั้งทางบริษัทยังเล็งเห็นการขยายสินคาความปลอดภัยไปสูตลาดบุคคลทั่วไป โดยมีการนำเขา
สินคาที่ตอบสนอง Life Style Safety หรือความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเชนกลุมรองเทาที่
มีการออกแบบที่สวยงาม และใหความปลอดภัยในการสวมใสประกอบการทำงานหรือการดำเนินชีวิตได
เชนกลุมวิศวกร กลุมเดินทางผจญภัย กลุมนักศึกษา และสินคาที่นำเขามาจำหนาย
นี้จะตองผานเกณฑการคัดสรรสินคาของทางบริษัทที่มีอยางเขมขน และจะตอง
ผานมาตรฐานตางๆ ตามที่ทางบริษัทกำหนด
สินคาที่บริษัทจำหนาย ถือเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหคุณภาพชีวิตของผูคนและ
ชุมชนมีความปลอดภัยขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงใหความสำคัญสำหรับการคัดเลือก
ผูผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา มาเปนลำดับตนๆ สำหรับการจำหนายสินคา
และบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
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การแนะนำสินคาอยางผูเชี่ยวชาญ
นอกจากสินคาและบริการตางๆที่ชวยสรางความปลอดภัยแลว บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในการใหความรูและความเขาใจในการใชอุปกรณ
ตางๆที่ถูกตองแกผูใชงาน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อใหทุกคนสามารถนำอุปกรณไปใชปองอันตรายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยอยางแทจริง โดยบริษัทมีการฝกอบรมความรูดานสินคา มาตรฐาน และการใชงานตางๆใหแกพนักงานขายของบริษัทอยางตอเนื่อง รวม
ถึงมีการจัดการทดสอบความรูเ ปนประจำทุกป เพือ่ ใหพนักงานขายทำหนาทีน่ อกจากแนะนำสินคาและบริการแลว ยังสามารถใหคำปรึกษาและคำ
แนะนำในการใชงานที่ถูกตองใหแกลูกคาไดอีกดวย
การควบคุมคุณภาพสินคาและคัดเลือกผูผลิต
บริษัท มีกระบวนการประเมินผูผลิต อยางชัดเจนและตอเนื่อง โดยคูคารายใหมทุกรายตองผานเกณฑการคัดเลือกในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐาน
ความปลอดภัยอยางเครงครัด สำหรับคูค า รายเดิม จะตองไดรบั การประเมินอยางสม่ำเสมอ และในกรณีทพ่ี บประเด็นปญหา บริษทั จะรวมมือกับ
บริษัทคูคาเพื่อหาทางแกไขปญหานั้นอยางเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงคุณสมบัติของคูคาในดานคุณธรรม จริยธรรม สังคม และสิ่ง
แวดลอม ดวยเหตุนี้ จึงมั่นใจไดวา สินคาจากผูผลิตที่บริษัทคัดเลือกมาจัดจำหนาย เปนสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดอยาง
ปลอดภัย
การสงมอบอุปกรณดานความปลอดภัยใหแกชุมชน สังคม
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใสอุปกรณนิรภัยในการทำงาน และการใชอุปกรณความปลอดภัยอยางเหมาะสม และเพื่อสงเสริมให
ชุมชน สังคมไดตระหนักถึงการสรางความปลอดภัยโดยการใชอุปกรณนิรภัยในการทำงาน นอกจากนี้ จากสถานการณการระบาดของโรค
COVID-19 ที่แพรกระจายไปทั่วประเทศไทย และตอเนื่อง แตสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทตระหนักรูถึงปญหาและไดเรงดำเนินการ โดยจัดความสำคัญมา
