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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
แนวทำงกำรพัฒนำบริษัทฯ ให้เกิดกำร

เติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด 

(มหำชน) น้ันอยู่ทีก่ำรด ำเนินธุรกจิ 

ตำมนโยบำยคุณภำพของบริษัทฯ คือ 

“สินค้ำมำตรฐำน บริกำรดุจญำติมิตร” ธุรกิจ

ยั่งยืน ซ่ึงในทำงปฏิบัติแล้วนโยบำยคุณภำพนี้ 

ทำงบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ืองและ

จัดให้มีหน่วยงำนทีรั่บผดิชอบโดยเฉพำะ 

ด้วยเป้ำหมำยของบริษัทฯ ในกำรเป็น

อีกหน่ึงปัจจัยที่สร้ำงสังคมและเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนในเมืองไทย ทำงบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกำร

คัดเลือกและผลิตสินค้ำที่ได้มำตรฐำนทั้ งยัง

ส่งเสริมสุขภำพทีด่ีและมีระบบ  ผ่อนช ำระท ำให้

ครัวเรือนทุกระดับสำมำรถเข้ำถึง 

สินค้ำที่มี คุณภำพประกอบกับกำร

บริกำรหลังกำรขำยที่เน้นกำรสร้ำงควำมพึง

พอใจใ ห้ ผู้บ ริ โภค ด้วยควำมตระหนักถึง

ควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยงำนที่สร้ำงอีกหน่ึง

หรือหลำยควำมสุขให้สังคมไทยอย่ำงยั่งยืน

ต่อไป 

 

(นำยเอกรัตน์  แจ้งอยู่) 

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร 

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ  

1.1 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากัด (มหาชน) เราคือผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ า SAFE ท่ีมีคุณภาพ เรามี

โรงงานผลิตเคร่ืองกรองน ้ าท่ีไดรั้บมาตรฐาน และดว้ยประสบการณ์ท่ีมากกวา่ 42 ปี จนเป็นท่ียอมรับไม่วา่จะในดา้น
การผลิตและการจดัจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าด่ืม รวมถึงผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครัวเรือน 
ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและประเภทเคร่ืองอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัอ่ืนๆ และในโอกาสน้ี บริษทัฯ เรา
พร้อมเสมอท่ีจะดูแลท่านและครอบครัว ดว้ยสินคา้คุณภาพและการบริการดุจญาติมิตร 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) หรือเดิม บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั ไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 2535 
มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าแบบขายตรงซ่ึงเร่ิมจากเคร่ือง
กรองน ้าแบบทอ่คู่ และไดพ้ฒันาเร่ือยมาจนเป็นเคร่ืองกรองน ้าท่ีมีระบบ  
การกรองหลายขั้นตอนเพื่อให้น ้ าท่ีผ่านการกรองมีคุณภาพ ปลอดภยั รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 
บริษทัฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยใช้ช่ือว่า บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) และเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน ปี 2557 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าโดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็น
หลกั (Single Level Direct Sale) ในการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ ามาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 42 ปี และเร่ิมการ
ขายผา่นช่องทางขายใหม่ ขายผา่นโมเดิร์นเทรด ผา่นองคก์รต่างๆ ซ่ึงลูกคา้จะอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหวัเมืองหลกัในต่างจงัหวดั ในปี 2558 เป็นตน้มา บริษทัฯ เร่ิมขยายกิจการ โดย
การเปิดสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ เพื่อเนน้การบริการลูกคา้อยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมทุนของบริษทัฯ ประกอบดว้ย  

†  บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าให้แก่บริษทั กิฟฟารีน 
สกายไลน์ ยนิูต้ี จ  ากดั  

†  บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ  ากดั ด าเนินธุรกิจหลกั อาทิ สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือทะเบียนรถ เป็นตน้  
†  บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จ ากัด ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 
 
 

                                     L; 
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1.2 วสัิยทัศน์ 

 
เป็นผูน้ าในธุรกิจเคร่ืองกรองน ้าด่ืมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

1.3 พนัธกจิ 

1. เราจะเป็นผูน้ าและส่งมอบคุณค่าของเรา ผา่นเคร่ืองกรองน ้าด่ืมท่ีสะอาด เพื่อสุขภาพท่ีดีเป็นอนัดบั 1 ใน

ประเทศไทย และขยายฐานธุรกิจไปยงักลุ่มประเทศ CLMV  

2. สร้างความประทบัใจในสินคา้และบริการใหก้บัทุกบา้น ทุกครัวเรือน 

ค่ำนิยมองค์กร (TSR Core Value) 

เรำคือ SAFE : SAFE คือเรำ 

 

 

 

 

 

 

 

2. กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

2.1 นโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

บริษทัฯ มีพนัธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีให้ลูกคา้ พนกังาน ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย ผา่นการด าเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือจดัหา กระบวนการผลิต จนถึงการส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค เพื่อน า

ความย ัง่ยืนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยืนขององคก์รสืบไป ผา่นกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร 
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S (Service Mind) 
บริกำรด้วยใจ

M (Moral) 
ยดึถือใน

จรรยำบรรณ

A 
(Achievem

ent) มุ่งม่ัน
ควำมส ำเร็จ

R (Responsibi  
lity) สำนเสร็จควำม

รับผดิชอบ

T (Team 
Work) รอบคอบ

งำนเป็นทีม

s (self-
learning) ใฝ่

เรียนรู้

 

 

2.2 กลยุทธ์หลกัในกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

ด้วยวิสัยทศัน์องค์กรท่ีมุ่งเป็นผูน้ าในธุรกิจเคร่ืองกรองน ้ าด่ืมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

ร่วมกบันโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน บริษทัฯ ไดว้างกลยุทธ์หลกัในการด าเนินธุรกิจโดยผา่นการบริหารความเส่ียง

และการประเมินผลกระทบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งรอบดา้น พร้อมก าหนดตวัช้ีวดัท่ีสามารถติดตามและประเมิน

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบติัไป

ยงัผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งทัว่ถึง กลยทุธ์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

▪ พฒันำบุคลำกรอย่ำงรอบด้ำนเพือ่สร้ำง  “SMART’s” 

บริษทัฯ ก าหนดความสามารถหลกัขององค์กร (TSR Core Compentency) SMARTs ท่ีสอดคล้องกบัแนว

ทางการพฒันาและวิสัยทศัน์องค์กร เพื่อใช้เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะท่ีทุกคนในองค์กรจ าเป็นตอ้งมีเป็นพื้นฐาน 

พร้อมก าหนดความสามารถตามต าแหน่งงานไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะของพนกังานในการ

