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ธรรมนญูองค�กร 
เราจะนาํบรกิารด�านสุขภาพ สร�างคณุภาพความพอใจให�ลกูค�า 

เราจะสร�างความมัน่คงตรงวาจา สร�างผู�บริหารมีคณุค�าป�ญหาคลาย 

เราจะสร�างผลกําไรใหญ�ไพศาล เพือ่เจอืจานกระจายถ�วน ล�วนหลากหลาย 

ธรรมนญูองค�กรไม�คลอนคลาย ห�าข�อไซร� บรรลจุดุสูงสดุเอย 

 

สารจากประธานกรรมการบรหิาร / Message from Chairman of the Executive Board 
บริษัท เธียรสุรัตน� จํากัด (มหาชน) มีแนวทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย�างยั่งยนืของ โดยดาํเนนิธรุกจิ

ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ “สินค�ามาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร ธุรกิจยั่งยืน” ซึ่งบริษัทได�ยึดถือเป�น

แนวทางปฏิบัติกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของบริษัทอย�างต�อเนื่อง 

บริษัทมีเป�าหมายในการเป�นป�จจัยหนึ่งในการสร�างสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทย จึงได�มุ�งเน�น

การคัดเลือกและผลิตสินค�าที่ได�มาตรฐาน ทั้งยังส�งเสริมการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการให�บริการหลังการขายที่เน�น

การสร�างความพึงพอใจให�ผู�บริโภค ด�วยความตระหนักถึงความสําคัญในการเป�นหน�วยงานที่สร�างอีกหนึ่งหรือ

หลายความสุขให�สังคมไทยอย�างยั่งยืนต�อไป 

 

วสิยัทศัน� / Vision 
ส�งเสริมให�ทุกบ�านทุกองค�กรมีน้ําดื่มที่สะอาด ปลอดภยั มปีระโยชน�ต�อสขุภาพ และมุ�งมัน่สู�การเป�นอนัดับ 1 

ของประเทศ ในด�านนวัตกรรมน้ําดื่มรวมถึงผลิตภัณฑ�ที่เกี่ยวข�อง 

 

พนัธกจิ 

• เป�นผู�นาํอนัดบั 1 ของระบบขายตรงชัน้เดยีว และพฒันาการจัดจาํหน�ายในช�องทางที่หลากหลายเข�าถึง

ลูกค�าทุกกลุ�ม 

• พัฒนาคุณภาพด�านการผลติ การขาย การให�บรกิาร และการพัฒนาบคุลากร เพือ่เสรมิสร�างความพึง

พอใจสูงสดุ ให�ลูกค�าอย�างต�อเนือ่ง 

• มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ทีม่ปีระสทิธภิาพในองค�กร 

• เสรมิสร�างคุณภาพชวีติทีด่ี และความผกูพนัของพนกังานต�อองค�กรอย�างสม่าํเสมอ 

• สร�างผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืให�แก�ผู�ถอืหุ�น 

• เน�นให�ความสาํคญักบัสังคมและสิ่งแวดล�อม 

• มีระบบการบรหิารจัดการที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาล 

บริษัทสื่อสารนโยบายการพัฒนาอย�างยั่งยืนไปยังพนักงานด�วยการติดประกาศอย�างเป�นทางการที่

สํานักงานใหญ�ของบริษัท และผ�านคู�มือปฐมนิเทศของพนักงาน ประกอบกับการที่บรษิทัได�สร�างระบบการ

ทํางาน การประเมินผลงาน ที่ช�วยพัฒนาจิตสํานึกในการทํางานให�สอดคล�องกับนโยบายคุณภาพ 

ธรรมนูญองค�กร วิสัยทัศน� และภารกิจที่ได�กล�าวในเบื้องต�นโดยสําเร็จและสามารถส�งต�อความสุขให�กับ

ผู�บริโภค และสังคมได�ต�อไป 
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นโยบายการพฒันาอย�างยัง่ยนื / Sustainable Development Policy 
ด�วยปณิธานในการสร�างความสุขให�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย บริษัทได�ดาํเนนิงาน ตัง้แต�กระบวนการ

ผลิต ไปจนถึงกระบวนการการบริการด�วยจิตใจที่มุ�งมั่นและทุ�มเทเพื่อให�เกิดการเติบโตอย�างยั่งยืนในสังคมและ

องค�กรเป�นสําคัญ 

ภารกจิการสร�างความยัง่ยนืมดีงัต�อไปนี ้
- ผลติและ/หรอืจดัจาํหน�ายสนิค�าทีม่คีุณภาพรวมถงึส�งเสรมิสุขภาพทีด่ใีห�สังคม 

- ใช�งานทรพัยากรทีใ่ช�แล�วหมดไปอย�างคุ�มค�า  

- การพฒันาศักยภาพของพนักงานและการสร�างความสขุในการทาํงาน 

- สนบัสนนุกจิกรรมด�านการปรบัปรงุคณุภาพน้าํ การขาดแคลนน้าํ 

- การพฒันาธรุกจิเพือ่สร�างความเชือ่มัน่แก�ผู�ถอืหุ�น 

ผู�มสี�วนได�ส�วนเสยี / Stakeholders 
บริษัทได�จําแนกกิจกรรมที่ส�งเสริมการเติบโตอย�างยั่งยืน โดยยึดหลักการเรื่องความรบัผดิชอบต�อสงัคม

ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย ตามลกัษณะการประกอบธรุกจิทีส่มัพนัธ�กบัผู�

มีส�วนได�เสียดังต�อไปนี้คือ 

• ผู�ถือหุ�น : บริษัทมุ�งเน�นพัฒนาองค�กรให�มีการเติบโตอย�างต�อเนื่องซึ่งจะส�งผลให�

บริษัทมีรายได�และผลกําไรเพิ่มขึ้นได� เป�นการเพิ่มมูลค�าของบริษัทและ

ส�งผลให�ผู�ถือหุ�นของบริษัทได�รับผลตอบแทนสูงสุด 

• ลูกค�า : บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ� รวมถงึการเอาใจใส� 

และรับผิดชอบต�อลูกค�าด�วยความซื่อสัตย�และเป�นธรรม 

• คู�ค�า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต�อคู�ค�าอย�างเป�นธรรม เป�นไปตามเงื่อนไข

ทางการค�าและ/หรือข�อตกลงในสัญญาที่ทําร�วมกัน เพื่อก�อให�เกิด

ความสัมพันธ�อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป�นประโยชน�ทุกฝ�าย 

• คู�แข�ง : บริษัทส�งเสริมนโยบายการแข�งขนัทางการค�าอย�างเสรแีละเป�นธรรม และจะ

ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข�งขันที่ดี 

• พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต�อพนักงานทุกคนอย�างเท�าเทียม เป�นธรรม 

ให�ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถงึการสนบัสนนุเพือ่พฒันา

ความรู�ความสามารถของพนักงาน 

• ชุ ม ช น แ ล ะ

สังคม 

: บริษัทให�ความสําคัญและรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม โดยดาํเนนิธรุกจิ

อย�างมีจริยธรรม และให�การสนับสนุนกิจกรรมต�าง ๆ ที่ เกื้อกูลและ

สร�างสรรค�ต�อสังคมตามความเหมาะสม 

• สิ่งแวดล�อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต�าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อมอย�าง

เคร�งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมอย�าง

ต�อเนื่อง 
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ผู�มสี�วน 

ได�ส�วนเสยี 
นโยบาย กลยทุธ� การดาํเนนิการ 

ผู�ถือหุ�น - การเตบิโตอย�างยัง่ยนืและ

คํานงึถงึผลประโยชน�สงูสุด

ของผู�ถอืหุ�น 

- การปฏบิตัติามกฎเกณฑ� 

ระเบยีบ ข�อบงัคบั โดยยดึ

หลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ี

- ประกอบธรุกจิโดยมีความ

มุ�งมัน่ทีจ่ะเตบิโตอย�าง

ยัง่ยนืและดํารงสถานะที่

แข�งขนัได� 

 

- ประชมุผู�ถอืหุ�น 

- ประชมุ/พบปะนักวเิคราะห�/นัก

ลงทนุ 

- จดัทํารายงานอย�างถกูต�องและ

ตามกําหนดเวลา 

ลกูค�า - ประกอบธรุกจิด�วยความ

จรงิใจและซือ่สตัย�ต�อลกูค�า 

- วจิยัและพฒันาผลติภัณฑ� 

- มีระบบการทํางานทีเ่ป�น

มาตรฐาน 

- นาํเสนอสนิค�าทีห่ลากหลาย

เพือ่ตอบสนองความ

ต�องการของลกูค�า 

- ข�อร�องเรยีนด�านสนิค�าและ

บรกิาร 

- สํารวจความพงึพอใจและ

ความต�องการของลกูค�า 

- ปรบัปรุงมาตรฐานการผลิต

อย�างสม่าํเสมอ 

- การปรบัปรงุและเพิม่ชนดิของ

สนิค�าให�เหมาะสมกบัสภาพน้าํ

แต�ละพืน้ที ่

คู�ค�า 

คู�ธรุกจิ 

เจ�าหนี ้

- ประกอบธรุกจิโดยสจุรติและ

คํานงึถงึผลประโยชน�ร�วมกนั

อย�างยัง่ยนื 

- ประกอบกจิการตาม

ระเบยีบ ข�อบงัคบั ข�อตกลง 

ข�อกฎหมายระหว�างกนั

อย�างเคร�งครดั  

- ปฏเิสธการรบัผลประโยชน�

ทีเ่ป�นการทจุรติ  

 

- ข�อร�องเรยีน 

- การควบคมุภายใน 

คู�แข�ง - มกีารแข�งขนัอย�างเป�นธรรม

กบัคู�แข�งขนัภายใต�กรอบของ

กฎหมาย 

- ประกอบธรุกจิโดยมีความ

มุ�งมัน่ทีจ่ะเตบิโตอย�าง

ยัง่ยนืและดํารงสถานะที่

แข�งขนัได� 

 

- ไม�ละเมดิทรพัย�สนิทางป�ญญา

หรอืความลบัทางการค�า 

 

พนกังาน - พัฒนาศักยภาพของ

พนักงานและการสร�าง

ความสุขในการทาํงาน 

- พัฒนาบคุลากร 

- สร�างความสมัพนัธ�ทีด่ใีน

การทาํงาน 

- พัฒนาขัน้ตอนการทํางาน 

- สร�างความช�วยเหลอืกนั

ระหว�างพนักงาน 

 

