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สารจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

(มหาชน) ไดตระหนักในการดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันการทํา

ธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล และใหความสําคัญกับผูมีสวนได

เสีย เพ่ือสรางความยั่งยืนของธุรกิจและความม่ันคงใหกับผูถือ

หุน 

ดวยความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส

และมีธรรมาภิบาลตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท

ไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ไทยประจาํป 2561 ในระดับดีมาก (Very Good) จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงไดรับการ

ประเมินในระดับดีมากเปนเวลา 3 ปติดตอกัน 

ในดานสังคม บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

พัฒนาและสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีคุณภาพ 

โดยไดสงมอบน้ําดื่มคุณภาพตอเยาวชนและบุคลากรใน

โรงเรียนตาง ๆ โดยการบริจาคเครื่องกรองน้ําผาน “โครงการ

ปนน้ําใสจากใจเซฟ” ดวยความใสใจในสุขภาพของเยาวชน

และบุคคลากรของโรงเรียน ซ่ึงเปนพลังสําคัญในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติตอไป 

ในปตอ ๆ ไป บริษัทจะไมหยุดเพียงเทานี้ เราพรอมท่ี

จะพัฒนาและสรางสรรคโครงการท่ีมีคุณภาพตอสังคม และ

พรอมท่ีจะกาวตอไปในการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน 

 

 

(นายเอกรัตน  แจงอยู) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
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รู้จกั TSR 
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1. ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั 

1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดเริ่มกอต้ังขึ้น ในป 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

โดยมีจุดมุงหมาย คือ การผลติและจาํหนายเครื่องกรองน้ําแบบขายตรง ซึ่งเริ่มจากเครื่องกรองน้ําแบบทอคู 

และไดพัฒนาเรื่อยมาจนเปนเครื่องกรองน้ําท่ีมีระบบการกรองหลายขั้นตอน เพื่อใหน้ําท่ีผานการกรองมี

คุณภาพ ปลอดภัย รวมท้ังมีประโยชนตอรางกาย โดยในป 2556 บริษัทไดจดทะเบียน แปรสภาพเปนบริษัท

มหาชน โดยใชชื่อวา บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องกรองน้ํา โดยใชระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียว

เปนหลัก (Single Level Direct Sale) ในการจําหนายเครื่องกรองน้ํามาต้ังแตป 2519 รวมเปนเวลากวา 43 ป 

โดยลูกคาสวนใหญอยูในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงตามหัวเมืองหลักในตางจังหวัด บริษัท

ขยายกิจการโดยการเปดสาขาเพื่อใหครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เพื่อเนนการบริการลูกคาอยางท่ัวถึง

นอกจากการขายผานระบบขายตรง บริษัทมีการขายผานชองทางขายใหม เชน การขายผานโมเดิรนเทรด การ

ขายผานระบบ online 

นอกจากนี้ บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจจัด

จําหนายเครื่องกรองน้ําใหแกบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี จํากัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ) บริษัท      

เฟดเดอร ไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการจําหนายเครื่องปรับอากาศยี่หอ เฟดเดอร บริษัท             

เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด ดําเนินธุรกิจหลัก อาทิ การจําหนายเครื่องใชไฟฟาแบบผอนชําระ สินเชื่อสวนบุคคล 

สินเชื่อทะเบียนรถ เปนตน และบริษัทรวมทุนคือ บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเครื่อง

กรองน้ําและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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1.2 วิสยัทศัน์ 

เปนผูนําในธุรกิจเครื่องกรองน้ําดื่ม ในประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV 

 

1.3 พนัธกิจ 

 สรางสรรคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 

 สรางความพึงพอใจถึงบานและความผูกพันแกลูกคา 

 ขยายฐานธุรกิจไปยังกลุมประเทศ CLMV 

 สรางผลตอบแทนท่ียั่งยืนแกผูถือหุน 

 สรางความผูกพันแกบุคลากรโดยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

1.4 ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

 

  



 

 
รายงานความยั่งยนื ประจาํปี 2561 |6 

2. แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

พนัธกิจขององคก์รในการสร้างความยัง่ยืน: สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน้ําด่ืมคณุภาพถึงบา้นคณุ 

2.1 นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทมีพันธกิจสงมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผานการดําเนินงาน ต้ังแต

กระบวนการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกระบวนการผลิต และการรับสินคาหรือบริการแกผูบริโภค โดย

มุงเนนในการสรางความยั่งยืนแกองคกร และผูมีสวนไดเสีย ผานกิจกรรมตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

 

2.2 กลยทุธห์ลกัในการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ดวยวิสัยทัศนองคกรท่ีมุงเปนผูนําในธุรกิจเครื่องกรองน้ําดื่มในประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV 

รวมกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทไดวางกลยุทธหลักในการดําเนินธุรกิจโดยผานการบริหารความ

เสี่ยงและการประเมินผลกระทบของผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน พรอมกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และสงตอเปาหมายสู

การปฏิบัติไปยังผูบริหารและพนักงานอยางท่ัวถึง กลยุทธท่ีสําคัญไดแก 

• พฒันาบคุลากรอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างวฒันธรรม SMARTs 

บริษัทกําหนดความสามารถหลักขององคกร (TSR Core Competency) SMARTs ท่ีสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาและวิสัยทัศนองคกร เพื่อใชเปนตัวกําหนดคุณลักษณะพื้นฐานท่ีทุกคนในองคกรจําเปนตองมี 

พรอมกําหนดความสามารถตามตําแหนงงานไวอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการทํางาน

ของพนักงาน และพัฒนาทางดานจิตใจ พฤติกรรม เพื่อสรางใหเปนคนเกงและมีความสามารถในงาน และเปน

คนดีของสังคม รวมสรางสรรคงานท่ีมีคุณคาและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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• เน้นเร่ืองการขยายตวัทางธรุกิจ 

บริษัทกําหนดเปาหมายการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสรางสุขภาพและบริการท่ีดีให

ประชาชนชาวไทยทุกกลุม ท้ังระบบขายตรงชั้นเดียวและระบบการรับจางผลิตสินคาใหบริษัทขายตรงชั้นนํา

ท่ีกระจายไปท่ัวประเทศ (OEM) ซึ่งจะชวยใหประชาชนไดมีสุขภาพท่ีดีผานน้ําดื่มท่ีสะอาดไดมากขึ้น โดย

ทุกกระบวนการทํางานตองคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในทุกสวน 

• ปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการทาํงานและการส่งมอบพนัธกิจด้านความยัง่ยืนให้แก่พนักงาน 

ความสุขของผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกเปนหลักสําคัญในการสรางความยั่งยืนของบริษัทให

เกิดขึ้น ดวยทางบริษัทเล็งเห็นวาปจจุบันอุปสรรคในการเดินทางเปนสิ่งสําคัญในการประกอบกิจกรรมตางๆ 

รวมถึงเทคโนโลยีดานการสื่อสารท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดในแตละกลุม

ผูมีสวนไดเสีย ทางบริษัทจึงมีนโยบายการนําเสนอสินคาและบริการถึงบาน ท่ีทํางาน หรือสถานท่ีท่ีผูมีสวน

ไดเสียใชเวลาอยู ณ ท่ีนั้นเปนประจําหรือเปนเวลานาน  ท้ังนี้บริษัทจึงไดพัฒนาการบริการเพื่อใหเกิดความ

พึงพอใจกับผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอก เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีดีใหกับ

สังคม 

• พฒันาระบบการทาํงานผ่านระบบ IT (IT leads operation) 

บริษัทพัฒนาระบบการทํางานผานระบบ IT (IT leads operation) โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

บริหารและการทํางาน การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีสามารถชวยใหขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับองคกรและสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันทางเทคโนโลยี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึงตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบในการเลือกใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและงบประมาณท่ี

กําหนด การพัฒนา IT เก่ียวของกับบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบกระบวนการพัฒนาระบบหลายกลุม 

โดยท่ัวไปจะมีการทํางานเปนทีมท่ีตองอาศัยความรู ประสบการณ และทักษะจากกลุมบุคคล โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยของลูกคาหรือผูมีสวนไดเสียดวย 