ท างาน ในการพฒันาทางดา้นจิตใจ พฤติกรรม เพื่อสร้างใหพ้วกเขาเป็นคนเก่งและมีความสามารถในงาน และเป็นคน

ดีของสังคม ร่วมสร้างสรรคง์านท่ีมีคุณค่าและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   

(TSR Core Compentency) SMARTs 

 

 

▪ เน้นเร่ืองของกำรขยำยตัวทำงธุรกจิ 

บริษทัฯ ก าหนดเป้าหมายการเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจ เพื่อเขา้หาลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ทั้งระบบขายตรง

ชั้นเดียวและระบบเครือข่ายตวัแทนอิสระท่ีจะกระจายไปทัว่ประเทศ ซ่ึงจะช่วยในการสร้างเครือข่ายและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายในระดบัท่ีสูงข้ึน ผา่นผลิตภณัฑ์หลกัคือ เคร่ืองกรองน ้ าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าดว้ยระบบเงินผ่อน เพื่อให้

เกิดขอ้เปรียบเทียบในการแข่งขนั เพิ่มช่องทางให้กบัลูกคา้ และทุกกระบวนการท างานตอ้งช่วยลดผลกระทบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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▪ ปรับปรุงและพฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรของพนักงำน  

บริษทัฯ ค านึงถึงความสุขของพนักงานในการท างาน และสร้างความภาคภูมิใจอนัจะท าให้คุณภาพการ

ให้บริการของพนกังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อนัจะสร้างความประทบัใจ ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้เพื่อกลบัมา

ใช้บริการและซ้ือสินค้าของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายการสร้างความสุขท่ีย ัง่ยืน และแบ่งปันความ

ประทบัใจสู่สังคมทั้งภายในและภายนอก 

▪ พฒันำระบบกำรท ำงำนทุกกระบวนกำรผ่ำนระบบ IT (IT leads operation) 

บริษทัฯ พฒันาระบบการท างานทุกกระบวนการผ่านระบบ IT (IT leads operation) โดยการเปล่ียนแปลง

กระบวนการบริหารและการท างาน การพฒันาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยให้ขั้นตอนการ

ปฏิบติังานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปรับองค์กรและสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัทางเทคโนโลยี  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและงบประมาณท่ีก าหนด  การ

พฒันา IT เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบกระบวนการพฒันาระบบหลายกลุ่ม โดยทัว่ไปจะมีการท างานเป็น

ทีมท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะจากกลุ่มบุคคล โดยค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้หรือผูมี้ส่วนได้

เสียดว้ย 

2.3 แผนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

ดว้ยวสิัยทศัน์องคก์รและวฒันธรรมองคก์ร บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานผา่นนโยบายความย ัง่ยนื ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 

และ ในปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ได้เร่ิมทบทวนวิสัยทศัน์องค์กรและวฒันธรรมองค์กรใหม่ และมีแนวคิดริเร่ิมจดัท า

แผนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์หลกัในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยมีเป้าหมาย เร่ิมด าเนินการ

ในช่วงระยะ 5 ปี (2561-2565) ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

 ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีแผนพฒันาและกิจกรรมกบัพนักงาน ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
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3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 บริษทัฯ ก าหนดให้มีการด าเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าปีละ 1 คร้ัง เพื่อช้ี

บ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และประเด็นท่ีมีนยัส าคญั จากกระบวนการท างาน การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้ง

กระบวนการท างาน ผลิตภณัฑ์ โดยใช้วิธีการประเมินแบบมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดบั เพื่อใช้ในการช้ีบ่ง

ประเด็นดา้นความย ัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3.1 กำรช้ีบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่ำ และประเด็นผลกระทบ 

 

ผู้มส่ีวนได้เสีย 

ลูกคา้ 
พนักงาน 
คู่คา้ 

SUPPLIER 
LABOUR, SUB-
CONTRACTOR 
REGULATOR 

ลูกคา้ 
พนักงาน 

SUPPLIER 

ผูใ้ช้สินคา้ 
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 

REGULATOR 

HOUSEHOLDS 
COMPANY 

 

ประเดน็ผลกระทบ 

1. ความรู้
เทคโนโลยีระบบ
ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 
2. ความตอ้งการ
ของตลาด 
3. ศกัยภาพของ
พนักงาน 
4. การรักษา
ความลบัทางธุรกิจ
ของลูกคา้ 
5. ความสัมพนัธ์
กับคู่คา้ 
6. สินคา้ทดแทน 

1. การบริหาร 
SUPPLIER 
(ผลิต, เทคโนโลยี, 
วตัถุดิบ, การ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม
, โลจิสติกส์, 
ความมัน่คงของ
กิจการ) 
2. การบริหาร
แรงงาน 
3. การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และ
ระบบ ISO 

1. ลูกคา้ QCDS 
2. พนักงาน (SKILL, 
KNOWLEDGE, 
SAFETY, FRINGE 
BENEFITS) 
3. SUPPLIER (QCDS) 
4. การปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบั 
5. ผลกระทบและการ
พฒันาชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. PRODUCT (QCDS) 
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบั 
3. ผลกระทบและการ
พฒันาชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
4. TECHNOLOGY การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

1. PRODUCT 
(คุณภาพ, สินคา้, 
การประหยดั
พลงังาน  
2. QCDS 
3. การก าจดัซาก
สินคา้ 

R&D SCM Operation
Product 
Maker

End User
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SUSTAINABLE VALUE POSITIONING 
 

 

 

 

 

 

 

กำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ซ่ึงไดแ้ก่ 

พนกังาน  ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก เช่น สังคม, ลูกคา้, คู่คา้ และคู่แข่ง เป็น

ตน้ โดยบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงการสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการ

ด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ และไดจ้  าแนกกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตย ัง่ยนืและเพื่อเป็นการ

ตอบแทนสังคมดว้ยแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค่าความคาดหวงั กลยทุธ์ การส่ือสารและการมีส่วนร่วม 
1. ผูถื้อหุน้ 
    เจา้หน้ี 
    สถาบนัการเงิน 

- ผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานท่ีดีและยัง่ยนื 
- การก ากบักิจการท่ีดีและการ
บริหารความเส่ียง 
- การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและ
เท่าเทียม 
- การปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงตามสญัญา 
- ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส 

- ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การบริหารสภาพคล่อง การ
บริหารจดัการความเส่ียงดา้น
การเงิน 
- การด าเนินการดา้นภาษี 

- รายงานประจ าปี 
- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
- เวบ็ไซต ์www.thiensurat.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Value 
Chain

Excellent 
Service

Adaptation

Firm 
Company

satisfaction

เป็นผูน้ าในธุรกิจเคร่ืองกรองน ้ าด่ืมใน
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 



  

รายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2560 12 

 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค่าความคาดหวงั กลยทุธ์ การส่ือสารและการมีส่วนร่วม 
2. พนกังาน - ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

- ความมัน่คงในการท างาน 
- การพฒันาศกัยภาพในหนา้ท่ี
การท างาน 
- กระบวนการท างานมีความ
คล่องตวั 
- การปฏิบติัท่ีเท่าเทียมและ
เป็นธรรม 
- สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ท่ีดี 

- พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
ดว้ยสถาบนัฝึกอบรมของ
บริษทัฯ เป็นหลกั 
- พฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสม
ใหค้รอบคลุม 
- พฒันาขั้นตอนการท างาน 
การบริหารแบบ lean 
- โครงการพฒันา
สภาพแวดลอ้มและสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในการ
ท างาน 
- รับฟังความคิดเห็นผา่น
ตวัแทนคณะกรรมการ
สวสัดิการ 
- ยดึถือขอ้ก าหนดของสิทธิ
มนุษยชน 

- รายงานประจ าปี 
- รายงานความยัง่ยนื 
- คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
- การประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ 
- การฝึกอบรม 
- กิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ 
- ประกาศ อีเมล ์เวบ็ไซต ์ไลน์ เสียงตาม
สาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 

3. ลูกคา้ - คุณภาพตามมาตรฐาน 
- ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
- ส่งมอบความสะดวกสบาย 
- การปฏิบติัตามเง่ือนไขของ
พนัธสญัญา 
- การบริการดว้ยใจ 

- ส่งเสริมการออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
- ส่งเสริมและพฒันาความรู้
ใหก้า้วทนัเทคโนโลยใีหม่ 
- ปฏิบติัตรงตามเง่ือนไข
สญัญา 
- การยดึหลกั TSR core 
competency 

- ขอ้ร้องเรียน 
- ความพึงพอใจของลูกคา้ 
- นวตักรรมในกระบวนการท างานเพื่อ
ความยัง่ยนื 
 
 
 
 
 

4. คู่คา้ - การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นธรรม
โปร่งใส 
- แข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสรี
และเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 
- ช าระเงินครบถว้นตรงต่อ
เวลา 
- ปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงตามสญัญา 

- การด าเนินธุรกิจดว้ยความ
ซ่ือสตัย ์
- มีนโยบายและยดึหลกั
จรรยาบรรณ 

- คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
- สรุปการประเมินคูค่า้ประจ าปี 
- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การบริหารความเส่ียง 
- ประกาศผา่น อีเมล ์เวบ็ไซต ์ 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2560 13 

 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ค่าความคาดหวงั กลยทุธ์ การส่ือสารและการมีส่วนร่วม 
5. ชุมชนและสงัคม -  กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
- มีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชน
และสงัคม 

- โครงการ “ความรับผดิชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตาม
หลกั SMARTs” 
- การสร้างอาชีพใหค้นใน
ชุมชน 
- การสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู ้
พกัอาศยับริเวณใกลเ้คียง
บริษทัฯ 

- รายงานความยัง่ยนื 
- ประกาศ อีเมล ์ไลน์ เสียงตามสาย 
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมสืบสานประเพณี วฒันธรรม
และศาสนาทอ้งถ่ิน 
- Roadshow หรือกิจกรรมต่างๆ 
 

6. คู่แข่ง - การอยูร่่วมตลาดกนัอยา่งมี
ความสุข 
 

- การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
- การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

- คู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
- อีเมล ์เวบ็ไซต ์

7. ส่ือสารมวลชน - การไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และมีการส่ือสารท่ีถูกตอ้งตรง
ตามกฎตลาด 

- การมีส่วนร่วมในการ
เปิดเผยขอ้มูลทางธุรกิจ 
- การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้น และตรวจสอบได ้

- เวบ็ไซต ์
- การใหส้มัภาษณ์ 
- เจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ ์

8. หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบั 
- การใหค้วามร่วมมือและการ
สนบัสนุนดา้นต่างๆ 

- การด าเนินธุรกิจดว้ยหลกั
ธรรมาภิบาล 
- การใหค้วามร่วมมือและการ
สนบัสนุนดา้นต่างๆ ภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

- รายงานตามกฎหมายและเง่ือนไขในใบ
อนุญาติ 
- เขา้ร่วมการฝึกอบรม สมัมนา ภายนอก 
ดา้นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ 
- อีเมล ์เวบ็ไซต ์

9. หน่วยงานไม่แสวงหาผล
ก าไรใกลเ้คียง ส่วนรวม 

- การสร้างความสุขใหก้บั
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

- การใหค้วามช่วยเหลือชุมชน
โรงเรียน หรือหน่วยงาน
ใกลเ้คียง ส่วนรวม ท่ีมีการ
ร้องขอ โดยเฉพาะดา้นท่ี
เก่ียวกบัน ้ า สุขภาพหรือ
กิจกรรมตามประเพณี 
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4. เกีย่วกบัรำยงำน  

4.1 ขอบเขตของรำยงำน 

รายงานความย ัง่ยนืฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อแสดงถึงผลการด าเนินงานของ บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ใน

รอบปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความย ัง่ยืน อนัเก่ียวโยง

กบัประเด็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามแผนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ของบริษทัฯ 

โดยไดพ้ิจารณาถึงประเด็นส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และอา้งอิงแนวทางในการรายงานให้มีความสอดคล้องตามกรอบของ Global Reporting 

Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4) 

4.2 หลกักำรคัดเลอืกประเด็น 

บริษทัฯ ยึดหลกัการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั และพิจารณาปัจจยัท่ีตอบสนองต่อมุมมอง

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นดา้นความย ัง่ยืนขององคก์รทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม เพื่อระบุประเด็นท่ีมีนัยส าคญัต่อองค์กรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยวิธีการ

ประเมินตามเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

1. ระบุประเด็น พิจารณาจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร ผา่นกิจกรรมและโครงการในวาระต่างๆ ตลอดปี 

- ภายในองค์กร ประชุมรับผิดชอบในประเด็นท่ีส าคญักบัความย ัง่ยืน และกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งการ

บริหารความเส่ียงท่ีองคก์รตอ้งจดัการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว ้

- ภายนอกองคก์ร ขอ้มูลจากการประชุมกบัผูรั้บผิดชอบในสายงานต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

เพื่อทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มต่อองคก์ร ดว้ยการส ารวจความคิดเห็นหรือ

แบบประเมินผลดา้นต่างๆ หรือจากการรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น จากการสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม การพูดคุยทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์ขอ้มูลความคาดหวงัและแนวโน้มการ

พฒันาประเทศ เพื่อก าหนดประเด็น 

2. การจดัล าดับความส าคญั น าประเด็นท่ีมีนัยส าคญัต่อองค์กร และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์มา