- กจิกรรม 

- ปรมิาณขัน้ตอนการทํางาน

ลดลงโดยทีป่ระสทิธผิลเท�ากบั

หรอืดีกว�าเดมิ 

- สหกรณ�ออมทรพัย� 
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ผู�มสี�วน 

ได�ส�วนเสยี 
นโยบาย กลยทุธ� การดาํเนนิการ 

ชมุชนและสงัคม - การสร�างความสุขให�กบั

ชมุชนอย�างยัง่ยนื 

- การให�ความช�วยเหลอื

หน�วยงานใกล�เคยีง 

ส�วนรวม ทีม่กีารร�องขอ 

โดยเฉพาะด�านทีเ่กีย่วกบัน้ํา 

สุขภาพหรอืกจิกรรมตาม

ประเพณ ี

- การสร�างอาชพีให�คนใน

ชมุชน 

- ข�อร�องเรยีน 

- กจิกรรมเพือ่สงัคม CSR in 

Process และ After Process 

- จาํนวนธรุกจิทีเ่พิม่ขึน้-ลดลง

บรเิวณใกล�เคยีงบรษิทั 

สิง่แวดล�อม - ลดการใช�ทรพัยากร และใช�

ทรพัยากรอย�างคุ�มค�า 

 

- เพิม่สดัส�วนการขายแบบ 

Telemarketing 

- การดาํเนนิธุรกจิโดย

คํานงึถงึผลกระทบทาง

สิ่งแวดล�อมและให�ได�ค�า

มาตรฐานตามกฎหมายที่

เกีย่วข�อง  

- ลดการใช�พลงังาน

เครือ่งปรบัอากาศของบรษิทั 

- การเปลีย่นมาใช�หลอดไฟ 

LED ในทีท่าํการของบรษิทั 

- เพิม่การขายโดยใช� 

Telemarketing เพือ่

ประหยดัพลังงานในการ

เดนิทางไปตดิต�อลกูค�า 

- จดัการของเสยีจากโรงงาน 

- ลดการใช�กระดาษค�าใช�จ�ายที่

ลดลง 

 

 

ความรบัผดิชอบต�อสงัคมและสิง่แวดล�อมในกระบวนการธรุกจิ (CSR-in-process) 
 ในป� 2558 ที่ผ�านมา บรษิทัและบรษิทัย�อยได�ดาํเนนิธุรกจิโดยผนวกความรบัผดิชอบต�อสงัคมและ

สิ่งแวดล�อมตามหลกัการของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย ทีแ่สดงถงึความรบัผิดชอบต�อสงัคมและสิ่งแวดล�อม 

เพือ่ความยัง่ยนืของกจิการและสงัคมโดยรวมดังนี ้

 

 

1. ประกอบกจิการด�วยความเป�นธรรม 

1.1 ความรบัผดิชอบต�อลกูค�า 
นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายบรษิทัคอื “สนิค�ามาตรฐาน บริการดจุญาตมิิตร ธุรกจิยั่งยนื” แล�ว  ทาง

บรษิทัยงัมคีวามมุ�งมัน่ทีจ่ะปฏบิัตติามเงือ่นไขทางธุรกจิทีม่ตี�อลกูค�าอย�างเคร�งครัด มคีวามเป�นธรรมและเชือ่ถอืได� 

รวมถึงการให�ข�อมลูทีค่รบถ�วน ถกูต�อง ทนัเวลา เพือ่ส�งเสรมิการสร�างความสมัพนัธ�อนัดกีบัลูกค�าอย�างต�อเนือ่ง 

 

บรษิทัให�ความสาํคญัในการนาํเสนอสนิค�าทีม่คีณุภาพทีด่ีต�อลกูค�า ด�วยการใส�ใจในการคดัเลอืกวัตถดุบิ สนิค�า 

กระบวนการผลติ การวจิยัและพฒันาอย�างต�อเนือ่ง เพือ่ให�ได�สนิค�าทีม่มีาตรฐาน สามารถตอบสนองความต�องการ

ของลกูค�าที่หลากหลายในทุกรปูแบบการใช�ชวีติ (Life Style) รวมทั้งใส�ใจในการพฒันาและนาํเสนอสนิค�าทีเ่หมาะสม
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กบัสภาพน้ําแต�ละพืน้ที ่ และบรษิทัให�บรกิารหลังการขายทีม่ปีระสทิธภิาพและสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�าอย�าง

ต�อเนือ่ง 

กลยทุธ�การแสดงความรบัผดิชอบต�อลกูค�า 

- วจิยัและพฒันาผลติภัณฑ�   

- มีระบบ การทํางานทีเ่ป�นมาตรฐาน 

- เพิม่ชนดิสนิค�าและพัฒนาระบบการชําระด�วยเงนิผ�อน  

- พัฒนาการบริการลกูค�า 

- การพฒันาระบบการให�บรกิารหลงัการขาย โดยการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนนุการตอบสนอง

การแก�ไขป�ญหาให�ลูกค�าอย�างรวดเรว็แม�นยาํขึน้ 

- การโทรสอบถามการบรกิารให�ลูกค�าเป�นระยะ และหลังการบริการ โดยมเีจ�าหน�าทีต่รวจสอบข�อมลูที่รบัแจ�ง