เปนอันดับแรก คือการสวมใสหนากาก เพื่อเปนการปองกันตนเองและสังคมรอบขาง โดยทางบริษัทไดมีการนำเขาหนากาก KF94 ที่ไดมาตรฐาน
และตอบสนองแนวทางการดำเนินชีวติ ของคนทัว่ ไปทีต่ อ งการการปองกันทีส่ งู ขึน้ กวาหนากากอนามัย แตยงั คงซึง่ ความสวยงามในการสวมใส รวม
ทั้งยังคงมีการดำเนินการดานการบริจาค และกระจายอุปกรณปองกันโรคระบาดใหกับสังคม ทั้งบุคลากรทางการแพทย นักเรียนและครูในจังหวัด
ที่ยากไร และชุมชนที่เปนศูนยการแพรระบาดที่ขาดการเขาถึงหนากากอนามัย โดยการบริจาคตางๆอยางตอเนื่องเหลานี้เพื่อรวมเปนกำลังใจให
บุคลากรทางการแพทยและคนไทยทุกคนผานพนวิกฤตนี้ไปดวยกัน โดยทางบริษัทไดทำการบริจาคสิ่งของที่จำเปนเหลานี้เพื่อใหบุคลากรทางการ
แพทย ซึ่งเปนผูตอสูกับไวรัสโคโรนาไวรัสเปนดานแรก ทั้งสิ้น 15 แหงทั่วประเทศ อาทิเชน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภาการชาดไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
โรงพยาบาลทาเรือ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาคลี
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ
มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย
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การขยายชองทางการเขาถึงสินคาความปลอดภัย
ไดงายและรวดเร็วขึ้น ( Product Accessibility)
ปจจุบัน การเขาถึงสินคาเพื่อความปลอดภัยไมไดจำกัดอยูแคในโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น ทางบริษัทไดมองเห็นชองทางการนำสินคาความ
ปลอดภัยเหลานี้ไปสูตลาดผูบริโภคทั่วไป รวมทั้งชองทางการจำหนายสินคาเหลานี้ ที่มีสินคาคุณภาพและมาตรฐานยังมีไมมากนัก และยังขาด
ความรูความเขาใจในการซื้อผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับการใชงาน หรือดำเนินชีวิตในประจำวัน จึงไดพัฒนาชองทาง
จำหนายสินคาผานระบบ Online Marketplace ของตนเองผานเว็บไซต www.pholonline.com ซึ่ง
เปนเว็บไซต E-commerce เต็มรูปแบบ ที่สามารถสั่งซื้อและชำระเงินผานบัตรเครดิต
และการโอนเงิ นชำระได เ ลยผ า น Gateway ของธนาคาร ที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย
เว็บไซตมีการเขารหัสความปลอดภัยแบบ Security Socket Layer (SSL) อีกทั้งตัว
เว็บไซตยังรองรับกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือ PDPA ที่จะประกาศใช
ภายในป2565 นีอ้ กี ดวย นอกจากการจำหนายสินคาผานชองทาง Online ของตัวเอง
แลว ทางบริษัทยังใหความสำคัญกับการขยายตัวของการสั่งซื้อสินคา Online ผาน
Marketplace ตางๆ ที่กำลังเปนชองทางที่มีการขยายตัวอยางสูง โดยทางบริษัทได
ทำการเปดรานคาชื่อ Phol Online ทั้ง Shopee, Lazada, JD Central
และรานคาอืน่ ๆทีอ่ ยูใ นชองทางสำหรับผูบ ริโภค
ทั่วไปเชน Konvy, Multy, Beautrium,
Lemon Farm และ รานหนังสือเชน SE-ED, นายอินทร
โดยในปนี้ทางบริษัทยังคงใหความสำคัญกับการขยายชองทางเพื่อ
ใหนำสงสินคาและบริการของทางบริษัท ใหถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด

การขยายชองทางการสื่อสารที่สามารถใหผูบริโภคสามารถมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น ( Communication Channel )
บริษัทใหความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นและเสียงตอบกลับของผูบริโภคทุกความคิดเห็น เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงการใหบริการ และการนำ
เสนอสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น เพื่อใหรองรับกับการใชงานที่หลากหลายซึ่งเปนหนึ่งในการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถ
ติดตอผานชองทางตางๆ อาทิเชน เว็ปไซต อีเมลลโดยตรง Marketing@pdgth.com หรือชองทาง Social Media ตางๆ เชน Facebook, Line
Application, และทางโทรศัพท 02 791 0111
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Operational Efﬁciency
“การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ
ทั้งขององคกร และลูกคา”
การบริหารจัดการกระบวนการใหมีประสิทธิภาพ
( Supply Chain Management )
บริษัทใหความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ ทั้งขององคกร และลูกคา โดยบริษัทใชแนวทางในการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานของ ISO9001:2015 ซึ่งเปนระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยแนวคิดสำคัญของ ISO 9001:2015 คือ
การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ทำใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ไดรับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได
โดยผานระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรในองคกรมีความรูความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตางๆ มีการจดบันทึกขอมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในระบบ และมีการแกไขขอผิดพลาด รวมทั้งมี
แนวทางในการปองกันขอผิดพลาดเดิม
นอกจากนี้ บริษทั ยังไดมกี ารนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ อาทิ โปรแกรมระบบการบริหารคลัง (Warehouse
Management System) ระบบรายงานยอดขาย ระบบการทำใบเสนอราคาออนไลนใหแกพนักงานขาย และระบบบริหารจัดการฐานลูกคา
(Customer Relationship Management Program)
บริษทั ไดมกี ารปรับปรุงระบบการดำเนินงาน มีกระบวนการทำงานทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน ลดระยะเวลาและขอผิดพลาดในการทำงาน ลดตนทุนในการ
ทำงาน เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจแกลกู คา รวมถึงมีการสอบทาน ติดตามผลการดำเนินงานไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยบริษทั ไดนำผล
การประเมินความพึงพอใจของลูกคา ในแตละดาน รวมถึงขอเสนอแนะมาวิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงาน ใหสอดคลองเหมาะสม
กับกลยุทธ เปาหมายขององคกร
บริษัทมีการปรับปรุงการดำเนินงานในสวนของกระบวนการ MRP (Material
Requirement Planning) มีการกำหนดทีมงานรับผิดชอบโดยตรงเพือ่ จัดการ
และวางแผนความตองการสินคา ชวยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ, การสง
มอบสินคา, การจัดการสินคาคงคลัง ใหเกิดความเหมาะสม ลดตนทุน ตอบ
สนองตอความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การสรางความพึงพอใจลูกคาที่มีตอสินคาและการบริการ (Customer Satisfaction)
บริษัทใหความสำคัญในการสรางความพึงพอใจของลูกคา โดยการคัดสรรสินคา และพัฒนาการบริการอยางตอเนื่อง
สามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคา เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา รวมถึงการดูแลลูกคา
ทั้งบริการกอนการขาย และบริการหลังการขาย เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ บริษัทจัดใหมีการ
สำรวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจำทุกป และกำหนดเรื่องความพึงพอใจเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของ
องคกร โดยขอมูลผลการสำรวจและขอเสนอแนะตางๆที่ไดรับจากลูกคาบริษัทนำมาใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ป 2562

