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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างยัง่ยืน                 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินงานโดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาล สรา้งความสมดุลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มเพื่อส่งมอบคุณค่าต่อผูม้สี่วนได้
เสยีและความมัน่คงใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความโปรง่ใสและมธีรรมาภบิาล
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในปีทีผ่า่นมาเป็นปีที่
พิสูจน์ความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
บริษัทได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562 ในระดับดีเลิศ 
(Excellent) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) ซึ่งสะท้อนผลงานที่ดขี ึ้นจากปีที่ผ่านมาที่
ไดร้บัการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก (Very Good) เป็น
เวลา 3 ปีตดิต่อกนั 

บรษิทัยงัคงใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ พรอ้มทัง้พฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่ศกัยภาพของพนักงานในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัและอนาคต การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม มคีวามปลอดภยั เพือ่ใหพ้นักงานท างานอยา่งมคีุณภาพ และภาคภูมใิจ พร้อม
จะเตบิโตกบับรษิทัต่อไป 

ในดา้นสงัคม บรษิทัยงัคงใหค้วามส าคญัของการพฒันาและส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างมคีุณภาพ 
โดยได้ส่งมอบน ้ าดื่มคุณภาพต่อเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ผ่าน “โครงการปันน ้าใสจากใจเซฟ” อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิสุขภาพทีด่ขีองเยาวชนและบุคคลากรของโรงเรยีน ซึ่งจะมสี่วนส าคญัในการพฒันาสงัคม
และประเทศชาตติ่อไป 

สุดทา้ยนี้ บรษิทัขอขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกท่านทีม่สีว่นช่วยในการจุดประกายและสนับสนุน
ใหบ้รษิทัมกีารพฒันา และเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื บรษิทัยดึมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิบนหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ความยัง่ยนืต่อไป 

 
 

(นายเอกรตัน์  แจง้อยู)่ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
GRI 102-14, GRI 103  
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รู้จกั TSR 
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1. ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั 

1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2535 มทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมี
จุดมุ่งหมาย คอื การผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแบบขายตรง ซึ่งเริม่จากเครื่องกรองน ้าแบบท่อคู่ และไดพ้ฒันา
เรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน ้าทีม่รีะบบการกรองหลายขัน้ตอน เพื่อใหน้ ้าทีผ่่านการกรองมคีุณภาพ ปลอดภยั รวมทัง้มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า  บริษัท                    
เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่19 มถุินายน 2557 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครือ่งกรองน ้า โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 
(Single Level Direct Sale) ในการจ าหน่ายเครือ่งกรองน ้ามาตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากวา่ 44 ปี โดยลกูคา้สว่นใหญ่
อยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึตามหวัเมอืงหลกัในต่างจงัหวดั บรษิทัขยายกจิการโดยการเปิด
สาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นการบรกิารลกูคา้อยา่งทัว่ถงึนอกจากการขายผ่านระบบขายตรง 
บรษิทัมกีารขายผา่นชอ่งทางขายใหม ่เชน่ การขายผา่นโมเดริน์เทรด การขายผา่นระบบ online 

นอกจากน้ี บรษิทัย่อยของบรษิทั คอื บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่าย
เครื่องกรองน ้าใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี้ จ ากดั (บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่) บรษิทั  เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 
ด าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ เฟดเดอร ์บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ด าเนินธุรกจิ
หลกั อาท ิการจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนช าระ สนิเชื่อสว่นบุคคล สนิเชื่อทะเบยีนรถ เป็นตน้ และบรษิทัร่วมทุน
คือ บรษิัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ผลการด าเนินงานโดยรวม 

งบการเงินรวม 2562 2561 2560 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,636.46 1,575.50 1,649.56 
ก าไรสทุธ*ิ (ลา้นบาท) 109.63 106.79 77.37 
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 1,447.54 1,415.09 1,481.31 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 211.14 212.08 359.95 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,236.39 1,203.00 1,121.36 
เงนิปันผลจา่ยผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 76.96 85.72 72.34 

หมายเหตุ: *ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

GRI 102-34, GRI 102-45  
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1.2 วิสยัทศัน์ 

เป็นผูน้ าในธุรกจิเครือ่งกรองน ้าดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

1.3 พนัธกิจ 

 สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมคีวามทนัสมยั 
 สรา้งความพงึพอใจถงึบา้นและความผกูพนัแก่ลกูคา้ 
 ขยายฐานธุรกจิไปยงักลุ่มประเทศ CLMV 
 สรา้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 
 สรา้งความผกูพนัแก่บุคลากรโดยพฒันาศกัยภาพ สรา้งความมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ ี
 รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1.4 ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 
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GRI 102-16 
1.5 การเติบโตและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRI 102-10, GRI 102-12 

GRI 102-16  

  

 



 

 
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562  

7 

ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
เลขทะเบยีนบรษิทั 
ประเภทธุรกจิ 
ทุนจดทะเบยีน 
 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
อเีมล ์