• พฒันาสินค้าและบริการท่ีคาํนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

การพัฒนาสินคาและบริการเปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีบริษัทใหความสําคัญ เนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความจําเปนและ

คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียท่ีจะชวยพัฒนาเพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทจึงไดพัฒนาระบบงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ และการบริการ รวมถึงการสรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 

และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

 

2.3 แผนการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ดวยวิสัยทัศนองคกรและวัฒนธรรมองคกร บริษัทไดดําเนินงานผานนโยบายความยั่งยืน ต้ังแตป 2557 

เปนตนมา และในป 2560 บริษัทไดทบทวนวิสัยทัศนองคกรและวัฒนธรรมองคกรใหม และมีแนวคิดริเริ่มจัดทํา

แผนการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยกําหนดเปาหมายและกลยุทธหลักในการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งดําเนินการตอเนื่อง

เปนปท่ี 2 
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Corporate: “สายน้ําแห่งความสขุขององคก์ร” 

 สรางคุณคาองคกร เพื่อสงมอบคุณคาใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยสรางสายน้ําแหงความสุขของ

องคกรผานการพัฒนาการทํางานดานการขาย การบริการ ระบบการทํางาน การประเมินผลงาน รวมถึงการ

สรางวัฒนธรรมองคกรให SMARTs เพื่อสงมอบคุณคาใหตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

Social: “สายน้ําแห่งความสขุถึง “บา้น” คณุ” 

 สรางคุณคาของสินคาและบริการ เพื่อสงมอบคุณคาถึง "บาน" ใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม "บาน" คือ

สถานท่ีท่ีเราใชเวลานาน เปนประจํา ไมวาจะเปนท่ีพักอาศัย ท่ีทํางาน ท่ีเรียนรู ดังนั้นการสรางสายน้ําแหง

ความสุข ณ ท่ีเหลานี้ จึงเปนสิ่งสําคัญในการเริ่มตนการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหกับผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

อยางไรก็ดี สายน้ําแหงความสุขถึง "บาน" คุณนี้สามารถเกิดดวยสายน้ําแหงความสุขขององคกร และสายน้ํา

แหงความสุขของสังคมประกอบกัน โดยทางบริษัทจะสรางสายน้ําแหงความสุขถึง"บาน"คุณ  ผานผลิตภัณฑ 

การบริการ และโครงการท่ีทางบริษัททํารวมกับหนวยงานภายนอก หรือประชาชน ท้ังดานการสรางสุขภาพท่ีดี

ดวยน้ําดื่มท่ีสะอาด การใหขอมูลดานการดูแลสุขภาพดวยน้ํา การชวยพัฒนาความสามารถในการทํางานของ

คนในสังคม การสรางอาชีพใหคนในชุมชน 

 

Environment: “สายน้ําแห่งความสขุของโลก” 

 พัฒนากระบวนการทํางานในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ การกําจัดของเสียท่ีสามารถชวยในการ

ประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อเปนอีกหนึ่งกําลังในการสรางความยั่งยืนของระบบนิเวศน การ

รักษาโลกโดยสามารถชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลดลง (ซื้อน้ําขวดพลาสติกลดลงภายหลังจากติดต้ัง

เครื่องกรองน้ํา) 
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3. ผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทกําหนดใหมีการดําเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดหวงโซคุณคาปละ 1 ครั้ง 

เพื่อชี้บงผูมีสวนไดเสีย และประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ จากกระบวนการทํางาน การประเมินผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมท้ังกระบวนการทํางาน ผลิตภัณฑ โดยใชวิธกีารประเมินแบบมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ เพื่อ

ใชในการชี้บงประเด็นดานความยั่งยืนใหครอบคลุมผูมีสวนไดเสีย 
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3.1 การช้ีบง่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า และประเดน็ผลกระทบ 
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3.2 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน พนักงาน ผูถือหุน และผูบริหารของ

บริษัท รวมถึงสังคม ลูกคา คูคา และคูแขง โดยบริษัทไดคํานึงถึงการสนับสนุนพรอมท้ังรับฟงขอคิดเห็นจากผูมี

สวนไดเสียทุกกลุมและนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหเปนประโยชนในการดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทได

จําแนกกิจกรรมท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อเปนการตอบแทนสังคมดวยแนวทางดังตอไปนี้ 

ผูมีสวนไดเสีย คาความคาดหวัง กลยุทธ การสื่อสารและการมีสวนรวม 

1. ผูถือหุน 

พนักงาน: 

พนักงานรายวัน 

รายเดือน 

ลูกจางชั่วคราว 

- ผลตอบแทนจากการ

ดําเนินงานท่ีดีและยั่งยืน 

- ผลตอบแทนและสวัสดิการ

ท่ีเหมาะสม 

- การพัฒนาศักยภาพใน

หนาท่ีการทํางาน 

- กระบวนการทํางานมี

ความคลองตัว 

- สภาพแวดลอมในการ

ทํางานท่ีดี 

- ยึดหลักธรรมมาภบิาลและ

จริยธรรมทางธุรกิจ 

- สรางระบบการประเมินผล

การทํางานและนโยบาย

การใหรายไดท่ีเหมาะสม 

- การฝกอบรมตามแผนงาน

ประจาํป และการจัด

กิจกรรม 

- การพัฒนาระบบและ

ขั้นตอนการทํางานเพื่อ

ชวยในการทํางาน 

- โครงการสรางความผูกพัน

ในองคกร 

 

- รายงานประจําป 

- การอบรมภายใน 

- กิจกรรมผูบริหารพบพนักงาน 

- ประกาศอีเมล 

- การฝกอบรม 

- การสรางกิจกรรมตางๆ 

- การนําโปรแกรมมารวมทํางาน 

- การจัดทํามาตรฐานการทํางาน 

- การสรางกิจกรรม และการ

สื่อสารทางไลนบริษัท                            

บอรดประชาสัมพนัธ และการ

สํารวจความพึงพอใจ 

2. ผูบริโภคท่ีซื้อ 

รับการบรโิภค

สินคาและ

บริการของ

บริษัท 

- คุณภาพตามมาตรฐาน 

- ผลิตภัณฑท่ีตอบสนอง

ความตองการของลูกคา 

- สงมอบความสะดวกสบาย

ในการใชสนิคา 

- การดื่มน้ําท่ีสงเสริม

สุขภาพและคุณภาพชวีิตท่ี

ดี 

- การพัฒนาการควบคุม

คุณภาพการผลิต 

- การสรางใหผูบริโภคมีสวน

รวมของในการการ

ออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ และการบริการ 

- การพัฒนาการขายและ

การบริการ 

- การใหความรูดานการ

รักษาสุขภาพดวยการดื่ม

น้ํา 

 

 

 

- การพัฒนากระบวน และประเมิน

ขอรองเรียนท่ีเกิดจากคุณภาพ

การผลิต 

- การสํารวจขอรองเรียนและความ

พึงพอใจของลูกคา 

- กระบวนการขาย และการ

บริการ 
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ผูมีสวนไดเสีย คาความคาดหวัง กลยุทธ การสื่อสารและการมีสวนรวม 

3. คูคา: 

บุคคลภายนอก

ท่ีมีสวน

เก่ียวของกับ

กิจกรรมการ

ทํางานของ

บริษัท 

- การจัดซื้อจดัจางท่ีเปน

ธรรมโปรงใส 

- แขงขันทางธุรกิจอยางเสรี

และเปนธรรมอยาง

เครงครัด 

- ชําระเงินครบถวนตรงตอ

เวลา 

- ปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

ขอตกลงตามสัญญา 

 

- การดําเนินธรุกิจดวยความ

ซื่อสัตย 

- มีนโยบายและยึดหลัก

จรรยาบรรณ 

- คูมือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

- สรุปการประเมินคูคาประจําป 

- การกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

4. ชมุชนและสังคม

บริเวณบริษัท

และบริเวณ

ใกลเคียง 

- กระบวนการผลิตท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ 

- การไมสรางความ

เดือดรอนใหชุมชนบริเวณ

บริษัท 

- การสรางงานใหคนใน

ชุมชน 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

ดานมลพษิอยางเครงครัด 

- การสรางสัมพันธท่ีดีกับผู

พักอาศัยบริเวณใกลเคียง

บริษัท 

- การสรางอาชีพใหคนใน

ชุมชน 

 