ป 2563

ป 2564

ความพึงพอใจ
97.76%
จำนวนผูตอบแบบสำรวจ 1141 ราย

98.60%
842 ราย

98.37%
864 ราย

การสรางความพึงพอใจใหลูกคา
การสรางความประทับใจในการบริการกอนการขาย
มุงเนนการบริการและใหคำแนะนำสินคา และบริการตางๆ อยาง
มืออาชีพและเชื่อถือไดบริษัทใหความสำคัญกับแนะนำสินคาแก
ลูกคา โดยเฉพาะสินคาในกลุมอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล และ
อุปกรณเพื่อความปลอดภัยตางๆ เนื่องจากการแนะนำสินคา
ที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น จะชวยใหผูใชงาน สามารถทำงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ
และประหยัดคาใชจาย
พนักงานขายของบริษัท จะไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
สินคาและการใชงานตางๆที่ถูกตอง อยางตอเนื่อง ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหมั่นใจวา พนักงานมี
ความเขาใจ สามารถแนะนำสินคาและการใชงานไดอยางถูกตอง
การมีสินคาพรอมสงมอบ
บริษัทมีระบบและขั้นตอนวิเคราะหปริมาณการใชงานของแตละสินคา เพื่อใหมั่นใจไดวา
สินคาจะมีปริมาณเหมาะสมกับความตองการของลูกคา สามารถสงมอบสินคาใหแกลูกคา
ไดทันความตองการ
การสรางความประทับใจในการบริการหลังการขาย
บริการจัดสงสินคาไดอยางถูกตองและทันเวลา
การสงมอบที่ทันเวลา เปนสวนหนึ่งที่ทำใหลูกคาพึงพอใจ และใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง บริษัท
บริการสงสินคาถึงผูรับทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด และดวยระบบการจัดสงที่มี
ประสิทธิภาพ ทำใหบริษัทสามารถสงสินคาไดอยางถูกตองและทันเวลา
บริการรับคืนและเปลี่ยนสินคา
บริษัท ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินคา ภายใน 7 วันทำการนับจากวัน
ที่รับสินคา ในกรณีลูกคาสั่งผิดหรือไมพึงพอใจในสินคา ทั้งนี้ไมรวม
สินคาที่เปนการสั่งพิเศษ หรือสั่งผลิตเฉพาะ นอกจากนี้ บริษัทยังมี
การรับประกันคุณภาพสินคา หากลูกคาไมมีความพึงพอใจใน
สินคาสามารถเปลี่ยนคืนสินคาไดภายในระยะเวลารับประกันของสินคาแตละประเภทที่กำหนด โดยสินคายังคงมีสภาพดีและไมมีการ
ชำรุดหรือเสียหายแตอยางใด
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บริการฝกอบรมการใชงานอุปกรณตางๆ
ปจจัยสำคัญตอความสำเร็จในการทำงานที่มีความปลอดภัย คือการใชงานอุปกรณที่ถูกตองของผูปฏิบัติงาน บริษัทมีบริการการฝก
อบรมและใหความรูผูปฎิบัติงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
- วิธีใชงานอุปกรณ
- วิธีจัดการ การบำรุงรักษา
- วิธีการซอมแซมเบื้องตน สำหรับสินคาประเภทเครื่องจักร และอุปกรณ
- วิธีการติดตั้งและสวมใสอุปกรณ
นวัตกรรมการบริการ
บริษัทมีนวัตกรรมใหมในการใหบริการของบริษัทที่ทางบริษัทเปนผูพัฒนาขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกและชวยเพิ่มความปลอดภัยใหกับลูกคา
บริการเตือนเขารับการซอมบำรุงอุปกรณเครื่องชวยหายใจและเครื่องวัดแกส
ผานระบบเตือน Q Track
บริษัทไดมีการจัดตั้งศุนยบริการสำหรับซอมบำรุงอุปกรณเครื่องชวยหายใจและ
เครื่องวัดแกส ที่มีมาตรฐาน เพื่อใหบริการตรวจเช็คอุปกรณและดูแลรักษา
อุปกรณที่จำหนายใหแกลูกคา นอกจากนี้ยังไดมีการนำระบบ QR Code มา
ผนวกกับระบบการแจงเตือน เพื่ออำนวยความสะดวกใหลูกคาทราบถึงระยะ
เวลาการเขามารับการบริการเชนซอมแซม เปลี่ยนอะไหล
หรือการสอบเทียบคามาตรฐานของอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัย และการใชงานอุปกรณไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยการทำงานนี้
ทางลูกคาสามารถใชโทรศัพทมือถือสแกนไปที่ QR Code ที่ทางบริษัทติดไวที่
อุปกรณไดเลย ซึ่งรายละเอียดสินคา วันที่ซื้อสินคา ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลานำเขามารับการเปลี่ยนอะไหลหรือตองเขารับการบำรุงรักษา โดยจะ
แสดงผานหนา Browser ของโทรศัพทไดเลย อีกทั้งตัวระบบยังสามารถแจงเตือนการนำเขาบำรุง
รักษาตามระยะเวลาที่กำหนดไดอีกดวย นับเปนหนึ่งในนวัตกรรมของทางบริษัทเพื่อชวยเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใชงานอุปกรณไปอีกขั้น
SN:
129902