เทียบเคียงกบัความสอดคลอ้งในประเด็นและตวัช้ีวดั ตามแนวทาง GRI G4 และจดัล าดบัความส าคญั และคดัเลือก

เน้ือหาขอ้มูลท่ีอยูใ่นความคาดหวงั และความสนใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรูปแบบ (Materiality Matrix) โดยแกน

นอนแสดงระดับผลกระทบต่อองค์กร TSR ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม และแกนตั้งแสดงระดับ

ผลกระทบต่อความสนใจของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัตาราง Materiality Matrix น้ี 
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Materriality Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                         เศรษฐกิจ                       ดา้นสงัคม                   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ประเด็นส ำคัญต่อองค์กร 

1. ด้ำนเศรษฐกจิ 2. ด้ำนสังคม 3. ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
1.1 การก ากบัดูแลกิจการ 2.1 ความปลอดภยัและสุขภาพของ

พนกังาน 
3.1 การจดัการของเสียและวสัดุเหลือใช ้

1.2 บรรษทัภิบาล 2.2 การพฒันาพนกังาน 3.2 การอนุรักษพ์ลงังาน 
1.3 การบริหารความเส่ียง 2.3 ความรับผดิชอบต่อสงัคม 3.3 การด าเนินการตามกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม 
1.4 นวตักรรมในกระบวนการธุรกิจ 2.4 การจา้งงานและสิทธิมนุษยชน  
1.5 การด าเนินการดา้นภาษี 2.5 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
1.6 การต่อตา้นการทุจริต 2.6 ร่วมสืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน  
 2.7 สร้างโอกาสทางการศึกษาบุตร

พนกังาน 
 

 

 

 

ระดบัผลกระทบส ำคญั ใน TSR 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

5. กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกจิ (Economic) 

5.1 บรรษัทภิบำล/กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ยดึหลกัธรรมาภิบาล เป็นองคก์รโปร่งใส ตรวจสอบได ้มี

การบริหารความเส่ียงเพื่อรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ใหส้อดคลอ้งกนัระหวา่งธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ในการด าเนินงานและพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน 

โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยในเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เช่น 

 - นโยบายก ากบัดูแลกิจการ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์http://www.thiensurat.co.th/investor 

- นโยบายและกลยทุธ์เก่ียวกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

http://www.thiensurat.co.th/investor 

- นโยบายดา้นภาษี เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์http://www.thiensurat.co.th/investor 

- นโยบายการต่อตา้นธุรกิจคอร์รัปชัน่ นโยบายจดัซ้ือจดัจา้ง และนโยบายอ่ืนๆ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

http://www.thiensurat.co.th/investor  

5.2 นวตักรรมในกระบวนกำรธุรกจิ 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในระดบั

กระบวนการซ่ึงพฒันาข้ึนโดยทีมวิจัยและพัฒนา เน้นการพฒันาหร่ือส่งเสริมนวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ และ

กระบวนการผลิต นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันานวตักรรมร่วมกบัองคก์รภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5.3 กำรพฒันำด้ำนผลติภัณฑ์ 

เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการกรองระบบ รีเวอส์ออสโทซิส ท่ีใช้กับเคร่ืองกรองน ้ า บริษทั  เธียรสุรัตน์ 

จ  ากดั (มหาชน) ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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วตัถุประสงคก์ารพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์ 

1. เพื่อลดปริมาณน ้า Concentrate ใหน้อ้ยกวา่ระบบเดิม 

2. เพื่อพฒันาประสิทธิ % Rejection ใหค้วบคู่ไปกบัอตัราก าลงัผลิตน ้า    

สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ลดปริมาณน ้ า Concentrate ให้นอ้ยกวา่ระบบเดิม 20 % ซ่ึงสามารถลดน ้ าทิ้งเพิ่มข้ึน 20% ให้กบัผูใ้ชเ้คร่ือง

กรองน ้า 

2. พฒันาประสิทธิภาพ %Rejection ควบคู่ไปกบัอตัราก าลงัผลิตน ้ า เท่ากบั 95.23% ซ่ึงประสิทธิภาพการ

กรองของเมมเบรนท่ีใชง้าน อยูท่ี่ 95% ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์ดี 

3. การลดปริมาณน ้าทิ้ง ซ่ึง ลดความสูญเสียของทรัพยากรน ้า ท าใหส้ามารถเอาน ้าใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่ามากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 กำรพฒันำด้ำนกระบวนกำร 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาดา้นกระบวนการ โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วม “โครงการ

ส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการคลงัสินคา้ 60”  ซ่ึงเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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บริษทัฯ ไดน้ าเสนอกรณีศึกษาจากสถานประกอบการท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีผลปฏิบติัดีเป็นเลิศ (Best 

Practices) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บมอบรางวลัพฒันาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2560 มอบโดยปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม ดร.สมชาย  หาญหิรัญ 
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6. กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม (Society) 

6.1 ควำมปลอดภัยและสุขภำพของพนักงำน 

ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 บริษทัฯ มีนโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน โดยน านโยบายไปสู่การปฏิบติั

ในองคก์ร 

วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 

1. เพื่อลดจุดเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุ 

2. เพือ่ตอบสนองนโยบายดา้นความปลอดภยัของลูกคา้ และภาครัฐในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด 

3. เพื่อพฒันาบุคลากรใหเ้กิดทกัษะความปลอดภยั พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

4. เพื่อสร้างความตระหนกัในดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน 

 

กิจกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ปี 2560 
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6.2 ด้ำนสุขภำพ 

 สุขภาพท่ีดีของพนักงาน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้พนักงานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บริษทัฯจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมดา้นสุขภาพต่างๆ ใหพ้นกังานไดป้ฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการ

ดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เร่ืองการกิน การพกัผอ่น การออกก าลงักาย การลด ละ เลิก ส่ิงเสพติด เพื่อสุขภาพท่ีดีของพนกังาน  

อย่างไรก็ดี “สุขภาพ” เป็นสิทธิแต่ละบุคคลท่ีทุกคนต้องลงมือท าจึงจะเกิดผล  บริษัทฯ มีหน้าท่ีส่งเสริม และ

สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน ในปี 2560 บริษทัฯ ด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

 

โครงกำรลดพุงลดโรค  

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรน ำ้สมุนไพร   
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กจิกรรมตรวจสุขภำพประจ ำปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 ด้ำนกำรพฒันำพนักงำน 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของพนกังานเพื่อสร้างคน TSR Core Compentency  

ตามหลกั SMARTs โดยใชก้ลยทุธ์ท่ีส าคญัคือการพฒันาคน ในปี 2560 มีผลด าเนินการดงัน้ี 
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รวมชัว่โมงอบรม เฉล่ียต่อคน