อกีครั้งหนึ่ง 

 

1.2 ความรบัผดิชอบต�อคู�ค�า คู�ธรุกจิ เจ�าหนี ้ผู�ถอืหุ�น หน�วยงานทีก่าํกบัดแูล 
จากนโยบายการดาํเนนิงานโดยยดึความซือ่สตัย�สจุรติเป�นทีต่ัง้และการคาํนึงถึงผลประโยชน�ร�วมกนัอย�าง

ยัง่ยนื  กลยทุธ�ในการดําเนนิงานของบรษิทัเพือ่ความยั่งยนืร�วมกนักบัคู�ค�า คู�ธรุกจิ เจ�าหนี ้ผู�ถอืหุ�น หน�วยงานที่

กํากบัดแูล ประกอบด�วย 

- ประกอบกจิการตามระเบยีบ ข�อบังคบั ข�อตกลง ข�อกฎหมายระหว�างกนัอย�างเคร�งครดั 

- ปฏเิสธการรบัผลประโยชน�ทีเ่ป�นการทจุริต 

กจิกรรมทีแ่สดงให�เหน็ถงึความรบัผดิชอบต�อลกูค�า คู�ค�า คู�ธุรกจิ เจ�าหนี ้ผู�ถอืหุ�น หน�วยงานทีก่ํากบัดแูลมดีงันี ้

- จดัให�มีการเข�าเยีย่มชมกจิการตามทีม่ีการร�องขอโดยนกัวเิคราะห� ผู�ถอืหุ�น นกัลงทนุทีส่นใจ เพือ่เพิม่

ความเชือ่มัน่ในการดําเนนิงานของบรษิทั 

- จดัให�มีการประชมุพบปะนกัลงทนุและนกัวเิคราะห�ทกุไตรมาส และตามร�องขอ 

 

2. การต�อต�านการทจุรติ 

มาตรการต�อต�านการคอร�รปัชนั 
บริษัท กําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการต�อต�านการทจุรติคอร�รปัชัน่ โดยบรษิทัห�ามกรรมการ ผู�บรหิาร 

และพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการคอร�รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ�อม และห�ามมิให�

พนักงานทุกตําแหน�งหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เรียกร�องทรพัย�สนิ เงินทอง ของขวญั หรอืประโยชน�อืน่

ใดจากผู�ค�า ผู�ขาย ผู�รับเหมา ผู�รับจ�างช�วง คู�ค�า ผู�ร�วมทุน หรือผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษทัไม�ว�าในกรณี

ใดโดยเด็ดขาด รวมถึงการรับของขวัญหรือสิ่งของจากผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทเนื่องจากการ

เรียกร�องดังกล�าว อาจส�งผลต�อการตัดสินใจของพนักงานในการปฏบิตังิานอย�างใดอย�างหนึง่ทีไ่ม�เป�นไปโดยสจุรติ

หรือชอบธรรม อันนํามาสู�ช�องการทุจริตคอร�รัปชั่น หรืออาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� แล�วแต�กรณ ี

โดยระบุชัดเจนในระเบียบข�อบังคับการปฏิบัติงาน  

บริษัทมีการดําเนินการเพื่อป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตและคอร�รัปชั่น โดยได�สื่อสารไปทั้ง

ระดับกรรมการ ผู�บริหารและพนักงาน กําหนดให�การดําเนินการทุกกระบวนการอยู�ในขอบข�ายของกฎหมายอย�าง

เคร�งครัด หากเกิดข�อผิดพลาดในกระบวนการการดําเนินงาน อันเนื่องมาจากความประมาท รู�เท�าไม�ถงึการณ� กใ็ห�

ได�รับโทษตามกฎหมาย และบริษัทจัดให�มีช�องทางในการแจ�งเบาะแสหากมีการพบเห็นการฝ�าฝ�นหรือพบเห็นการ
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ทุจริตคอร�รัปชั่น รวมทั้งมีมาตรการคุ�มครองตลอดจนการให�รางวัล สําหรับผู�รายงานหรือผู�ที่ให�ความร�วมมอืใน

การรายงานการทุจริตคอร�รัปชั่นด�วย โดยมีระบุในนโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น 

3. การเคารพสทิธมินษุยชน 

ความรบัผดิชอบต�อพนกังาน 
บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค�กรว�าเป�นกําลังสําคัญในการร�วมผลักดันองค�กรให�บรรลุถึง

วิสัยทัศน�และพันธกิจ ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนาขั้นตอนในการสรรหา พัฒนา ให�เหมาะสมกับตําแหน�ง รวมถึงความรู�

ความสามารถของพนักงานในแต�ละประเภท โดยคํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพของพนกังาน การสร�างความสขุในการ

ทํางาน และการสร�างความรักและภูมิใจที่ได�เป�นส�วนหนึ่งขององค�กร 

ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการบริหารด�านบุคลากรที่ครอบคลุมถึงความเสมอภาคการให�โอกาสทีเ่ท�าเทยีม 

และด�านการล�วงละเมิด ทั้งด�านการบริหารค�าจ�าง ผลตอบแทน รวมถึงจัดสร�างสวัสดิการในระดับที่มากกว�า