- เขารับการอบรม รับฟงขาวสาร

และตรวจสอบการปฏบิัติอยาง

สม่ําเสมอ 

- มีชองทางการติดตอระหวาง

บริษัทและชุมชนอยางใกลชิดเพื่อ

รับฟงปญหา ขอคิดเห็น 

- การประกาศรับสมัครงานใน

บริเวณใกลเคียงบริษัท และ

กิจกรรมท่ีหนวยงานในจังหวัดจัด

ขึ้น 

 

5. หนวยงานกํากับ

ดูแลบริษัท

ภายนอกท้ัง

ภาครัฐและ

เอกชน 

- ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบังคับท่ีบริษัท

จําเปนตองดําเนินการตาม 

- ปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ทํางานท่ีไดรับการอนุมัติ

แลว 

- การใหความรวมมือและ

การสนับสนุนดานตางๆ ท่ี

หนวยงานรองขอ 

- การดําเนินธรุกิจดวยหลัก  

ธรรมาภบิาล 

- การใหความรวมมือและ

การสนับสนุนดานตาง ๆ 

แกภาครัฐท่ีเก่ียวของกับ

บริษัท 

- รายงานตามกฎเกณฑและ

เง่ือนไขในใบอนุญาต 

- เขารวมการฝกอบรม               

สัมมนาภายนอก ดานความรูท่ี

เก่ียวของ 

- ประชุมรบัทราบกฎระเบียบตางๆ 

- ปฏิบัติตาม และตรวจสอบการ

ทํางานใหเปนตามมาตรฐานการ

ทํางาน กฎตาง ๆ อยางถูกตอง 

และสม่าํเสมอ 
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ผูมีสวนไดเสีย คาความคาดหวัง กลยุทธ การสื่อสารและการมีสวนรวม 

6. ผูถูกเสนอขาย

สินคาและชุมชน 

- ความไววางใจในการให

พนักงานเขาเสนอขาย

สินคาและบริการ 

- การไดรับขอมูลท่ีถูกตอง 

ครบถวนกอนการตัดสินใจ 

- การมีความรูดานการดื่ม

น้ําและการใชน้ําเพื่อ

สุขภาพท่ีด ี

- การสรางความสัมพันธท่ีดี

กับชุมชน 

- การพัฒนาการทํางานของ

พนักงานท้ังดานการขาย

และการบริการ 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนรวมกับบริษัท 

- การอบรม 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การสรางระบบรบัขอรองเรียน 

และคําชมเชยลูกคา 

- โครงการ ปนน้ําใสจากใจเซฟ 

“Safe to School” 

4 เก่ียวกบัรายงาน 

4.1 ขอบเขตของรายงาน 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานของ บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

(มหาชน) ในรอบป 2561 ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการความยั่งยืน อันเก่ียวโยงกับประเด็นดานเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัท โดยไดพิจารณาถึง

ประเด็นสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนได

เสีย และอางอิงแนวทางในการรายงานใหมีความสอดคลองตามกรอบของ Global Reporting Initiatives 

Guideline Version 4.0 (GRI G4) 

 

4.2 หลกัการคดัเลือกประเดน็ 

บริษัทยึดหลักการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเปนสําคัญ และพิจารณาปจจัยท่ีตอบสนองตอมุมมอง

ของผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร ท่ีอาจเกิดผลกระทบตอประเด็นดานความยั่งยืนขององคกรท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อระบุประเด็นท่ีมีนัยสําคัญตอองคกรและผูมีสวนไดเสียโดยวิธีการ

ประเมินตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด 

1. ระบุประเด็น พิจารณาจากการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียท้ังภายใน

และภายนอกองคกร ผานกิจกรรมและโครงการในวาระตางๆ ตลอดป 

- ภายในองคกร ประชุมรับผิดชอบในประเด็นท่ีสําคัญกับความยั่งยืน และกลยุทธขององคกร 

รวมท้ังการบริหารความเสี่ยงท่ีองคกรตองจัดการท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อ

บรรลุเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว 
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- ภายนอกองคกร ขอมูลจากการประชุมกับผูรับผิดชอบในสายงานตางๆ ท่ีมีสวนรวมกับผูมีสวน

ไดเสีย เพื่อทราบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมตอองคกร ดวยการ

สํารวจความคิดเห็นหรือแบบประเมินผลดานตาง ๆ หรือจากการรวบรวมขอมูลอยางเปน

ทางการและไมเปนทางการ เชน จากการสัมภาษณ แบบสอบถาม การพูดคุยท้ังแบบทางการ

และไมเปนทางการ การวิเคราะหขอมูลความคาดหวังและแนวโนมการพัฒนาประเทศ เพื่อ

กําหนดประเด็น 

2. การจัดลําดับความสําคัญ นําประเด็นท่ีมีนัยสําคัญตอองคกร และผูมีสวนไดเสีย มาวิเคราะหมา

เทียบเคียงกับความสอดคลองในประเด็นและตัวชี้วัด ตามแนวทาง GRI G4 และจัดลําดับความสําคัญ และ

คัดเลือกเนื้อหาขอมูลท่ีอยูในความคาดหวัง และความสนใจของผูมีสวนไดเสียในรูปแบบ (Materiality Matrix) 

โดยแกนนอนแสดงระดับผลกระทบตอองคกร TSR ในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และแกนต้ังแสดง

ระดับผลกระทบตอความสนใจของกลุมผูมีสวนไดเสีย ดังตาราง Materiality Matrix นี้ 
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ประเดน็สาํคญัต่อองคก์ร 

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสงัคม 3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

1.1 การเติบโตของธุรกิจ 2.1 ความสุขในการทํางานของ 

     พนักงาน 

3.1 การจัดการของเสีย 

1.2 บรรษัทภิบาล 2.2 การพัฒนาพนักงาน 3.2 การพัฒนากระบวนการ 

     ทํางานเพื่อลดการใช 

     ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.3 การบริหารความเสี่ยง 2.3 ความรับผิดชอบตอสังคม 3.3 การดําเนินการตาม 

     กฎหมายสิ่งแวดลอม 

1.4 นวัตกรรมในกระบวนการ 

      ธุรกิจ 

2.4 การจางงานและสิทธิมนุษยชน 3.4 การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ 

     สิ่งแวดลอม 

1.5 การดําเนินการดานภาษ ี 2.5 ความปลอดภยัและ 

     อาชีวอนามัย 

 

1.6 การตอตานการทุจริต 2.6 การพัฒนาการทํางาน  

 

5. การดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

5.1 บรรษทัภิบาล/การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อดําเนินธุรกิจตามกฎ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อีกท้ังยังมุงเนนท่ีจะ

พัฒนาบริษัทเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศ 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาและทบทวนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบรษิทั

จดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) มาปรับใชตามบริบทธุรกิจของบริษัท จึง

กําหนด “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี

เพื่อปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางเต็มกําลังความสามารถและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

พรอมท้ังจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยางนอยอยางนอยปครั้ง ท้ังนี้ บริษัท

ไดทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และนโยบายการ

รับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2561 ใน

วันจันทรท่ี 24 กันยายน 2561  และเผยแพรนโยบายดังกลาวในเว็บไซตบริษัท ดังนี้ 

- นโยบายกํากับดูแลกิจการ เผยแพรทางเว็บไซต http://www.thiensurat.co.th/investor 

- จรรยาบรรณธรุกิจ 

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

- นโยบายการรบัเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 

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

http://www.thiensurat.co.th/investor
http://www.thiensurat.co.th/investor
http://www.thiensurat.co.th/investor
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คณะกรรมการบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) จะใชความพยายามท่ีจะดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติไวอยางเครงครัด และมุงท่ีจะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่อง

เพื่อใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส เกิดประโยชน และเกิดความเปนธรรมแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

รวมท้ังเพื่อใหเกิดความยั่งยืนกับองคกรและผูถือหุน 

 

5.2 นวตักรรมในกระบวนการธรุกิจ  

บริษัทใหความสําคัญและสงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมท้ังภายในและภายนอกองคกร ท้ังในระดับ

กระบวนการซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยและพัฒนา เนนการพัฒนาหรือสงเสริมนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ และ

กระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมรวมกับองคกรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

ในป 2561 ทางทีมวิจัยและพัฒนา ใหความสําคัญกับการคนหานวัตกรรมการกรองน้ํา ท่ีตอบโจทย

ครอบครัวยุคใหม ท่ีมีขนาดเล็กลง รวมไปถึงขอจํากัดดานพื้นท่ีใชสอยของท่ีพักอาศัย  จึงใหความสําคัญกับ

ขนาดเครื่องกรองน้ําดื่ม ใหมีความกะทัดรัด   แตยังคงประสิทธิภาพการกรองครบถวน ท้ัง 3 สวนหลักคือ 

- กรองสิ่งปนเปอนทางกายภาพ 

- กรองสิ่งปนเปอนทางเคมี 

- กรองสิ่งปนเปอนทางชีวภาพ 

 

5.2.1 การพฒันาด้านผลิตภณัฑ ์

เพื่อใหตอบโจทย การพัฒนาใหเครื่องกรองน้ํามีขนาดกะทัดรัด ทางทีมวิจัยและพัฒนา จึงสรรหา

นวัตกรรมใหมท่ีเรียกวา “ ไสกรองไฟเบอรไดน (Fibredyne)” ซึ่งรวมประสิทธิภาพการกรองหลักท้ัง 3 สวนคือ 

ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เปนเทคโนโลยีใหม นําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีรวมเอาคุณสมบัติของไสกรองตะกอน 

(PP) และสารกรองแอคติเวทเต็ดคารบอน (Activated Carbon)  เขาดวยกัน จึงทําใหไดคุณสมบัติ

ท้ังการกรองตะกอน หรือสิ่งปนเปอนทางกายภาพกับการกรองสิ่งปนเปอนทางเคมี เชน เคมีทาง

การเกษตร  คลอรีน เปนตน 

2. ไสกรองไฟเบอรไดน (Fibredyne) ยังมีโครงสรางท่ีมีความละเอียดการกรองในระดับ 0.5 ไมครอน 

จึงทําใหสามารถกรองสิ่งปนเปอนทางชีวภาพ อาทิ เชื้อโรคซิสต หรือ แบคทีเรีย ไดเปนอยางดี 

 

ภาพลักษณะภายนอกของไสกรองไฟเบอรไดน (Fibredyne) (มาตรฐาน NSF/ANSI-42) 
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สําหรับขั้นตอนในการพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ ทางทีมวิจัยและพัฒนาเล็งเห็นถึงขอจํากัดของพื้นท่ี

ใชสอยของท่ีพักอาศัยในปจจุบัน  จึงวางโครงสรางผลิตภัณฑใหมีขนาดเล็ก กะทัดรัด จึงวางสินคาเครื่องกรอง

น้ําดื่ม รุนไลท (LITE) เปนทางเลือก โดยมีขนาดมิติของเครื่องเพียง กวาง 13.3 เซนติเมตร x ยาว 27 

เซนติเมตร x สูง 33 เซนติเมตร น้ําหนักเพียง 2.54 กิโลกรัม จึงไมกินพื้นท่ีใชสอย และสามารถติดต้ังไดท้ังแบบ 

Counter Top และแบบแขวนผนัง 

 

ภาพลักษณะผลิตภัณฑ เครื่องกรองน้ําดื่มรุนไลท (LITE) 

ในสวนของคุณสมบัติการกรอง นอกจากไสกรองไฟเบอรไดน (Fibredyne) แลว เครื่องกรองน้ําดื่ม   

รุนไลท (LITE)  ยังคงเพิ่มเติมคุณสมบัติเดน ท่ีทางบริษัทยึดถือมาโดยตลอด เชน สารกรองแอคติเวทเต็ด

คารบอน นําเขาจากยุโรป, สารกรอง KDF และสารกรองคารบอนเคลือบเงิน (Silver Impregnated Activated 

Carbon) ซึ่งสารกรองเหลานี้ จะชวยใหเครื่องกรองน้ําดื่มรุนไลท (LITE) มีประสิทธิภาพการกรองสูงยิ่งขึ้น

นั่นเอง 

 

5.2.2 การพฒันาด้านกระบวนการ 

บริษัทมีการปรบัปรุงกระบวนการในการทํางานเพื่อความสะดวก ลดเวลาการทํางานของพนักงาน และ

ยังคํานึงถึงสภาพแวดลอม โดยไดนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช เชน 

- HRIS เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน ของแผนกทรัพยากรบุคคล โดยลดการใชกระดาษ 

- บริษัทลดการใชทรัพยากร (กระดาษ) ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ยอย โดยใชการสงขอมูลเขา Share Drive แลวใหกรรมการเขาไปศึกษาขอมูลการประชุมผานมือ

ถือ หรือ Tablet 

- ไดมีการลดการใชขวดพลาสติก โดยยกเลิกการเสิรฟน้ําดื่มบรรจขุวดในหองประชุมแตใชน้ําดื่มใส

เหยือกเสิรฟในท่ีประชุม 

- การใช Tablet เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ และดําเนินการดานตางๆ ดังนี้ ใชในการดูขอมูล

ของผูสมัครในการสัมภาษณงาน  จัดทําสัญญาเชาซื้อหรือใบเสร็จใหกับลูกคา  แจงปญหา       

แจงซอมงานภายใน  จองหองประชุมผานระบบ เปนตน 

 

  

 



 

 
รายงานความยั่งยนื ประจาํปี 2561 |18 

6. การดาํเนินงานด้านสงัคม (Society) 

6.1 ความปลอดภยัและสขุภาพของพนักงาน 

ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติในองคกรอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงคการดําเนินงานดานความปลอดภัย 

1. เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 

2. เพื่อตอบสนองนโยบายดานความปลอดภัยของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี

เก่ียวของ 

3. เพื่อสรางความตระหนักและการมีสวนรวมแกพนักงานในดานความปลอดภัยและการสราง

สภาพแวดลอมการในการทํางานท่ีปลอดภัย 

การกาํกบัดแูลของผู้บริหารระดบัสงู 

 ผูบริหารบริษัทใหความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงาน โดยจัดสรรงบประมาณดําเนินงานดาน

ความปลอดภัยฯ อยางเหมาะสม และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการผูบริหาร

ระดับสูงทุกเดือน พรอมกับกําหนดใหตัวแทนผูบริหารระดับสูงเปนประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อ

กํากับดูแลการดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งเปนตัวแทนของพนักงานท่ีไดมาจากการ

เลือกต้ัง 

องคค์วามรู้สู่การปฏิบติั 

บริษัทไดจัดทําขั้นตอน คูมือ เก่ียวกับการปฏิบัติดานความปลอดภัย และจัดอบรมดานความปลอดภัย

ใหกับหัวหนางาน และกลุมพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองในการปฏิบัติงาน ดานความปลอดภัย 

เพื่อตระหนักรูถึงอันตรายลวงหนาและวิธีปฏิบัติท่ีถูกตองกอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังฝกอบรมภาคทฤษฎีและ

ฝกภาคปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการดับเพลิงและการใชอุปกรณดับเพลิง รวมท้ังฝกซอมจําลองสถานการณเสมือนจริง

ในการอพยพคนจากเหตุการณอัคคีภัย เพื่อใหรูขั้นตอนและสามารถปฏิบัติตามแผนการและจัดการกับ

เหตุการณฉุกเฉินไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ได 

กิจกรรมหลักสูตรดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยป 2561 
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กิจกรรมการฝกซอมดับเพลิงขั้นตนและอพยพหนีไฟประจําป 2561 

 

 

สถิติการเกิดอบุติัเหตปีุ 2561 

สรุปสถิติการประสบอันตรายในป 2561 

ส่ิงท่ีทาํให้ประสบอนัตราย เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หยดุงาน

เกิน 3 วนั 

หยดุงานไม่

เกิน 3 วนั 
ไม่หยดุงาน 

ยานพาหนะ 0 0 2 0 0 

เครื่องมือ 0 0 1 0 1 

ตกจากท่ีสูง 0 0 1 1 0 

ลื่นลม 0 0 1 0 0 

รวม 0 0 5 1 1 

หมายเหต:ุ อุบัติเหตุรายแรงหมายถึง นับจํานวนการประสบอันตรายกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