จ ำแนกตำมระดบั

Knowledge 24362 19.08

Manage 6046 9.45

Operate 8017 9.19

จ ำแนกตำมเพศ

เพศชำย 21488 12.74

เพศหญิง 16937 15.33

จ ำแนกตำมฝ่ำย

แผนกเร่งรัดหน้ีสิน 139

แผนกธุรกำรสำยงำนพฒันำธุรกิจ 479

โครงกำรแผนงำนและประเมินผล 92

โครงกำรกำรเงิน 166

โลจิสติกส์ 1616

ควบคุมคุณภำพกำรผลิต 419

จดัซ้ือ 362

บริหำร 153

บริหำรสำขำ 14600

ฝ่ำยเครดิต 779

ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 834

ฝ่ำยแผนก Product Sourcing 132

ฝ่ำยกฎหมำย 31

ฝ่ำยกลยทุธ์กำรตลำด 26

ฝ่ำยกลยทุธ์พฒันำธุรกิจ 66

ฝ่ำยขำย 6772

ฝ่ำยขำยทำงโทรศพัท์ 2340

ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลและองคก์ร 463

ฝ่ำยธุรกิจต่อเน่ือง 692

ฝ่ำยธุรกิจสมัพนัธ์ 1 671

ฝ่ำยธุรกิจสมัพนัธ์ 2 194

ฝ่ำยนักลงทนุสมัพนัธ์ 44

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 2715

ฝ่ำยปฏิบติักำร 945

ฝ่ำยผลิต 2357

ฝ่ำยลูกคำ้สมัพนัธ์และบริกำร 524

ฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ 51

ฝ่ำยส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำร 222

สถำบนัฝึกอบรม 147

สำยงำนพฒันำธุรกิจ 153

สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ 168

ส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำร 12

ส ำนักตรวจสอบภำยใน 61

จ ำแนกตำมหลกัสูตร

In-House Training 30876 12.10

Public Training 5749 28.46

OJT 1800 47.37

พนักงำนปี 2560 เฉล่ียทั้งปี 232.67

ชัว่โมงฝึกอบรมทั้งปี  38425

เฉล่ีย 165.15 ชัว่โมง/คน/ปี

165.15

สถิติชัว่โมงกำรฝึกอบรม

พนักงำนทั้งหมด

ปี 2560

จ ำนวนชัว่โมง/คน/ปี
สถำบันฝึกอบรม  
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หลกัสูตรความรู้เร่ืองเคร่ืองกรองฯ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสาขา                             หลกัสูตรการเจราต่อรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 ด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

กจิกรรมบริจำคโลหิต ปี 2 

 บริษทัฯ สนบัสนุนให้พนกังานท าความดีเพื่อสังคม โดยการบริจาคโลหิตและอวยัวะให้กบัสภากาชาดไทย

เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ด าเนินงานต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 ในปี 2560 มีผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ ร่วม

บริจาคโลหิต จ านวน  83  คน ในคร้ังน้ีมีผูบ้ริหารและพนกังานท่ีบริจาคโลหิตอยา่งต่อเน่ืองครบตามเกณฑแ์ละไดรั้บ

เขม็ท่ีระลึก จากสภากาชาดไทย 

 

แนวทาง วิธีการ ผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย

กำรพฒันำพนักงำนดำ้น OJT (On the Job

 training)

ก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนและกำรสอบวดัควำมรู้ โดยมีกำรติดตำม

ผลอยำ่งใกลชิ้ดเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และพฒันำบคุลำกรให้สำมำรถ

ปฏิบติังำนไดบ้รรลุเป้ำหมำย

ปี 2560 พนักงำนเขำ้รับกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร

ปฏิบติังำนทั้งหมด 38 คน จ ำนวนชัว่โมงเฉล่ีย 47.37 ชม./คน/ปี 

โดยพนักงำนสำมำรถสอบผำ่นเกณฑป์ระเมินทั้งหมด 38 คน

0

กำรอบรมภำยในบริษทั (In-House 

Training) จดัอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัดำ้นกำรพฒันำควำมสำมำรถหลกัในงำน ,

 พฒันำดำ้นกำรจดักำร และควำมสำมำรถเฉพำะทำง เช่น เก่ียวกบั

เทคนิคกำรขำย กำรจดักำรงำน หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในงำน

อบรมไปทั้งหมด 48 หลกัสูตร 

ชัว่โมงอบรมเฉล่ียทั้งปี 12.10 ชม./คน/ปี

2,055,198.10 

กำรอบรมภำยนอก (Public Training) จดัส่งพนักงำนอบรมภำยนอกเพ่ือพฒันำศกัยภำพกำรท ำงำนของแต่

ละหน่วยงำน

อบรมไปทั้งหมด 38 หลกัสูตร 

ชัว่โมงอบรมเฉล่ียทั้งปี 28.46 ชม./คน/ปี

1,362,980.58 

3,418,178.68 

ผลการด าเนินงานด้านการฝึกอบรม

รวมคำ่ใช้จ่ำย
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดส่้งเสริมใหพ้นกังานบริจาคอวยัวะให้กบัสภากาชาดไทย โดยในปี 2560 มีพนกังาน

ลงช่ือร่วมบริจาคอวยัวะ จ านวน 21 คน  

การบริจาคโลหิต หรือบริจาคอวยัวะ ถือเป็นการท าความดีท่ีพนกังานทุกคนสามารถท าไดด้ว้ยตวัเองอีกทาง

หน่ึง ซ่ึงนอกจากจะเป็นการใหท่ี้มีคุณค่าสามารถช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษยผ์ูอ่ื้นไดแ้ลว้ ผูท่ี้บริจาคโลหิตยงัท าตนเองให้

มีสุขภาพแขง็แรงข้ึนอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นการกระตุน้เมด็เลือดใหม่ข้ึนมาทดแทนส่วนท่ีไดบ้ริจาค 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรบริจำคเคร่ืองกรองน ำ้ 
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บริษัทฯ เป็นเจ้ำภำพร่วมในกำรบ ำเพญ็กุศลถวำยพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

ตำมหนังสือส ำนักพระรำชวัง อ้ำงถึงเลขที่ พว ๐๐๐๑/๑๔๒๕๕ สืบเน่ืองจำก  บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) แจ้ง

ควำมประสงค์ขอเป็นเจ้ำภำพกำรบ ำเพญ็กุศลถวำยพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

 ส ำนักพระรำชวัง มีก ำหนดกำรให้ บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นเจ้ำภำพและจัดกำรบ ำเพ็ญกุศลฯ 

ในวนัที ่20 สิงหำคม 2560 เวลำ 14.30 น. 