กฎหมายกําหนด และการสร�างกิจกรรมที่ก�อให�เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว�างพนักงานและผู�บริหาร 

สมรรถนะในการทาํงานหลกัขององค�กร SMARTs 

- S = Service Mind การบรกิารด�วยใจรกั 

- M = Moral จรรยาบรรณ 

- A = Achievement การมุ�งสู�ความสําเรจ็ 

- R = Responsibility ความรบัผดิชอบ 

- T = Team Work การทํางานเป�นทมี 

- s = Self-Learning การเรยีนรแูละพัฒนาด�วยตนเอง 

 

กลยทุธ�ในการสร�างความรบัผดิชอบต�อพนักงานประกอบด�วย 

- สร�างความสมัพนัธ�ทีด่ใีนการทาํงาน 

- พัฒนาขัน้ตอนการทํางาน 

- ยดึถอืข�อกําหนดของสทิธมินษุยชน 

การสร�างความสุขและความสมัพนัธ�ทีด่ใีนการทาํงาน 

- สวสัดิการทีม่ีให�ทั้งพนกังานและครอบครวั 

- สร�างระบบการแจ�งให�มพีนักงานในบรษิทัขบัรถไปเป�นเพือ่น และส�ง ณ จดุชมุชน หรอืให�ใช�ที่พกับรษิทั

กรณทีํางานล�วงเวลา 

- กจิกรรมสร�างความสมัพนัธ�ทีด่ีในการทํางาน เช�น กจิกรรมสานสมัพนัธ�ประจําป�  กจิกรรมท�องเทีย่ว

ประจาํป� การอวยพรวนัเกดิ โดยผู�บรหิาร 

- จดัหาทีพ่ักรองรบัพนักงานขายใหม� เช�น พนักงานทีเ่พิง่เดนิทางมาจากต�างจังหวัดแล�วยงัไม�มทีีพ่ัก 

เพือ่ลดภาระค�าใช�จ�ายของพนกังานใหม� 

- การตัง้กล�องข�อเสนอแนะในหลายๆ จดุในบรษิทั การส�งเสรมิกจิกรรมสหกรณ�ออมทรพัย�เครอืเธยีรสุ

รัตน�  จํากดั  

การสร�างป�ญญาในการทํางาน การใช�ชวีิตให�มคีณุภาพ 

- การตกแต�งบรษิทัด�วยข�อคิดในการใช�ชวีติ และคตสิอนใจในบรษิทับรเิวณทีเ่หน็ได�ชดัเจนและมพีนกังาน

ผ�านไปมาจาํนวนมาก 

- การให�ความรู�ด�านผลิตภณัฑ� สุขภาพ ผ�านสือ่ในบรษิทั 
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- การอบรมและพฒันาพนกังานทุกระดบัในองค�กร 

- การประกาศตนเป�นโรงงานสีขาว โดยร�วมมอืกบักองสวสัดิการแรงงาน กรมสวสัดิการและคุ�มครอง

แรงงาน ในการจดัทําโครงการมาตรฐานการป�องกนัและแก�ไขป�ญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 

ในการตรวจสอบสารเสพตดิป�ละ 2-3 ครั้ง 

การยดึถอืสทิธมินษุยชน 

- บรษิทัมกีารจ�างงานพนักงานทีเ่กษยีณอายแุล�วและประสงค�จะทาํงานกบับรษิทัต�อ และมคีณุสมบตัิ

เหมาะสมในการทาํหน�าทีอ่ย�างมปีระสทิธภิาพ 

4. การปฏบิตัติ�อแรงงานอย�างเป�นธรรม 

 4.1 การไม�เลอืกปฏบิตักิารจ�างงาน 
- บรษิทัมกีารประกาศรบัสมคัรพนกังานโดยไม�คาํนึงถึงเชือ้ชาต ิสญัชาต ิสผีิว ศาสนา เพศ ความ

ทพุพลภาพ สถานภาพสมรส อดุมการณ�ทางการเมอืง หรอืสถานะอืน่ๆ ทีไ่ด�รบัความคุ�มครองตาม

กฎหมายของประเทศ พนักงานทกุคนจะได�รบัการปฏบิตัติามความสามารถของแต�ละบคุคลว�าตรงกบั

ความต�องการของงานนัน้ ๆ หรอืไม� 

 4.2 การไม�ใช�แรงงานบงัคบัและไม�ใช�แรงงานเดก็ 
- บรษิทั ไม�มีการบงัคบัใช�แรงงานและไม�มมีาตรการบังคบัพนักงานทาํงานล�วงเวลา และในวนัหยดุ 

- บรษิทั ไม�มีการจ�างแรงงานเดก็ทีม่อีายตุ่ํากว�า 18 ป� 

 4.3 ความคุ�มครองทางสงัคม 
- บริษัท มีนโยบายบริหารค�าตอบแทนที่เป�นธรรมและเหมาะสมตามศกัยภาพโดยพจิารณาผลประโยชน�

ตอบแทนต�างๆ ให�ทัดเทียมกับกลุ�มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตําแหน�งงาน 

ประสบการณ� และผลประกอบการของบรษิทั รวมทัง้จดัให�มกีารดแูลในเรือ่งสวสัดกิารแก�พนกังานตาม