บางสวน หยุดงานเกิน 3 วัน 
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6.2 ด้านสขุภาพ 

 สุขภาพท่ีดีของพนักงาน เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทจึงไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพดานตาง ๆ ใหพนักงานได

ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองในการดูแลสุขภาพ ต้ังแตเรื่องการกิน การพักผอน การออกกําลังกาย และไมยุง

เก่ียวกับสิ่งเสพติด เพื่อสุขภาพท่ีดีของพนักงาน อยางไรก็ดี “สุขภาพ” เปนสิทธิแตละบุคคลท่ีตองลงมือทําจึงจะ

เกิดผล บริษัทมีหนาท่ีสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของพนักงาน 

และในป 2561 บริษัทดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 
 

โครงการโรงงานสีขาว: สงเสริมใหพนักงานไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด และมีการเฝาระวังจากผูบังคับบัญชาทุก

หนวยงาน 

บริษัทใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด โดยใหจัดต้ังคณะผูรับผิดชอบ

ควบคุมสถานบริการ โรงงานและสถานประกอบกิจการมิใหมีการซุกซอนหรือจําหนายสารเสพติดอยางเด็ดขาด 

ท้ังนี้ หากพบลูกจางมีพฤติกรรมเสพยาหรือติดยาเสพติดใหนําเขาสูกระบวนการบําบัด ฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาโดยความสมัครใจ และติดตามดูแลชวยเหลือใหสามารถกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ ซึ่งจะสงผลใหผูใช

แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถทํางานใหเกิดประโยชนแกตนเองและสถานประกอบกิจการ อัน

จะทําใหเปนผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศตอไป 
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ตรวจสขุภาพประจาํปี 2561  

  
 

เพศ จํานวนผูเขารับการตรวจ (คน) ผลปกติ (คน) ผลผิดปกติ (คน) 

ชาย 333 333 0 

หญิง 258 257 1 

รวม 591 590 1 

สําหรับการตรวจสุขภาพประจาํป 2561 บริษัทไดเชิญแพทยผูเชี่ยวชายเฉพาะดาน เขามาใหคําปรึกษา

กับพนักงานโดยตรง เพื่อแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติตนอยางถูกวิธี เพื่อลดภาวะเสี่ยงตางๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน และสงเสริมการสรางสุขภาพท่ีดีอยางสม่ําเสมอ 

 

กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ เต้น BODY COMBAT 

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 

เพื่อใหพนักงานบริษัทมีสุขภาพรางกายและจิตใจ

ท่ีดี ลดภาวะการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ 

พนักงานมีสุขภาพดแีละเจ็บปวยนอยลง 

เพื่อเสริมภูมิคุมกันโรคตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและฟนตัวจากอาการปวย

เร็วขึ้น 

เพื่อใหพนักงานบริษัทใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

ใชเวลาวางกับการออกกําลังกาย 

เพื่อปองกันยาเสพติดเขามาในเขตพื้นท่ีบริษัท พนักงานหันมาออกกําลังกายหางไกลยาเสพติด 
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กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ เตะตะกร้อ 

  
 

6.3 ด้านการพฒันาพนักงาน 

1. แนวทางการพฒันาบคุลากรและผลการดาํเนินงาน 

บริษัทมุงมั่นพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและแนวทางการ

พัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ดวยการกําหนดให SMARTs เปนคุณลักษณะสําคัญหรือสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) ท่ีทุกคนในองคกรจําเปนตองมีเปนพื้นฐาน ท้ังในดานความเปน “คนเกง” คือเปนผูมีความรู

ความสามารถในงาน และในดานความเปน “คนดี” เพื่อรวมสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณคาสูการอยูรวมกันอยางมี

ความสุข และกําหนดให L-C-P-P-M เปนทักษะสําคัญในการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะดานการบริหาร

จัดการ (Managerial Skill Competency) 

SMARTs 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

L-C-P-P-M 

สมรรถนะด้านการบริหารจดัการ 

(Managerial Skill) 

S (Service Mind)  บริการดวยใจ 

M (Moral)  ยึดถือในจรรยาบรรณ 

A (Achievement)  มุงมั่นความสําเร็จ 

R (Responsibility)  สานเสรจ็ความรับผิดชอบ 

T (Team Work)  รอบคอบงานเปนทีม 

s (self-learning) ใฝเรียนรู 

L (Leadership) ความเปนผูนํา 

C (Coaching) การสอนงาน 

P (Planning & Organizing) การวางแผนและการจัดการ 

P (Problem Solving & Decision Making) การแกปญหา 

   และการตัดสนิใจ 

M (Management People & Performance) การบริหาร 

   จดัการคนและผลงาน 

 

สถาบันฝกอบรม มีแผนกบริหารศูนยฝกอบรม เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบดําเนินการ

ฝกอบรมภายใน โดยทํางานสอดประสานกับแผนกวิทยากรเพื่อดําเนินการฝกอบรมซึ่งวิทยากรภายใน 

ดําเนินการจัดสงบุคลากรระดับผูบริหารเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย

ขององคกรจากสถาบันฝกอบรมภายนอก เชื่อมโยงขอมูลกับแผนกพัฒนาองคกรและบุคลากร ท้ังดานการวาง

แผนการเติบโต การสรางและสรรหาผูสืบทอดตําแหนง การแตงต้ังโยกยาย การประเมินผลประจําป รวมถึงการ
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พิจารณาคาตอบแทน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับเปาหมาย

การเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงานดานการฝกอบรม ในป 2561 ท่ีผานมาสถาบันฝกอบรม ไดสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

และสมรรถนะดานการบรหิารจัดการ (Managerial Skill) โดยความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมในป 2561 เฉลี่ย 

92.74% 

บทสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู ผลการดําเนินงาน และคาใชจาย 

รปูแบบ วิธีการ ผลการดาํเนินงาน 
ค่าใช้จ่าย 

(ล้านบาท) 

1. การฝกอบรมภายใน    

(In-house Training) 

ดําเนินการฝกการอบรมเก่ียวกับ

การพัฒนาความสามารถหลักใน

งาน,พัฒนาการจดัการ และ 

ความสามารถเฉพาะทาง 

เก่ียวกับ เทคนิคการขาย การ

จัดการการขาย บุคลิกนักขาย 

และ หลักสูตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับ

งาน 

ดําเนินการฝกอบรมภายใน

ท้ังหมด 61 หลักสูตร จํานวน 

1,882 คน รวมระยะเวลา 

68,746.50 ชั่วโมง 

(เฉลี่ย 36.52 ชม./คน/ป) 

0.90 

2. การฝกอบรมภายนอก 

(Public Training) 

ดําเนินการจัดสงพนักงานและ

ผูบริหารเขารบัการฝกอบรมจาก

สถาบันภายนอก โดยมุงเนน

หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับงานของ

แตละหนวยงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพพนักงานใหมีขีด

ความสามารถในการทํางานสงูขึ้น 

จัดสงพนักงานและผูบริหาร

เขาอบรมอบรมท้ังหมด 26 

หลักสูตร จํานวน 29 คน รวม

ระยะเวลา 363.25 ชั่วโมง  

(เฉลี่ย  12.52 ชม./คน/ป) 

0.23 

3. การฝกปฏิบัติในงาน 

(On the Job Training) 

กําหนดมาตรฐานการทํางานและ

การสอบวัดความรู โดยมีการ

ติดตามผลอยางใกลชิดเพื่อนํามา

วิเคราะหและพัฒนาบุคลากรให

สามารถปฏบิัติงานไดบรรลุ

เปาหมาย 

จัดการเรียนรูในรปูแบบการ

ฝกปฏิบัติในงาน (On the Job 

Training) ใหแกพนักงาน 

จํานวน 33 คน ระยะเวลา 

1,440 ชั่วโมง  (เฉลีย่ 43.6 

ชม./คน/ป) 

(ไมมีคาใชจาย) 

ค่าใช้จ่ายรวม 1.13 
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ตวัอย่างภาพประกอบการฝึกอบรมภายใน (In-house Training)  

  
อบรมความรู้เคร่ืองกรองน้ําและเทคนิคการขาย 

  
อบรมครพ่ีูเล้ียง ฝ่ายขาย อบรม Create Career Path for Successor 
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อบรมความรู้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน้ํา       