 ในกำรนี ้ บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน)  ก ำหนดรำยนำมเจ้ำภำพทีเ่ข้ำเฝ้ำบนพระทีน่ั่งจักรีมหำปรำสำท, 

รำยนำมผู้แทนเจ้ำภำพ, รำยนำมคณะเจ้ำภำพ จำกกำรคัดเลือกโดยคณะผู้บริหำรสำยงำนฯ โดยกำรจับสลำกเร่ิมจำก

ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยถึงระดับพนักงำนทั้ง 8 สำยงำน 

 

6.5 ด้ำนกำรสร้ำงควำมผูกพนัร่วมกบัลูกค้ำ 

ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 

 บริษทัฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี โดยการประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

พบวา่ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ ประจ าปี 2560 พบวา่ผลความพึงพอใจเฉล่ีย 95.5% ถึงอยา่งไรบริษทัฯ มุ่งมัน่

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลูกคา้ในประเด็นอ่ืนๆ ใหดี้ในปีถดัไป  

 

 

 

 

6.6 ด้ำนกำรจ้ำงงำน 

กำรจ้ำงงำน 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการจา้งงาน และการบริหารค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม พร้อมๆ กบัการค านึงถึง

สิทธิมนุษยชนของบุคคล โดยไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของผูป้ฏิบติังาน การส่ือสาร

ใหพ้นกังานพนกังานทุกคนไดรั้บทราบท าความเขา้ใจ พร้อมเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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ข้อมูลจ านวนพนักงาน

ม.ค. - ก.ค. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559 ม.ค. - ธ.ค. 2558

1 จ ำนวนพนักงำนรวม (คน)

 - พนักงำนประจ ำ 1,828 1,901 1,698

 - พนักงำนรำยวนั 33 25 44

 - พนักงำนชัว่ครำว (พนักงำนขำยอิสระ) 505 548 481

รวมทั้งส้ิน 2,366 2,474 2,223

2 จ ำนวนพนักงำนจ ำแนกตำมเพศ (ร้อยละ)

 - เพศชำย 43.91% 56.68% 58.18%

 - เพศหญิง 56.08% 43.31% 41.81%

รวมทั้งส้ิน 100% 100% 100%

3 อตัรำกำรเขำ้ - ออกของพนักงำน (ร้อยละ)

 - อตัรำกำรพนักงำนเขำ้ร่วมงำนกบับริษทั 14.34% 18.18% 18.57%

 - อตัรำกำรลำออกของพนักงำน 14.98% 17.29% 17.11%

ค่าเฉลี่ยอตัราการเข้า - ออกของพนักงาน 14.66% 17.74% 17.84%

ข้อมูล / ปี
ล าดับ รายละเอยีด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 ด้ำนร่วมสืบสำนประเพณท้ีองถิ่น  

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีแก่พนกังาน เพื่อ

เป็นการกระตุน้ความคิดและลงมือปฏิบติัของพนกังานให้ตระหนกั และมีจิตส านึกท่ีดีเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม  

มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และคนรอบขา้ง จึงจดักิจกรรมต่างๆ ข้ึน ดงัน้ี 

ท ำบุญอสิลำม 
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ท ำบุญบริษัทฯ ครบรอบ 41 ปี 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมทอดผ้ำป่ำ (วนัเข้ำพรรษำ) 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมทอดกฐิน (วนัออกพรรษำ) 
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กจิกรรมวนัสงกรำนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 ด้ำนกำรดูแลพนักงำน 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการดูแลพนกังานดา้นต่างๆ ให้มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข เป็นคนดีของสังคม 

โดยยงัคงมีเป้าหมายในการสร้างความสุขท่ีย ัง่ยืน โดยใช้หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ ดา้นขอ้พึงปฏิบติัส าหรับพนกังาน 

ซ่ึงไดป้ระกาศใชแ้ละเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ: http://www.thiensurat.co.th/investor ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำบุตรพนักงำน 
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สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรสำยน ำ้แห่งควำมสุข 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมท่องเทีย่วต่ำงประเทศ 
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กจิกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

7. กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environment) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมุ่งเน้นการใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันากระบวนการผลิตเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริม

ให้บุคลากรมีความรู้ ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจดัการของเสียจากการ

อุปโภคบริโภคของพนกังานหรือการต่อเติมติดตั้งอุปกรณ์ส านกังาน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมและโครงการต่างๆ 

เพื่อให้พนักงานตระหนักและได้รับประโยชน์อย่างย ัง่ยืน โดยค านึงถึงความส าคัญของทรัพยากร สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม และตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงได้ประกาศใช้และเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ: http://www.thiensurat.co.th/investor ในกิจกรรมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 

7.1 โครงกำร ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลดค่ำใช้จ่ำยให้บ้ำนเรำ 

 บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมด าเนินโครงการ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลดค่าใช้จ่ายให้บา้นเรา โดยมีแนวทางท่ีส่งเสริมให้

พนกังานมีความคิดริเร่ิม เกิดแนวคิดใหม่เป็นแนวทางของโครงการ เกิดกระบวนการท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อน าไป

ปฏิบติัให้เกิดข้ึน ด าเนินการปฏิบติัได ้มีผลสรุปการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานข้ึน ก่อนเร่ิม

ด าเนินการประกวดโครงการ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลดค่าใช้จ่ายให้บา้นเรา พนกังานไดใ้ห้ความส าคญัและให้ความ

สนใจเขา้ร่วมโครงการ และด าเนินการปฏิบติัตามโครงการดงักล่าวจ านวนทั้งส้ิน 12 โครงการ 
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ภาพกิจกรรมการประกวดโครงการ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลดค่าใชจ่้ายใหบ้า้นเรา 

 

 

 

 

โ 

 

 

ภาพกิจกรรม โครงการ 1 กด ลด 1 ลิตร 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อสร้างความตระหนกัในการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้ า 

- เพื่อปลูกจิตส านึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงทรัพยากรน ้าและส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพกิจกรรม  โครงการ  ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้โลกสดใสอยา่งย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯในการซ้ือถุงพลาสติก 

- เพื่อลดรายจ่ายค่าถุงพลาสติกท่ีใชเ้บิกอุปกรณ์ติดตั้ง 

- ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

- ลดปริมาณการใชถุ้งพลาสติก 

- เพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก 

- เพื่อปลูกจิตส านึกใหก้บัพนกังานลดการใชถุ้งพลาสติก 

- ลดภาวะโลกร้อน 

- เพื่อลดตน้ทุนในการจดัซ้ือและยดืระยะเวลาการใชง้าน 

- เพื่อใหพ้นกังานตอบสนองการมีส่วนร่วมนโยบาย 

  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- เพื่อปลูกจิตส านึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม 
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7.2 โครงกำรควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตำมหลกั SMARTs ปี2 