สมควรเช�น จัดให�มีวันลาพักผ�อนประจาํป� มกีารจ�ายค�าตอบแทนในการทาํงานล�วงเวลาโดยได�รบัความ

ยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม จัดตั้งสหกรณ�ออมทรัพย� รวมถึงสวัสดิการ

อื่นๆ เช�น ประกันอุบัติเหตุกลุ�ม การตรวจสุขภาพประจําป� 

- บริษัท มีโครงการร�วมแสดงความยินดีแก�พนักงานที่ตั้งครรภ�และคลอดบุตรโดยมอบเงินช�วยเหลือ

พนักงานตามสมควร 

- บริษัท จัดสถานที่ทํางานและจัดหาอุปกรณ�เพื่อความปลอดภัยและป�องกันอุบัติเหตุ พร�อมทั้งมี

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝ�กซ�อมอย�างน�อยป�ละครัง้ โดยจะเหน็ได�จากในป� 2558 บรษิทัฯ มสีถติิ

การเกิดอุบัติเหตุทั้งในสํานักงานและโรงงานทั้งสิ้นเพียง 7 ครัง้ (คดิเป�น 0.003% ของจาํนวนพนกังาน

ทั้งหมด)  

5. ความรบัผดิชอบต�อผู�บรโิภค 
5.1 โรงงานผลติเครือ่งกรองน้ําและเครือ่งทําน้าํแร�ของบรษิทัทกุโรงงานในกระบวนการผลติของบรษิทัผ�าน

การรบัรองมาตรฐาน ISO 9100:2008 

5.2 เครือ่งกรองน้ําของบรษิทัได�รบัการรบัรองมาตรฐานจาก AMS ประเทศ Australia คอื รุ�น Super 

Alkaline และ Alkaline Mini 

5.3 เครือ่งปรบัอากาศ Daikin FTM series ทกุรุ�นทีบ่รษิทัจําหน�าย ได�รบั มอก.2134-2553 ม ี4 รุ�นดังนี ้

5.3.1 รุ�น FTM09NV2S / RM09NV2S (ขนาด 8,900 BTU) 
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5.3.2 รุ�น FTM13NV2S / RM13NV2S (ขนาด1 2,700 BTU) 

5.3.3 รุ�น FTM18NV2S / RM18NV2S (ขนาด18, 090BTU) 

5.3.4 รุ�น FTM24NV2S / RM24NV2S (ขนาด 24,050 BTU) 

5.4 เครือ่งปรบัอากาศ Fedders Follow me ทุกรุ�น ได�รบั มอก.2134-2553 ม ี3 รุ�นดังนี ้

5.4.1 รุ�น FHW509B1CTFA/FHW509L1CTFA (ขนาด 9,490 BTU) 

5.4.2 รุ�น FHW512B1CTFA/FHW512L1CTFA (ขนาด 12,830 BTU) 

5.4.3 รุ�น FHW518B1CTFA/FHW518L1CTFA (ขนาด 18,750 BTU) 

5.5 เครือ่งทาํน้ําอุ�น Safe Electrics ได�รบั มอก.1693-2547 ทั้ง 4 รุ�น ประกอบด�วย 

5.5.1 Q-Series WH 3.8 kW 

5.5.2 Q-Series WH 4.5 kW 

5.5.3 P-Series WH 3.8 kW 

5.5.4 P-Series WH 4.5 kW 

5.6 การพฒันาเครือ่งกรองน้าํระบบ Reverse Osmosis(RO) ที่ไม�เพยีงแต�กรองน้าํทีส่ะอาด แต�เสรมิแร�

ธาตใุห�กบัน้ํา รวมถงึแก�ไขป�ญหาน้าํในสภาวะทีไ่ม�เหมาะสมกบัการดืม่โดยสามารถใช�ได�กบัน้ําประปา น้าํ

กร�อย หรอืน้าํบาดาล ที่ผ�านการบาํบดัเบือ้งต�นมาแล�ว ในรปูแบบการขายทัง้เงนิสดและเงนิผ�อน 

5.7 เพิม่ช�องทางการจาํหน�ายสนิค�า  เพือ่ให�ลูกค�าได�เข�าถงึสนิค�าง�ายขึน้ การเพิม่ช�องทางการจําหน�ายใน

ศนูย�การค�าและทางอนิเตอร�เนต็ในป� 2558 อาทเิช�น  HomePro, Do Home, website บรษิทั, 

Lazada เป�นต�น 

5.8 การจดัตั้งหมายเลข 4 หลัก สาํหรบัการติดต�อศนูย�บริการลูกค�า คอืหมายเลข 1210 เพือ่ให�ง�ายต�อ

การจดจาํเริม่ใช�เดอืนมนีาคม 2559 เป�นต�นไป 

5.9 การเพิม่คู�สายของศนูย�บริการลกูค�าเพือ่รองรบัการบริการลกูค�าอีก 60 คู�สายในป� 2558 

5.10 การเพิม่ช�องทางการตดิต�อกบัลูกค�า ทางอเีมล�บรษิทั (CS@thiensurat.co.th) Facebook 

(www.facebook.com/safewaterfilter) และเวบ็ไซต� (www.safealkaline.com) 