แผนกเร่งรดัหน้ีสิน 

อบรม จป.หวัหน้างาน 

 

การเผยแพรความรูแกพนักงานดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

  

บริษัทมีนโยบายเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น(Anti-Corruption Policy) ใหแกพนักงานทุกระดับ เพื่อสอดคลองกับหลักคิดของบรรษัทภิบาล 

(Corporate Governance) หรือ CG  ท่ีมุงเนนใหเกิดการบริหารจัดการบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งบริษัทเผยแพรจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหผูมีสวนไดเสียทราบผานทางหนาเว็บไซตบริษัท ทางอีเมล และติดประกาศตาม

บอรดภายในบริษัท ท่ีจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2562สถาบันฝกอบรม ไดเผยแพรความรูดังกลาว ผาน

กระบวนการเรียนรูในกิจกรรมสัมมนาประจําปของบริษัท 

 

1. สถาบัน TSR กับการแบงปนความรูและประสบการณสูสังคม 

นอกจากบทบาทในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองคกรแลว ในป 2561 วิทยากรของ

สถาบันฝกอบรม ไดรับเชิญจาก ศูนยอนามัยท่ี 5 (ราชบุรี) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใหบรรยายหัวขอ 

“เทคนิคการดูแล ตรวจสอบ รักษาเครื่องกรองน้ําภายในโรงเรียน” ในการประชุมเสริมสรางความรูสุขภาพ

สําหรับครู ตชด. และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ภายใตโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและ

เยาวชนในถ่ินถ่ินกันดาร (กพด.) นับเปนกิจกรรมดี ๆ ท่ีบริษัทมีโอกาสไดแบงปนความรูและถายทอด

ประสบการณแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐเพื่อประโยชนของสังคมโดยกวาง 
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6.4 ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โครงการบริจาคโลหิตปี 5 

 บริษัทสนับสนุนใหพนักงานทําความดีเพื่อชวยเหลือสังคม โดยการบริจาคโลหิตและอวัยวะใหกับ

สภากาชาดไทยเปนประจําทุกป ซึ่งในป 2561 บริษัทไดจัดกิจกรรมดังกลาวตอเนื่องเปนปท่ี 5 ท้ังนี้ บริษัท

กําหนดจัดกิจกรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในการจัดกิจกรรมดังกลาวมีผูบริหาร พนักงานของบริษัทรวมบริจาค

โลหิต เปนจํานวนมาก 

  
  



 

 
รายงานความยั่งยนื ประจาํปี 2561 |27 

จดุติดตัง้กล่องรบับริจาคเพ่ือสถานสงเคราะหแ์ละกิจกรรม CSR 

โดยเชิญชวนพนักงานบริษัททุกทานมีสวนรวม ในการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนบริจาคใหกับสถาน

สงเคราะหตางๆ ในนาม บริษัท เธียรสุรัตน จาํกัด (มหาชน) 

 
 

โครงการปันน้ําใสจากใจเซฟ: โครงการปนน้ําใสจากใจเซฟ SAFE to School อีกหนึ่งโครงการดี ๆ เพื่อมอบ

สุขภาพด ีๆ ใหกับนอง ๆ นักเรียนท่ัวประเทศ ดวยเครื่องกรองน้ําดื่ม SAFE และบริษัทไดเชิญชวนพนักงานทุก

ทานรวมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อบริจาคเครื่องกรองน้ําใหกับนอง ๆ ไดดื่มน้ําสะอาด มีคุณภาพโดยบริษัทไดสง

มอบและติดต้ังเครื่องทําน้ําดื่มใหกับ ชุมชน และโรงเรียนท่ัวประเทศ 
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ประมวลภาพความประทบัใจ การสนับสนุนน้ําด่ืมบรรจขุวด

  

 

บริษัทสนับสนุนน้ําดื่มบรรจุขวด ใหกับชมรม Cheerleading ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในการ

แขงขันรายการ Cheerleading THAILAND Championships 2018 ณ ศูนยการคา Seacon Square 
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โครงการมอบเงินสนับสนุนและช่วยเหลือสงัคม : ประมวลภาพการมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชวยคนตาบอด 

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ  และมูลนิธิหรือองคกรการกุศลตางๆ 

  
 

โครงการ ขยะจดัหนัก 

บริษัทไดจัดทําโครงการ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามหลัก SMART's โครงการขยะ

จัดหนัก โดยเชิญชวนใหพนักงานทุกทานนําขวดแกวหรือขวดพลาสติกเหลือใช เสื้อผามือสองสภาพดีนํามา

แลกไขไก น้ําดื่ม เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานแยกขยะท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลไดออกจากขยะท่ัวไป จากนั้น

ทางบริษัทจะนําขวดแกวหรือขวดน้ําพลาสติก และเสื้อผามือสองท่ีไดนําไปสงมอบใหแกผูท่ีขาดแคลนตอไป 
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โครงการบริจาคเส้ือผ้าให้กบัมลูนิธินกขม้ิน: ขอรับบริจาคเสื้อผาจากผูบริหารและพนกังานบริษัทเพื่อสง

มอบใหมูลนิธินกขมิ้น 

  

6.5 ด้านการสร้างความผกูพนัร่วมกบัลูกค้า 

ผลการสาํรวจความพึงพอใจของลูกค้า 

 บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกปโดยมอบหมายใหฝายลูกคาสัมพันธและ

บริการเปนผูสอบถามขอมูลกับทางลูกคาและสรุปขอมูล ซึ่งการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทพบวาผล

สํารวจความพึงพอใจของลูกคาประจําป 2561 เฉลี่ย 91.10% ท้ังนี้ บริษัทมุงมั่นท่ีจะพัฒนาการบริการอยาง

ตอเนื่องเพื่อตอบสนองลูกคาใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 

6.6 ด้านการจ้างงาน 

การจ้างงาน 

 บริษัทใหความสําคัญตอการจางงาน และการบริหารคาตอบแทนอยางเปนธรรม พรอมๆ กับการ

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคล โดยไดกําหนดนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน 

พรอมเผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัท รวมท้ังมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคนไดรับทราบทําความเขาใจ 
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6.7 ด้านร่วมสืบสานประเพณีและวฒันธรรม 

 บริษัทใหความสําคัญ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมท่ีธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีในการใหการอุปถัมภกิจกรรมทางศาสนาอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการสืบสานประเพณีบริษัทจึงจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้น ดังนี้ 

ทาํบญุบริษทัครบรอบ 42 ปี 

 

 

2561 2560 2559

1.1 จํานวนพนักงานรวม (คน)

 - พนักงานประจํา 1,591 1,676 1,890

 - พนักงานรายวัน 18 33 25

 - พนักงานชั่วคราว (พนักงานขายอิสระ) 332 505 548

1,941 2,214 2,463

1.2 จํานวนพนักงานจําแนกตามเพศ (รอยละ)

 - เพศชาย 63.15 43.92 56.68

 - เพศหญิง 36.85 56.08 43.32

100.00 100.00 100.00

1.3 จํานวนพนักงานจําแนกตามระดับพนักงาน (คน)

 - อัตราพนักงานเขารวมงานกับบริษัท 417 769 508

 - ระดับผูจัดการ 6 10 6

 - ระดับผูอํานวยการขึ้นไป 4 4 1

 - อัตราการลาออกของพนักงาน (รอยละ) 12.78 14.7 14.98

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ลําดับ ผลการดําเนินงาน
ข้อมูล / ปี
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ทาํบญุอิสลาม 

  
 

กิจกรรมทอดกฐินวดัพระพทุธบาทน้ําพ ุ(วนัออกพรรษา) 

  

 

กิจกรรมถวายระฆงัให้กบัท่ีพกัสงฆ์โกสยั จงัหวดัแพร่ 
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กิจกรรมทอดผ้าป่าสามคัคีวดับางกระดี (วนัเข้าพรรษา) 

 

 

กิจกรรมวนัตรษุจีน 
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กิจกรรมวนัสงกรานต ์

  

 

6.8 ด้านการดแูลพนักงาน 

 บริษัทใหความสําคัญในการดูแลพนักงานดานตางๆ ใหมีความกินดี อยูดี มีความสุข เปนคนดีของ