เม่ือเร่ิมโครงการฯ ต่อเน่ืองในปีท่ี  2  พนักงานได้ให้ความส าคญัและให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 

เพิ่มข้ึน ตระหนกัรู้ถึงความส าคญัในกิจกรรมและสนใจการคดัแยกขยะ เพื่อส่งต่อกิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน

โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากโครงการน้ี ณ ศูนยรี์ไซเคิลขยะชุมชนหมู่บา้นพบสุข ต าบล

บางตลาด อ า เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11140  E-Mail:  pobsook2547@gmail.com Tel:  0-2582-0796,  

08-9483-1800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. สรุป ผลการด าเนินงาน ด้านสังคมตามกรอบ GRI-G4

8.1 ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 5 ข้อ

1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์กร (G4-EC1) 

1.1 ยอดขายสุทธิ หรือ รายไดสุ้ทธิ 1,671.68          1,832.54            -
1.2 ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 87.42 80.84 -
1.3 เงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น (ลา้นบาท) 72.34 99.54 -
1.4 ผลตอบแทนแก่พนกังาน (ลา้นบาท) 439 419 -
1.5 ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายทางการเงินใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเงิน (ลา้นบาท 15.99 25.54 -
1.6 ภาษีท่ีจ่ายใหรั้ฐบาลและหน่วยงานทอ้งถ่ิน (ลา้นบาท) 11.13 48.06 -
1.7 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเพ่ือการสร้างความมีส่วน
ร่วมของชุมชนและสังคม (บาท)

344,916           663,035             -

2. อัตราเงินสมทบทีอ่งค์กรจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนักงาน

ม.ค. - ธ.ค. 2560 ม.ค. - ก.ค. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559

2.1
อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่
พนกังาน 
(ร้อยละของฐานเงินเดือน)

3% 3% 3%

 - อายงุานไม่เกิน 6 ปี (ร้อยละ) 3% 3% 3%
 - อายงุาน ไม่เกิน 6- 9 ปี (ร้อยละ) 3% 3% 3%
 - อายงุานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ) 3% 3% 3%

3. ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ ทีรั่บจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น (G4-EC4)

3
ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจากรัฐบาล
และหน่วยงานทอ้งถ่ิน (ลา้นบาท)

- - -

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 34

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

ล าดบั ผลการด าเนินงาน

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

1

ข้อมูล / ปี



4. ร้อยละของผู้ส่งมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในท้องถิ่น (G4-EC9)  

4
ร้อยละของผูส่้งมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในทอ้งถ่ิน 
(รัศมี 5 กิโลเมตร หรือภายในจงัหวดั)

- - -

5. ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดบัผู้จัดการขึน้ไปทีม่าจากคนในท้องถิ่น

ม.ค. - ธ.ค. 2560 ม.ค. - ก.ค. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559

5.1
ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจากรัฐบาล
และหน่วยงานทอ้งถ่ิน

8 คน 4 คน 13 คน

8.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 13 ข้อ

1. ข้อมูลการใช้วตัถุดบิหลัก (G4-EN1)  

วตัถุดิบหลกั

   1.1 พลาสติก 10,000             12,000               12,000                  

   1.2 คาร์บอน 40,000             45,000               45,000                  

2. ปริมาณการใช้พลังงาน (G4-EN3) 

2.1 ปริมาณการใชพ้ลงังานหลกั

2.2 ปริมาณการใชพ้ลงังานหมุนวียน

2.1 ปริมาณการใชพ้ลงังานหลกั - - -

2.2 ปริมาณการใชพ้ลงังานหมุนวียน - - -

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 35

1

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

ล าดบั ผลการด าเนินงาน

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

2

ข้อมูล / ปี



3. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (G4-EN3)

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kWh)

  -ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kWh) 5,764,594 4,379,063.47 4,047,772.60

4. ปริมาณการใช้พลังงานน า้จ าแนกตามแหล่งน า้ (G4-EN8)  

ปริมาณการใชน้ ้าจ  าแนกตามแหล่งน ้า (m3)

  -ปริมาณการใชน้ าประปา (m3) 1,310,994 136,475.02 128,011.79

5. ร้อยละของน า้น ากลับมาใช้ใหม่ (G4-EN10)   

6. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1:G4-EN15

6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1:G4-EN16

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 36

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

5 ร้อยละของการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ 20% 20% 20%

4

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

3

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

6
6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1 - - -

6.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มผ่านการใชไ้ฟฟ้า Scope 2 - - -



7. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ  (G4-EN17)  

8. ปริมาณการปล่อยสารท าลายโอโซน (G4-EN20)  

9. ปริมาณการปล่อย NOx, SOx (G4-EN21)

9.1 ปริมาณการปล่อย NOx (ton)

9.2 ปริมาณการปล่อย SOx (ton)

10. ปริมาณน า้ทิง้ทีร่ะบายออกนอกโรงงาน (G4-EN22)

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 37

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

7
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มอ่ืนๆ : Scope 3 เช่น การใช้
วตัถุดิบ การซ้ือน ้าใช ้การเดินทางของพนกังาน เป็นตน้

- - -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

8.2 ปริมาณการท าลายโอโซน (ton CFC-11e) - - -

8

ปริมาณการปล่อยสารท าลายโอโซน (ton CFC-11e) - - -

8.1 การใชส้าร HCFC22 (ton) - - -

9.2 ปริมาณการปล่อย SOx (ton) - - -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

9
9.1 ปริมาณการปล่อย NOx (ton) - - -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

10 ปริมาณน ้าทิ้งท่ีระบายออกนอกโรงงาน (m3) - - -



11. ปริมาณของเสีย (G4-EN23)

11.1 ปริมาณของเสียอนัตราย

11.2 ปริมาณของเสียไม่อนัตราย

12. จ านวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี/น า้มัน/น า้ทิง้/ของเสียทีม่ีนัยส าคญั (G4-EN24)

13. ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องกันส่ิงแวดล้อม (G4-EN31)

13.1 ค่าก าจดั และบ าบดัของเสีย 

13.2 ค่าการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 38

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

11

ปริมาณของเสีย 72,000             70,000               70,000                  

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

11.1 ปริมาณของเสียอนัตราย (ton) - - -

11.2 ปริมาณของเสียไม่อนัตราย (ton) 72,000             70,000               70,000                  

12
จ านวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี/น ้ามนั/น ้าทิ้ง/ของเสียท่ีมี
นยัส าคญั(เหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน 
และทรัพยากรธรรมชาติ)

- - -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

- - -

13 13.1 ค่าก าจดั และบ าบดัของเสีย 200,000           200,000             200,000                

13.2 ค่าการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(รวมค่าวิจยั
ศึกษาพฒันา)