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดล�อม 
สิ่งแวดล�อมที่ดีจําเป�นต�อการดํารงชีวิตของมนุษย�และเป�นสิ่งสําคัญที่ทําให�บริษัทสามารถดาํเนนิกจิการได�

อย�างต�อเนือ่ง บริษัทจงึดแูลรกัษาสิง่แวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยให�มกีารใช�อย�างคุ�มค�า ตามโครงการดังนี้ 

6.1 ด�านการใช�ไฟฟ�า 

- บริษัทมีโครงการทยอยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช�เงินเกิน 10 ป�ขึ้นไปเพื่อลดการใช�

พลังงานเครื่องปรับอากาศของบริษัท ซึ่งสามารถประหยดัไฟได� 10% ของการใช�เครือ่งปรบัอากาศ

แบบเดิม 

- บริษัทมีโครงการเปลี่ยนมาใช�หลอดไฟ LED โดยทยอยเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียในที่ทําการสํานกังาน

ใหญ�ของบริษัทเป�นหลอด LED ทําให�สามารถช�วยประหยัดไฟได� 26.46% ของการใช�หลอดไฟ

แบบเดิม 

6.2 ด�านของเสีย 

- บริษัทมีโครงการการบริหารจัดการขยะจําพวกกระดาษในองค�กร โดยรณรงค�ให�หน�วยงานทีม่ขียะ

กระดาษจํานวนมาก ทําการทําลายก�อนนําไปขายให�กับหน�วยงานทีน่าํกระดาษไปทาํการรไีซเคลิและ 
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นําเงินที่ได�รับมาจากการขายเป�นรางวัลในการทํากจิกรรมของพนกังาน  โดยในป� 2558 มยีอดขาย

ขยะกระดาษจํานวน 1,040 กิโลกรัม 

6.3 การใช�ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ 

- บริษัทลดการใช�พลังงานโดยเพิ่มช�องทางในการขายสารกรองในรปูแบบ Telemarketing ด�วยการ

โทรหาลูกค�าเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ�ก�อนเดินทางไปตดิตัง้ให�ลกูค�า จากเดมิทีพ่นกังานขายสารกรอง

จะต�องเดินทางไปสอบถามลูกค�าถึงบ�านและมีทั้งลูกค�าที่ซื้อและไม�ซื้อ เพื่อประหยัดพลังงานในการ

เดินทางติดต�อลูกค�า ในป� 2558 สามารถสรุปได�ว�าสัดส�วนการขายต�อคนผ�านการขายแบบ 

Telemarketing นั้น  มียอดขายต�อพนักงานสูงกว�าการขายแบบเดิม 10%  

- บริษัทมีนโยบายในการนําเครื่องกรองน้ํา ชุดสารกรองที่ได�รับคืนหรือยึดคืนไปทําการทําลายและ

นําไปขายให�กับหน�วยงานภายนอก  ในป� 2558 ยอดขายเมด็พลาสตกิบดจากเครือ่งกรองน้าํเท�ากบั 

102,420 กิโลกรัม  

- บริษัทมีนโยบายไม�นําสารกรองเก�ากลับมาใช� โดยสารกรองที่มีคุณภาพดี ทางบริษัทจะนํามา

ปรับปรุงคุณภาพและขายให�กับผู�ผลิตเครื่องกรองน้ําสําหรับใช�ในอุตสาหกรรม ในป� 2558 มี

ยอดขาย 21,570 กิโลกรัม 

 

ความรบัผดิชอบต�อสงัคมและสิง่แวดล�อมนอกเหนอืจากกระบวนหลกัของกจิการ (CSR-after-

process) 
บรษิทั ตระหนักว�าหากชมุชนได�รบัการพัฒนาทีด่ีชมุชนจะสามารถอยู�ได�อย�างยัง่ยนืมปีระชากรในชมุชนที่

ดทีีส่ามารถพฒันาประเทศให�เจรญิได�ต�อไป ดังนัน้บรษิทัจึงมนีโยบายในการดแูล ช�วยเหลอืสงัคม โดยยดึหลักการ

สร�างความช�วยเหลอืและดแูลชมุชนและสงัคมผ�านกจิกรรมทีส่�งเสรมิความสมัพนัธ�ในบรษิทัและสร�างประโยชน�แก�

สังคม เพือ่ให�เกดิการพฒันาการด�านจติใจของทัง้ฝ�ายชมุชน สงัคมและพนกังานบรษิทั โดยบรษิทัมีกจิกรรมเพือ่

สังคมทีน่อกเหนอืจากกระบวนการหลักของบรษิทั ทีเ่กดิขึน้ในป� 2558 ดังนี ้

1. การสนบัสนนุกจิกรรมทีจ่ดัให�กบัประชาชนทัว่ไปโดยหน�วยงานราชการและหน�วยงานที่ไม�แสวงหาผล

กําไร ประกอบด�วย 

1.1 การสนบัสนนุของรางวลัวนัเด็กสาํหรบั ศนูย�พัฒนาเด็กก�อนวยัเรยีน การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัหนองแขม เทศบาลนครนนทบรุ ีชมุชนบางตลาดพัฒนา 9 จ.นนทบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสนบัสนนุของรางวลัสําหรบัอาํเภอปากเกร็ดในการจดังานสมโภชน�ศาลหลักเมอืงประจําป� 