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
0107556000213 
ผลติและจ าหน่ายเครือ่งกรองน ้าใชใ้นครวัเรอืน 
549,682,133 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,682,133 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 
549,682,133 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,682,133 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 
เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
02-819-8899 
1210 และ 02-819-8888 
02-962-6675 
www.thiensurat.co.th 
โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1591 
ir@thiensurat.co.th 

 

1.6 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื กลุ่มตระกลูแจง้อยู ่คดิเป็นรอ้ยละ 37.72 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั คดิเป็น

รอ้ยละ 26.22 และผูถ้อืหุน้อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 35.06 (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562) 
 

 

 

 

 

 

GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 

 
 
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

- เครือ่งกรองน ้า 

- เหยอืกกรองน ้า 

 

จดัจ าหน่ายเครือ่งกรองน ้า เหยอืกกรองน ้า 

และน ้าดื่มผสมแรธ่าตุ โดยจดัจ าหน่ายผา่น

บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี ้จ ากดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    

ลสีซิง่ จ ากดั 

- เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

- สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้

การก ากบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จดัจ าหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าโดยการผอ่น

ช าระ การใหส้นิเชื่อสว่นบุคคลภายใตก้าร

ก ากบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว 

จ ากดั 

- เครือ่งกรองน ้าและ

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

จดัจ าหน่ายเครือ่งกรองน ้าและผลติภณัฑท์ี่

เกีย่วขอ้ง และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

49.00% 

 

 

GRI 102-2, GRI 102-5 
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1.7 โครงสร้างองคก์ร 

 

 
1.8 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
เคร่ืองกรองน ้าและสารกรอง 
ปัจจุบนั บรษิทัจ าหน่ายเครือ่งกรองน ้าทัง้หมดจ านวน 14 รุน่ ไดแ้ก่ 

1. UV Alkaline 
2. ROMA Plus 
3. UF Alkaline 
4. Alkaline Plus 
5. RO Mineral Plus 
6. UV Plus 
7. Super Alkaline 

8. Power Health 
9. Alkaline Mini 
10. i-Life 
11. D-lite 
12. Lite 
13. Ecomize 
14. เครือ่งท าน ้ารอ้น-น ้าเยน็ (UV และ UF) 

 
ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2562 

 
 
GRI 102-2, GRI 102-5, GRI 102-7 
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เคร่ืองปรบัอากาศ DAIKIN 
 บรษิทัเริม่จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศตัง้แต่ปลายปี 2557 จากขอ้ตกลงทางธุรกจิกบั บรษิทั สยามไดกิ้นเซลล ์
จ ากดั ในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครือ่งปรบัอากาศภายใตย้ีห่อ้ “ไดกิน้” (Daikin) 

เคร่ืองปรบัอากาศ FEDDERS 
 ในเดอืนมถุินายน 2558 บรษิทัไดเ้ขา้ไปลงทุนโดยการซือ้หุน้สามญัใน บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั จงึไดเ้ป็น
ตวัแทนจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศยี่ห้อ “เฟดเดอร์” (Fedders) โดย บรษิทั เฟดเดอร์ (Fedders Corporation) เป็น
บรษิทัอเมรกินัผูผ้ลติแอรช์ัน้น าในประเทศมากกวา่ 120 ปี 

เคร่ืองท าน ้าอุ่นย่ีห้อ SAFE Electrics 
 บริษัทได้เริ่มจ าหน่ายเครื่องท าน ้ า อุ่นที่บริษัทจ้างผลิตในลักษณะของ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) โดยผู้ผลิตจะผลิตเครื่องท าน ้าอุ่นภายใต้ยี่ห้อ “SAFE Electrics” ซึ่งได้รบัมาตรฐาน มอก . และจดั
จ าหน่ายผา่นชอ่งทางการขาย ทางโทรศพัท ์โมเดริน์เทรด E-commerce และ Social Media 
 เครื่องท าน ้าอุ่น “SAFE Electrics” เกดิจากแนวคดิพืน้ฐานทีอ่ยากใหค้นไทยมนี ้าอุ่นทีใ่ห้ทุกคนในบา้นอาบน ้า
ดว้ยความรูส้กึปลอดภยัและอุ่นใจ มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในมติขิองความปลอดภยั ในการใชง้านดว้ย
การออกแบบการผลติ และระบบที่คดัสรรอย่างพถิพีถินั ประกอบดว้ยความปลอดภยัของตวัเครื่องผลติจากพลาสตกิ 
ABS ทีม่คีวามแขง็แรง ทนความรอ้นสงูสดุ 120 องศาเซลเซยีส 

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
 ในปัจจุบนับรษิทัมผีลติภณัฑอ์ื่นนอกเหนือจากผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้า สารกรองและเครื่องปรบัอากาศและ
เครือ่งท าน ้าอุ่น ประกอบดว้ยเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน อาทเิชน่ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เครือ่งซกัผา้ เป็นตน้ โดยจ าหน่ายทัง้
ในรปูแบบเงนิสดและเงนิผอ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-2, GRI 102-7 
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ระบบขายตรงแบบชัน้เดียว การจดัจ าหน่ายผา่นบริษทัอ่ืน การจดัจ าหน่ายผา่น Online 
Marketing 