สังคม โดยยังคงมีเปาหมายในการสรางความสุขท่ียั่งยืน โดยใชหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดานขอพึงปฏิบัติสําหรับ

พนักงาน ซึ่งไดประกาศใชและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท: http:/www.thiensurat.co.th/investor ในดาน

ตางๆ ดังนี้ 

 

สหกรณ์ออมทรพัยเ์ครือบริษทั เธียรสรุตัน์ จาํกดั 

สหกรณออมทรัพยเครือบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด เปนสถาบันการเงินท่ีสงเสริมใหบุคคลในบริษัทเขา

รวมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกับบริษัท เพื่อสงเสริมเสริมใหสมาชิกรูจักการประหยัด อดออม และสามารถ

กูเงินไปใชกรณีประสพปญหาภาวะดานการเงิน โดยยึดหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน จึง

เปนการรวมกันแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งในการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยเครือ

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด มีดอกเบี้ยตํ่ากวาการกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน ทําใหสามารถชวยแบงเบาภาระ

หนี้สินของสมาชิกได อีกท้ังสมาชิกยังไดรับเงินปนผลจากสหกรณเมื่อสหกรณประกาศจายเงินปนผล 
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โครงการสายน้ําแห่งความสขุปี 3  

 
 

 

ในป 2560 บริษัทไดทําการสํารวจความสุขของพนักงานในแตละดาน โดยผลการสํารวจปรากฏวาดาน

ท่ีไดความพึงพอใจสูงสุดคือดาน Happy Organization และดานท่ีไดรับคะแนนนอยท่ีสุดคือดาน Happy Soul 

ซึ่งบริษัทจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมในดานดังกลาว เชน กิจกรรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

กับศาสนาตอไป และท่ีผานมาบริษัทไดทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานโดยดําเนินการปรับปรุง

สถานท่ีและอํานวยความสะดวกใหพนักงานมีสถานท่ีจอดรถจักรยานยนตท่ีมีหลังคา 
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โครงการสมัมนาและสนัทนาการ ประจาํปี 2561 

  

  
 

กิจกรรมสานสมัพนัธ ์แม่-ลูก: พนักงานส่งภาพ และข้อความเข้าประกวด เน่ืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ 

ประจาํปี 2561 
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กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 

 

 

กิจกรรมท่องเท่ียวต่างประเทศ 
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7. การดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) 

บริษัทใหความสําคัญและมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมุงเนนการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปองกันและลดผลกระทบอยางตอเนื่อง ตลอดจน

สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความตระหนักดานสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคมในการจัดการของ

เสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานหรือการตอเติมติดต้ังอุปกรณสํานักงาน โดยบริษัทไดจัดกิจกรรมและ

โครงการตางๆ เพื่อใหพนักงานตระหนักและไดรับประโยชนอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความสําคัญของทรัพยากร 

สังคม และสิ่งแวดลอม และตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดประกาศใชและ

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท: http://www.thiensurat.co.th/investor ในกิจกรรมดานตางๆ ดังนี้ 

 

7.1 โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมตามหลกั SMARTs ปี 3 

โครงการ คดัแยกขยะ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อปลูกจิตสํานึกและใหความรูกับพนักงานบริษัทในเรื่องการคัดแยกขยะกอนท้ิง 

2. เพื่อใหความรูเรื่องการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 

3. เพื่อใหความรูเรื่องการรีไซเคิลขยะ 

4. เพื่อใหพนักงานบริษัทรับรู และตระหนักถึงปญหาเรื่องผลกระทบจากขยะตอสิ่งแวดลอม 

5. เพื่อใหพนักงานบริษัทมีความรูเรื่องแนวทางใหการปฏิบัติตนเพื่อแกไขปญหาเรื่องขยะได 

6. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูทําโครงการกับกลุมเปาหมาย 

7. เพื่อนําขยะท่ีคัดแยกไปสรางสิง่ท่ีดีและเปนประโยชนตอสังคม 

8. เพื่อใหผูทําโครงการทุกคนรูจักการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และรูจักวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

ระหวางการทํางาน  

บริษัทนําขวดพลาสติกท่ีไดจากโครงการคัดแยกขยะสงมอบใหกับศูนยการเรียนรูในชุมชนนําไปใชซ้ํา

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากโครงการนี้ ท่ีศูนยรีไซเคิลขยะชุมชนหมูบานพบสุข ตําบลบางตลาด อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11140 E-Mail: pobsook2547@gmail.com Tel: 0-2582-0796, 08-9483-1800 

ภาพกิจกรรมโครงการ คดัแยกขยะ  
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โครงการ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ โลกสดใสอย่างยัง่ยืน ดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

บริษัทรณรงคใหพนักงานท่ีทําการเบิกอุปกรณติดต้ังใชตะกราหรือถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก 

วัตถุประสงค 

- เพื่อชวยลดคาใชจายของบริษัทในการซื้อถุงพลาสติก 

- เพื่อลดรายจายคาถุงพลาสติกท่ีใชเบิกอุปกรณติดต้ัง 

- เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม 

- เพื่อลดปริมาณการใชถุงพลาสติก 

- เพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก 

- เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานลดการใชถุงพลาสติก 

- เพื่อลดภาวะโลกรอน 

- เพื่อลดตนทุนในการจัดซื้อและยืดระยะเวลาการใชงาน 

- เพื่อใหพนักงานตอบสนองการมีสวนรวมนโยบายดานนสิ่งแวดลอม 

- เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

ตารางเปรียบเทียบการจดัซ้ือถงุพลาสติก ปี 2560 – ปี 2561 

(หนวย: บาท) 

รายการ 2561 2560 ปริมาณลดลง 

ถุงพลาสติกหูห้ิว 12x20 นิ้ว 33,600 50,400 16,800 

 

โครงการต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1. โครงการประหยัดพลังงานโดยการปดไฟ ปดเครื่องปรับอากาศ ในเวลาพักเท่ียง 

2. โครงการ ปนน้ําใจเพื่อผูพิการทางสายตา 

3. โครงการปนน้ําใสจากในเซฟ 

 

 



8. สรปุ ผลการดาํเนินงาน ด้านสงัคมตามกรอบ GRI-G4
8.1 ผลการดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจ 5 ข้อ

1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององคก์ร (G4-EC1) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

1.1 ยอดขายสุทธิ หรือ รายไดสุทธิ (ลานบาท) 1,575.50               1,649.56               1,836.15               

1.2 กําไรสุทธิ (ลานบาท) 106.79                  77.37                   80.59                   

1.3 เงินปนผลแกผูถือหุน (ลานบาท) 85.72                   72.34                   51.39                   

1.4 ผลตอบแทนแกพนักงาน (ลานบาท) 428.00                  439.00                  419.00                  

1.5 ดอกเบ้ียและคาใชจายทางการเงินใหแกผูใหกูยืมเงิน (ลานบาท) 5.60                     16.03                   25.56                   

1.6 คาใชจายในการดําเนินโครงการเพื่อการสรางความมีสวนรวมของชมุชน
     และสังคม (ลานบาท)

0.15                     0.34                     0.66                     

หมายเหตุ: ขอมูลทางการเงินเปนขอมูลจากงบการเงินรวม

2. อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเข้ากองทุนสาํรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

อัตราเงินสมทบที่องคกรจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน (รอย
ละของฐานเงินเดือน)

3 3 3

 - อายุงานไมเกิน 6 ป (รอยละ) 3 3 3

 - อายุงาน ไมเกิน 6- 9 ป (รอยละ) 3 3 3

 - อายุงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป (รอยละ) 3 3 3

3. ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืนๆ ท่ีรบัจากรฐับาลและหน่วยงานท้องถ่ิน (G4-EC4)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

ผลรวมสิทธิประโยชนทางภาษีและอื่นๆ ที่ไดรับจากรัฐบาลและหนวยงาน
ทองถ่ิน (ลานบาท)

- - -

4. ร้อยละของผูส่้งมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในท้องถ่ิน (G4-EC9) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

รอยละของผูสงมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในทองถ่ิน (ภายใน
จังหวัด)