ค่าใชจ่้ายและการลงทุนในการปกป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม(บาท)



8.3 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 14 ข้อ

1. ข้อมูลจ านวนพนักงาน

ม.ค. - ธ.ค. 2560 ม.ค. - ก.ค. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559

1.1 จ านวนพนกังานรวม (คน)

 - พนกังานประจ า 1,658 คน 1,828 คน 1,901 คน

 - พนกังานรายวนั 30 คน 33 คน 25 คน

 - พนกังานชัว่คราว (พนกังานขายอิสระ) 637 คน 505 คน 548 คน

รวมทั้งส้ิน 2,325 คน 2,366 คน 2,474 คน

1.2 จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ (ร้อยละ)

 - เพศชาย 58.03% 43.91% 56.68%

 - เพศหญิง 41.96% 56.08% 43.31%

รวมทั้งส้ิน 100% 100% 100%

1.3 จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน (คน)

 - อตัราพนกังานเขา้ร่วมงานกบับริษทั 769 คน 508 คน 1,539 คน

 - ระดบัผูจ้ดัการ 10 คน 6 คน 15 คน

 - ระดบัผูอ้  านวยการข้ึนไป 4 คน 1 คน 1 คน

 - อตัราการลาออกของพนกังาน 1,043 คน 897 คน 1,333 คน

2. ข้อมูลพนักงานทีจ่ะเกษียณ และอัตราการลาออก (G4-LA1)
2.1 ร้อยละของพนกังานท่ีจะเกษียณอายุ
2.2 อตัราการลาออก

ม.ค. - ธ.ค. 2560 ม.ค. - ก.ค. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559
2.1 พนกังานท่ีจะเกษียณอายุ

 - กลุ่มพนกังานช่วงอาย ุ55-60 ปี 42 คน 35 คน 26 คน

 - กลุ่มพนกังานช่วงอาย ุ50-60 ปี 139 คน 140 คน 114 คน

2.2 อตัราการลาออก (Turn Over Rate) 14.70% 14.98% 17.29%

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 39

ล าดบั ผลการด าเนินงาน
ข้อมูล / ปี

ล าดบั ผลการด าเนินงาน
ข้อมูล / ปี



3. อัตราการกลับมาท างานหลังจากคลอด (G4-EN24)

ม.ค. - ธ.ค. 2560 ม.ค. - ส.ค. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559
3.1 อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบุตร 18 คน 15 คน  -

4. ข้อมูลจ านวนพนักงาน (G4-LA5)
4.1 จ านวนพนกังานท่ีเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ (คน)
4.2 อตัราพนกังานท่ีอยูใ่น คปอ.

5. การมีส่วนร่วมด้าน OH&S ของพนักงาน (G4-LA6)
5.1 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน
5.2 อตัราการเกิดโรคจากการท างาน
5.3 อตัราการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน
5.4 อตัราการลาหยดุงาน 
5.5 จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการท างาน

ม.ค. - ธ.ค. 2560 ม.ค. - ส.ค. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559
5.1 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน 9 คน  - 6 คน

5.2 อตัราการเกิดโรคจากการท างาน 0 คน 0 คน 0 คน

5.3 อตัราการเกิดอุบติัเหตุจนถึงขั้นหยดุงาน 4 คน 4 คน 3 คน

5.4 จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการท างาน 0 คน 0 คน 0 คน

6. ช่ัวโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (G4-LA9) 

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 40

 - ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั (คน) 3 3 -

ล าดบั ผลการด าเนินงาน

4.2 จ านวนพนกังานท่ีอยูใ่นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

6 ชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี 58.91 0 0

ข้อมูล / ปี

ข้อมูล / ปี
ล าดบั ผลการด าเนินงาน

 - ตวัแทนลูกจา้ง 2 2 -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

4.1 จ านวนพนกังานท่ีเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ (คน) 5 5 -

4



7. ร้อยละของพนักงานทีไ่ด้รับการประเมินการด าเนินงาน และการวางแผนการเจริญเติบโตในหน้าทีก่ารงาน (G4-LA11)  

8. อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญงิและชาย (G4-L13)

ม.ค. - ธ.ค. 2560 ม.ค. - ม.ิย. 2560 ม.ค. - ธ.ค. 2559
8.1 อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนกังานหญิง 31.59% 31.16%  -

8.2 อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนกังานชาย 68.41% 68.84%  -

9. ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจทีม่ีความส าคญัทีผ่่านการคดักรองเร่ืองสิทธิมนุษยชน (G4-HRI,HR10)  

10. ร้อยละของกระบวนการด าเนินงานทีม่ีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (G4-HR9)  

11. ร้อยละของพนักงานทีผ่่านการอบรมนโยบาย และแนวการปฏิบัติต่อต้านคอรัปช่ันในองค์กร (G4-SO4)  

12. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการด าเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ (G4-SO11)

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 41

12
จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบทางสังคมอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและการด าเนินการแกไ้ขอยา่งเป็นทางการ

- - -

11
ร้อยละของพนกังานท่ีผ่านการอบรมนโยบาย และแนวการ
ปฏิบติัต่อตา้นคอรัปชัน่ในองคก์ร

- - -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

10
ร้อยละของกระบวนการด าเนินงานท่ีมีการประเมินผลกระทบ
ดา้นสิทธิมนุษยชน

- - -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

9
ร้อยละของผูส่้งมอบ ผูรั้บเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีมี
ความส าคญัท่ีผ่านการคดักรองเร่ืองสิทธิมนุษยชน

- - -

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

ล าดบั ผลการด าเนินงาน
ข้อมูล / ปี

ที่

7
 ร้อยละของพนกังานท่ีไดรั้บการประเมินการด าเนินงานและ
การวางแผนการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน

98% - -

ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558



13. ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (G4-PR5)

14. มูลค่าของค่าปรับทีเ่กิดจากการปฏิบัติทีไ่ม่สอดคล้องกับกฏหมาย (G4-PR9)
ความไม่ปลอดภยัของสินคา้หรือบริการ (PR2)
ขอ้มูล-ฉลากผลิตภณัฑ ์(PR4)
การส่ือสาร-ประชาสัมพนัธ์ (PR7)

รายงานความย ัง่ยนื ประจ าปี 2560 42

14
มูลค่าของค่าปรับท่ีเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
กฏหมาย (บาท)

- - -

 -ดา้นวาจา 0 0 0

13

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558

 -ดา้นจดัส่ง 0 0 0

 -ดา้นบริการ 0 0 0

ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (หน่วย:ร้อยละ) 95.5% 97.4% 0

 -ดา้นคุณภาพ 0 0 0

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2559 2558