ระบบคลังสะดวกจายอุปกรณชางและอุปกรณเซฟตี้ 24 ชั่วโมง (Convenience Industrial Supply Store )
ระบบคลังนีจ้ ะทำงานรวมกันระหวางระบบ Hardware และ Software ทีท่ างบริษทั พัฒนาขึน้ ซึง่ เปนระบบการเบิกจายสินคาอัตโนมัติ
ไมตอ งใชคนควบคุม มีการเก็บขอมูลการเบิกจายสินคาของพนักงานทุกครัง้ ทีใ่ ชงานผานระบบ Cloud สามารถตรวจสอบผานโทรศัพท
มือถือไดทันที มีความแมนยำ มีประโยชนทั้งชวยลดขอผิดพลาดในการเบิกจายสินคา และชวยลดคาใชจายเชนการสตอกสินคาจำนวน
มาก สิ้นเปลืองพื้นที่และคาใชจาย ซึ่งถามีการเบิกจายถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว ระบบจะ
ทำการแจงมาที่ บริษัทผลธัญญะ เพื่อใหทางบริษัทนำสินเคาเขาไปเติม เพื่อรองรับการใช
งานอยางตอเนื่อง ซึ่งระบบนี้สามารถลดคาใชจายในสวนบุคลากรที่ทำหนาที่เบิกจายสินคา
สรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาในการเบิกจายสินคาใหกับพนักงาน
ในขณะที่ทางบริษัทเองก็จะสามารถรูถึงจำนวนการใชงานของลูกคา ทำให
สามารถวางแผนการสั่งและสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเวลา
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การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม
Minimize Environmental Footprint
“การควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ การใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ และการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ”
นโยบายแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม
บริษัทดำเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลกระทบอยางรอบ
ดาน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดดานสิ่งแวดลอม
จึงไดกำหนดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหมีการกำกับดูแล การวางแผน
งาน และเปนกรอบแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมในการตอบสนองและลดผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการกำหนดนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม ภายใตกรอบแนวทาง ISO 45001:2015 เพื่อใหมีการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เปนไปตามขอกำหนด ในป
2564 บริษัทมีการทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหมกี ารดำเนินงานทีส่ อดคลองตามกรอบดำเนินงานดังกลาว รวมถึงมีบทบาทหนาทีใ่ นการกำหนด
แผนงาน การสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัย การดูแลจัดการทรัพยากรใหมีการใชอยางคุมคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกรในการดานความปลอดภัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม มีการรายงานการดำเนินงานเพื่อนำผลดำเนินงานมาปรับปรุง
แกไข ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

REDUCE
REUSE
RECYCLE

รายละเอียดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน และนโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม สามารถอานเพิ่มเติมไดที่
http://investor-th.pdgth.com/safety_policy.html
ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
การจัดการเพื่อลดปญหากาซเรือนกระจก
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจกที่จะนำไปสูภาวะ
โลกรอน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จึงใหความสำคัญ
กับการจัดการการใชพลังงาน และทรัพยากรอยางคุมคา รวมทั้งการ
บริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ ทั้งนี้ธุรกิจของบริษัทอยูใน
กลุมธุรกิจบริการจึงพบวากิจกรรมที่มีปริมาณกาซเรือนกระจกมาก
ที่สุดคือการใชไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน และการใช
เชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององคกร อยางไรก็ตามบริษัทตระหนักถึง
การลดปญหาจากการปลอยกาซเรือนกระจกจึงกำหนดเปนเปาหมาย
การลดการใชพลังงานรอยละ 5 จากปที่ผานมา ในป 2564 บริษัทมี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Scope1&2) จำนวน 340.56 ตัน*
จากที่บริษัทมีการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษณพลังงาน ตั้งแตการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร การสงเสริมความรูและสรางจิตสำนึกในการอนุรักษณพลังงาน
การสือ่ สารอยางตอเนือ่ ง และมีการรายงานผลดำเนินงานเพือ่ พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงมีมาตรการในการบำรุงรักษาเครือ่ ง
ปรับอากาศ สาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน การตรวจสอบสภาพรถขนสงสินคาตามแผนงานทีก่ ำหนด ประกอบกับการปรับรูป
แบบการดำเนินงานแบบ WFH เพื่อสอดรับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
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เนือ่ งจากบริษทั อยูร ะหวางเริม่ จัดทำและเก็บขอมูลเพือ่ เปดเผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกแกผมู สี ว นไดเสียรับทราบ แตยงั ไมผา น
การทวนสอบจากจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะวางแผนดำเนินการในปถัดไป
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สรุปขอมูลการใชทรัพยากร และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ป 2563 และ 2564

ป 2563
ป 2564
% เปลี่ยนแปลง

ปริมาณการใชไฟฟา
(หนวย)