26.29 - -

5. ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืนๆ ท่ีได้รบัจากรฐับาล
และหน่วยงานท้องถ่ิน (คน)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

ผลรวมสิทธิประโยชนทางภาษีและอื่นๆ ที่ไดรับจากรัฐบาล
และหนวยงานทองถ่ิน (คน)

13 8 4
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8.2 ผลการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 13 ข้อ
1. ข้อมูลการใช้วตัถดิุบหลกั (G4-EN1)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

วัตถุดิบหลัก

   1.1 พลาสติก (kg) 200,000                - -
   1.2 สารกรองคารบอน (kg) 23,500                  - -

2. ปริมาณการใช้พลงังาน (G4-EN3)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

2.1 ปริมาณการใชพลังงานหลัก (kg หรือจํานวนอื่นๆ) - - -
2.2 ปริมาณการใชพลังงานหมุนวียน (kg หรือจํานวนอื่นๆ) - - -

3. ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า (G4-EN3) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

  -ปริมาณการใชไฟฟา(ลานบาท) 5.77 5.76 4.37

4. ปริมาณการใช้พลงังานน้ําจาํแนกตามแหล่งน้ํา (G4-EN8)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

  -ปริมาณการใชนําประปา 1.03 1.31 1.36

5. ร้อยละของน้ํานํากลบัมาใช้ใหม่ (G4-EN10) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

6. ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

7. การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ  (G4-EN17) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

รอยละของการนํานํ้ากลับมาใชใหม 20 20 20

6.1 การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1:G4-EN15 - - -

6.2 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมผานการใชไฟฟา Scope 2 - - -

การปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ : Scope 3 เชน การใชวัตถุดิบ การ
ซ้ือนํ้าใช การเดินทางของพนักงาน เปนตน

- - -
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8. ปริมาณการปล่อยสารทาํลายโอโซน (G4-EN20)   

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

9. ปริมาณการปล่อย NOx, SOx (G4-EN21)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

10. ปริมาณน้ําท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน (G4-EN22)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

11. ปริมาณของเสีย (G4-EN23) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

12. จาํนวนครัง้การรัว่ไหลของสารเคมี/น้ํามนั/น้ําท้ิง/ของเสียท่ีมีนัยสาํคญั (G4-EN24)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

8.2 ปริมาณการทําลายโอโซน (ton CFC-11e) - - -

ปริมาณการปลอยสารทําลายโอโซน (ton CFC-11e) - - -

8.1 การใชสาร HCFC22 (ton) - - -

9.2 ปริมาณการปลอย SOx (ton) - - -

9.1 ปริมาณการปลอย NOx (ton) - - -

ปริมาณนํ้าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน (m3) - - -

11.1 ปริมาณของเสียอันตราย (kg)  - - -

11.2 ปริมาณของเสียไมอันตราย (kg) 220,000                200,000                180,000                

จํานวนครั้งการรั่วไหลของสารเคมี/นํ้ามัน/นํ้าทิ้ง/ของเสียที่มีนัยสําคัญ (เหตุที่
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ)

 - - -
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13. ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องกนัส่ิงแวดล้อม (G4-EN31) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

8.3 ผลการดาํเนินงานด้านสงัคม 14 ข้อ
1. ข้อมูลจาํนวนพนักงาน 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

1.1 จํานวนพนักงานรวม (คน)

 - พนักงานประจํา 1,591 1,676 1,890

 - พนักงานรายวัน 18 33 25

 - พนักงานชั่วคราว (พนักงานขายอิสระ) 332 505 548

รวมทัง้ส้ิน 1,941 2,214 2,463

1.2 จํานวนพนักงานจําแนกตามเพศ (รอยละ)

 - เพศชาย 63.15 43.92 56.68

 - เพศหญิง 36.85 56.08 43.32

100.00 100.00 100.00

1.3 จํานวนพนักงานจําแนกตามระดับพนักงาน (คน)

 - อัตราพนักงานเขารวมงานกับบริษัท 417 769 508

 - ระดับผูจัดการ 6 10 6

 - ระดับผูอํานวยการข้ึนไป 4 4 1

2. ข้อมูลพนักงานทีจะเกษียณ และอตัราการลาออก (G4-LA1)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

2.1 จํานวนพนักงานที่จะเกษียณอายุ (คน)
 - กลุมพนักงานชวงอายุ 55-60 ป 51 39 33
 - กลุมพนักงานชวงอายุ 51-54 ป 72 53 42
2.2 อัตราการลาออก(Turn Over Rate) (รอยละ) 12.78 14.7 14.98

3. อตัราการกลบัมาทาํงานหลงัจากคลอด (G4-EN24) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

อัตราการกลับมาทํางานหลังจากคลอดบุตร (คน) 12 18 15

 - - -

13.1 คากําจัด และบําบัดของเสีย(ลานบาท) 0.10 0.2 0.2

13.2 คาการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (รวมคาวิจัยศึกษาพัฒนา)
(ลานบาท
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4. ข้อมูลจาํนวนพนักงาน (G4-LA5) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

5. การมีส่วนร่วมด้าน OH&S ของพนักงาน (G4-LA6)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางาน (คน) 7 9  -
อัตราการเกิดโรคจากการทํางาน (คน) - - -
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน (คน) 6 4 4
จํานวนผูเสียชีวิตจากการทํางาน (คน) - - -

6. ชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (G4-LA9) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

7. ร้อยละของพนักงานท่ีได้รบัการประเมินการดาํเนินงาน และการวางแผนการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน (G4-LA11) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

8. อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย (G4-L13) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

อัตราสวนคาตอบแทนของพนักงานหญิง 70.55 31.59 31.16

อัตราสวนคาตอบแทนของพนักงานชาย 29.45 68.41 68.84

9. ร้อยละของผูส่้งมอบ ผูร้บัเหมา และหุ้นส่วนธรุกิจท่ีมีความสาํคญัท่ีผา่นการคดักรองเรื่องสิทธิมนุษยชน (G4-HRI,HR10) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

รอยละของผูสงมอบ ผูรับเหมา และหุนสวนทางธุรกิจที่มีความสําคัญที่ผาน
การคัดกรองเรื่องสิทธิมนุษยชน

- - -

 - ตัวแทนนายจาง และเจาหนาที่ความปลอดภัย 6 3 3

4.2 จํานวนพนักงานที่อยูในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คน)

4.1 จํานวนพนักงานที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการ (คน) 5 5 5

 รอยละของพนักงานที่ไดรับการประเมินการดําเนินงานและการวางแผนการ
เจริญเติบโตในหนาที่การงาน

- - -

ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมตอคนตอป 36.29 58.91 0

 - ตัวแทนลูกจาง 5 2 2
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10. ร้อยละของกระบวนการดาํเนินงานทีมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (G4-HR9)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

11. ร้อยละของพนักงานท่ีผา่นการอบรมนโยบาย และแนวการปฏิบติัต่อต้านคอรปัชัน่ในองคก์ร (G4-SO4) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

12. จาํนวนข้อร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบทางสงัคมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการดาํเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ (G4-SO11)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

13. ผลสาํรวจความพึงพอใจของลกูค้า (G4-PR5) 

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

14. มูลค่าของค่าปรบัท่ีเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคล้องกบักฏหมาย (G4-PR9)
ความไมปลอดภัยของสินคาหรือบริการ (PR2)
ขอมูล-ฉลากผลิตภัณฑ (PR4)
การสื่อสาร-ประชาสัมพันธ (PR7)

ผลการดาํเนินงาน 2561 2560 2559

มูลคาของคาปรับที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับกฏหมาย (บาท) - - -

 -ดานบริการหลังการขาย 92.86 0 0

 -ดานการบริการ 90.04 0 0

 -ดานการขนสงและติดตั้ง 90.12 0 0

ผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (รอยละ) 91.10 95.50 97.40

 - ดานการขาย 91.29 0 0

จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับผลกระทบทางสังคมอยางเปนลายลักษณอักษร
และการดําเนินการแกไขอยางเปนทางการ (ขอ)

- - -

รอยละของพนักงานที่ผานการอบรมนโยบาย และแนวการปฏิบัติตอตาน
คอรัปชั่นในองคกร

- - -

รอยละของกระบวนการดําเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบดานสิทธิ
มนุษยชน

- - -
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