2558 เพือ่หารายได�ไว�ดําเนนิงานในกจิการของเหล�ากาชาดจงัหวดันนทบุร ีในการช�วยเหลอื

บรรเทาทุกข�ผู�ด�อยโอกาส และผู�ประสบภยัต�าง ๆ 
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2. การบรจิาคน้ําดืม่ให�หน�วยงาน ดงันี ้

2.1 เทศบาลตาํบลบางกะดี่ในการจดังานเดนิ-วิ่งการกศุล 5 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 สาํนักนายกรฐัมนตร ีเพือ่สนบัสนนุโครงการ “ป�นน้ําดืม่เพือ่พีน่�องไทยประสบภยัแล�ง” ซึ่ง

โครงการนีม้วีตัถปุระสงค�เพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานตามพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระ

เจ�าอยู�หัว เกีย่วกบัการให�ความช�วยเหลอืน้าํดืม่แก�ประชาชนผู�ประสบภยัแล�ง และจดัหาน้าํดืม่ที่

สะอาดถกูสุขอนามยัให�ประชาชนบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การออกบธูรบัสมคัรพนักงานในบรเิวณชมุชนใกล�เคยีงสาํนักงานใหญ�และโรงงานของบรษิทั คอืวดักู� 

บางใหญ� บางกระด ีบางบวัทอง1 บางบวัทอง2 ติวานนท� และแจ�งวฒันะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานความยั่งยืน 2558 | 11

4. การร�วมสบืสานประเพณไีทย 

4.1 โดยการทอดผ�าป�าสามคัคกี�อนวนัเข�าพรรษา ณ วัดไทรม�าใต� อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 โดยการทอดกฐนิ เพือ่สร�างศาลา ณ วดัจนัทร�แก�วมณ ีจ.อบุลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การจดัทาํโครงการปรบัปรุงระบบประปาสําหรบัน้าํดืม่ในโรงเรยีนร�วมกบัการประปานครหลวง เพือ่

บรจิาคเครือ่งกรองน้าํ ให�กบัโรงเรยีนและแหล�งชมุชนทีข่าดแคลนน้าํดืม่ทีม่คีณุภาพ  

5.1 โรงเรยีนบ�านเสาหงส� อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุร ี

5.2 วดับ�านเสาหงส� อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุร ี
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6. การให�การสนบัสนนุการจดังานการกุศลขององค�กร หรอืสถาบนัในการหารายได�โดยมวีตัถปุระสงค�

เพือ่ช�วยเหลอืสงัคม 

6.1 โดยการสนับสนุนการจัดงานของสภาอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค� เพื่อจัดซื้อรถเข็นให�คน

พิการจังหวัดนนทบุรี เป�นทุนการศึกษาให�กับเด็กนักเรียน และจัดซื้ออุปกรณ�กีฬาให�กบัโรงเรยีน

ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 

6.2 สนับสนุนงานการแข�งขันกอล�ฟการกุศล “ชมรมจุฬาฯ 0๙”  โดยวัตถุประสงค� เพื่อจัดทํารายได�

สนับสนุนกิจกรรมในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ป�ของนิสิตเก�าจุฬา น�องใหม�ป�การศึกษา 2509 

และเพื่อสนับสนุนการทํากิจกรรมของสมาคมนิสิตเก�าจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยในด�านพัฒนา

การศึกษาและในโอกาสครบรอบ 100 ป� แห�งการสถาปนาจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

6.3 สนับสนุนงานการแข�งขันกอล�ฟการกุศล สมคมศิษย�เก�าเซนหลุยส� โดยมีวัตถุประสงค� เพื่อนํา

รายได�ไปดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน�และสาธารณกศุลทางด�านวฒันธรรมและประเพณ ีและ

เพื่อเป�นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต�ขาดทุนทรัพย�ของนักเรียนเซนต�หลุยส� 

ฉะเชิงเทรา 

 

กจิกรมเพือ่สงัคมโดยพนกังานมดีงันี ้
1. พนักงานบริษัทฯ ได�ร�วมกันทําบุญตักบาตรและฟ�งเทศน�ประจําป�ในโอกาสป�ใหม� 

2. การจัดกิจกรรมออกร�านในงานป�ใหม�ของบริษัทที่ผ�านมามีการนํารายได�หลังหักค�าใช�จ�ายในการจัด

กิจกรรมพร�อมทั้งสิ่งของไปบริจาค ณ บ�านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

3. การร�วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยสถาบนัส�งเสรมิการบรหิารกจิการบ�านเมอืง

ที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อส�งเสริมให�มีการพัฒนาการบรหิาร

กิจการภาครัฐที่ดี เพื่อส�งเสริมและดําเนินการให�มกีารฝ�กอบรมและพฒันาข�าราชการและเจ�าหน�าทีข่อง

รัฐเพื่อเสริมสร�างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และเพื่อส�งเสริมความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน

ภาครัฐกับหน�วยงานภาคเอกชนและประชาชน 

4. พนักงานบริษัทฯ ร�วมกันบริจาคโลหิต ประจําป� 2558 โดยมีโรงพยาบาลศิริราช เข�ามาให�บริการ

ดังกล�าว โดยมีพนักงานเข�าร�วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจํานวน 92 คน 

 

 

 

 

ะกรรมการบ 