ปริมาณการใชน้ำ
(ลูกบาศกเมตร)

ปริมาณการใชกระดาษ
(ตัน)

392,488
372,968
(4.97%)

2,712
2,458
(9.37%)

4.620
3.508
(24.07%)

ปริมาณการใชน้ำมัน ปริมาณการปลอยกาซ
(ลิตร)
เรือนกระจก (ตัน)
158,256.47
133,544.65
(15.62%)

N/A
2,123.42
N/A

หมายเหตุ: การคำนวณอางอิงการประเมินตามแนวทางขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)
*ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Scope 1&2) เริ่มเก็บขอมูลในป 2564โดยการเก็บขอมูลจากปริมาณการใชน้ำ ไฟฟา
กระดาษของสำนักงาน การใชน้ำมันของรถขนสงสินคาของบริษัท และการใชนำมันของรถพนักงานขาย

การจัดการพลังงาน
บริษัทบริหารจัดการใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ
โดยมีการบำรุงรักษาอุปกรณตามรอบระยะเวลาอยางสม่ำเสมอเพื่อใหมีการทำงานเกิดอยางมีประ
สิทธิภาพ และดำเนินงานตามแผนการอนุรักษณพลังงาน ในป 2564 มีการกำหนดเปาหมายลดการ
ใชพลังงานลงรอยละ 5 จากปที่ผานมา พบวาบริษัทมีปริมาณการใชไฟฟาลดลง 19,520 หนวย หรือ
ลดลงรอยละ 4.97 เทียบกับปที่ผานมา และต่ำกวาเปาหมายป 2564 รอยละ 0.03 ทั้งนี้บริษัทยังคง
ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานที่กำหนด พรอมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานสวนที่เปนปญหา รวมถึง
ปรับรูปแบบกิจกรรมในปถัดไปเพื่อใหพนักงานในองคกรตระหนักและมีสวนรวมมากขึ้น
การบริหารจัดการน้ำ
เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทอยูในกลุมธุรกิจบริการ จึงมิไดมีกระบวนการดำเนินงาน
หลักที่เปนประเด็น ปญหาจากการใชน้ำอยางไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ
การใชน้ำอยางคุมคา โดยในป 2564 บริษัทกำหนดเปาหมายลดการใชพลังงานใหไดรอย
จากการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเปนการใชน้ำในอาคารสำนักงาน และคลังสินคา มีการ
ใชน้ำในปริมาณที่ลดลง รอยละ 9.37 เมื่อเทียบกับปกอน และดีกวาเปาหมายป 2564
รอยละ 4.37 โดยบริษัทมีการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษณพลังงาน ประกอบกับ
การดูแล ปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารอยางสม่ำเสมอ

ละ 5 จากปที่ผานมา พบวา

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษัทใหความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะหรือของเสียอยางถูกตอง เพื่อลดปญหาการมีขยะในปริมาณมากซึ่งสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม รวมทั้งการจัดการมลพิษตางๆ จึงกำหนดใหมีแผนงานในการลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นในสำนักงาน คลัง
สินคาของบริษัท โดยในป 2564 บริษัทมีการจัดการขยะภายในองคกร เริ่มตั้งแตการสงเสริมใหพนักงานมีความรูเรื่องการจัดการขยะ
อยางถูกตอง สรางจิตสำนึกในการอนุรกั ษณพลังงาน การรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงปญหาดานสิง่ แวดลอม กำหนดใหมกี ารคัดแยก
ขยะ ตามประเภทของขยะ รวมถึงลดการเกิดของเสียตางๆ โดยมีการบริหารจัดการขยะในแตละประเภทอยางเหมาะสมตามหลัก 3Rs
(Reduce Reuse Recycle) ซึง่ จากการคัดแยกขยะอยาง
ถูกวิธที ำใหบริษทั มีปริมาณขยะรีไซเคิลในสัดสวนทีม่ ากขึน้
กวาปที่ผานมา รวมถึงพัฒนาระบบการจัดสงสินคาใหมี
สรุปขอมูลการจัดการขยะ ป 2563 และ 2564
ประสิ ท ธิ ภ าพ ลด ตรวจสอบสภาพรถให เ ป น ไปตาม
ปริมาณขยะ
รายไดจากการ
มาตรฐานเพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีการ
รีไซเคิล
คัดแยกและจำหนาย
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ อยาง
ป 2563
7,464 บาท
2,559 kg.
นอยปละ 1 ครัง้ โดยในป 2564 พบวาคามาตรฐานคุณภาพ
ป 2564
11,207 บาท
4,425 kg.
อากาศ กลิ่น เสียง แสงสวาง อยูในเกณฑปกติตาม
กฎหมายกำหนด
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานความยัง่ ยืน ของบริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
ทุกกลุม ไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
บริษัท และผลการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินงานของบริษทั และบริษทั
ยอย ในเขตพื้นที่สำนักงานใหญ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2564 โดยใชแนวทางการรายงานตาม
มาตรฐาน GRI Standard โดยมุง เนนประเด็นทีส่ อดคลอง
กับการดำเนินธุรกิจของ บริษทั และเปนประเด็นทีผ่ มู สี ว น
ไดเสียใหความสนใจ แสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่ ของบริษทั
ในการพัฒนาใหองคกรสามารถเติบโตยั่งยืน

กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สำนักบริหารและพัฒนาองคกร/นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท 02-791 0111 ตอ 151 หรือ 206

บริษัทเผยแพรรายงานความยั่งยืน ประจำป 2564 ที่
เว็บไซตของบริษัท www.pdgth.com
ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทนอกเหนือ
จากรายงานความยัง่ ยืนฉบับนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่
เติมไดที่แบบแสดงรายการขอมูลประจำปและรายงาน
ประจำป 2564 (56-1 One Report) ทีเ่ ว็บไซตของบริษทั
www.pdgth.com
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GRI Standard

General Disclosures
GRI
Disclosure
Organizational profile
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Location of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
Markets served
102-7
Scale of the organization
102-8
Information on employees and other workers
102-9
Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
102-18 Governance structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance body and its committees
102-23 Chair of the highest governance body
102-24 Nominating and selecting the highest governance body
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
102-27 Collective knowledge of highest governance body
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
102-30 Effectiveness of risk management processes
102-31 Review of economic, environmental, and social topics
102-32 Highest governance body's role in sustainability reporting
102-35 Remuneration policies
102-36 Process for determining remuneration
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Page
7
8-9
7
7
7
7
25
12-13
12-13
20-21
10
7
6
20-21
4, 18-19
18-19
18
18-19
16
14
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
16
20-21
14-17
19

AR 18-25

AR 27
AR 20-25
AR 26

AR 16-17
AR 31-34
AR 16-17

AR 31-34

AR 82
AR 82-92

AR 82-92
AR 83
AR 59
AR 72
AR 86,90
AR 61
AR 65

AR 91
AR 92
AR 92-93

รายงานความยั่งยืน ป 2564

GRI
Disclosure
Stakeholder engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
Reporting practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-55 GRI content index
102-56 External assurance
Management Approach
103-1
Explanation of the material topic and its Boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
Economic
Economic Performance
201-1
Direct economic value generated and distributed
Anti-corruption
205-1
Operations assessed for risks related to corruption
205-2
Communication and training about anti-corruption policies and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken
Environmental
Energy
302-1
Energy consumption within the organization
302-4
Reduction of energy consumption
Water and Effluents
303-1
Interactions with water as a shared resource
Emissions
305-5
Reduction of GHG emissions
Effluents and Waste

Page
14-15
14-15
14-15
14-15
16-17
7
16-17
16-17
16-17
41
41
41
41
41
42-44
16
16
16

9
22-23
22-23
22-23

AR 33

39-40
39-40
39-40
39-40
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GRI
Disclosure
306-2
Waste by type and disposal method
Social
Employment
401-1
New employee hires and employee turnover
401-2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or parttime employees
401-3
Parental leave
Occupational Health and Safety
403-1
Occupational health and safety management system
403-2
Hazard identification, risk assessment, and incident investigation
403-3
Occupational health services
403-4
Worker participation, consultation, and communication on occupational health and
safety
403-5
Worker training on occupational health and safety
403-6
Promotion of worker health
Training and Education
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2
Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
Local Communities
413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and
development programs
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40

25
27
25
29-31
29-31
29-31
29-31
29-31
29-31
27
26-28
32

AR 95-96

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