ระบบการขายตรง เป็นช่องทางหลกั
ใ น ก า ร ข า ย สิ น ค้ า ข อ ง บ ริ ษั ท 
เ น่ืองจากบริษัท เล็ง เห็นว่ า เ ป็น
ช่องทางที่พนักงานขายสามารถ
น า เสนอคุณสมบัติของสินค้าได้
ชั ด เ จ น แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ ดีกับกลุ่ มลูกค้า
เป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการ
จ าหน่ายสนิคา้อื่นๆ ของบรษิทัต่อไป 

บรษิัทจดัจ าหน่ายสนิค้าผ่านบรษิัท     
กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้  จ ากัด           
(ยี่ห้อ  Giffarine)  บริษัท แอ็ดเวล 
บิวตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ยี่ห้อ 
Adwell) และ บริษัท ซคัเซสมอร์ บี
อิง้ จ ากดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) 

บริษัท ได้ เ ริ่ม ให้มีก า รขายผ่ าน
ช่องทาง Online ปลายปี 2560 และ
มกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด 
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้าและเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จนมาเป็นการขายใน
ลกัษณะ Online to Offline  

 

 

สดัส่วนรายได้จากการขายสดและขายเช่ือ และขายตามสญัญาเช่าซ้ือ แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้จากการขาย 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ขายสดและขายเชื่อ 216.15 14.84 214.80 15.58 202.33 14.13 

ขายตามสญัญาเชา่ซือ้ 1,240.21 85.16 1,163.70 84.42 1,229.36 85.87 

รวมรายได้จากการขาย 1,456.36 100.00 1,378.50 100.00 1,431.69 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผา่น Modern trade และตวัแทนจ าหน่าย รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-6 
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บรษิทั ได้ศกึษาบรบิทขององค์กรจากกลยุทธ์ แผนธุรกจิ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวฒันธรรมองค์กร 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจประเดน็ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มจงึไดว้เิคราะห์
ผลกระทบ ความเสีย่ง และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้กบัธุรกจิของบรษิทั ดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
GRI 102-15 



 

 
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562  

13 

2. แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

1. ด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ โดยปฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรมตามหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่อียา่งเครง่ครดั เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

2. สรา้งคุณค่าทางธุรกจิ ผ่านการบูรณการความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อ
สง่เสรมิความยัง่ยนืขององคก์ร 

3. พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
4. สนับสนุนการพฒันาความสามารถของพนักงาน สรา้งความสุขในการท างาน และค านึงถงึหลกัสทิธิ

มนุษยชน เพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5. พฒันาสนิคา้และบรกิาร ใหส้ามารถสง่มอบคุณคา่ไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดหว่งโซ่คุณคา่ 
6. สนับสนุนการค้นควา้และวจิยันวตักรรมใหม่ๆ เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ และกระบวนการผลติ โดย

ค านึงถงึการใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
7. สง่เสรมิใหพ้นกังาน ลกูคา้ และคูค่า้ ไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
8. บรหิารจดัการความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางในการป้องกนั และลดผลกระทบเชงิลบให้เกดิขึน้น้อย

ทีสุ่ด 
9. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ โดยมุง่เน้นการสรา้งคุณค่าร่วมดา้นเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทมีพันธกิจส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการด าเนินงาน ตัง้แต่
กระบวนการการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์กระบวนการผลติ และการรบัสนิค้าหรอืบรกิารแก่ผู้บรโิภค โดย
มุง่เน้นในการสรา้งความยัง่ยนืแก่องคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยี ผา่นกจิกรรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

“พนัธกิจขององคก์รในการสร้างความยัง่ยืน: สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน ้าด่ืมคณุภาพถึงบา้นคณุ” 
 

2.1 นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิโดยตระหนักว่า องค์กรจะเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื ตอ้ง
อาศัยทัง้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ            
ดว้ยหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่รวมถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้สง่
มอบคุณภาพชวีติทีด่ผีา่นน ้าดืม่ทีม่คีุณภาพ 

บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเป็นกรอบใน
การปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนยดึถอืปฏบิตั ิดว้ยความเชื่อมัน่ 
ศรทัธา และเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อปลูกฝังจติส านึกเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดบั พร้อมให้การสนับสนุนชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม พฒันา                   
ที่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยนืตามหลกัการและแนวทางความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของกจิการโดยอา้งองิหลกัการ 8 ขอ้ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่        
 
GRI 102-29, GRI 102-31, GRI 103, GRI 201-1 
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การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิตัติ่อ
แรงงานอยา่งเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 
และการมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรม (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ http://www.thiensurat.co.th/csr/csr_policy) 
 
 
กรอบแนวคิดด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืใหม้คีวามชดัเจน และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจงึไดม้กีาร
ก าหนดกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Framework) ขึน้ ทัง้น้ี เพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัยดึเป็น
หลกัปฏบิตั ิและน าไปปรบัใชต้ามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-29, GRI 102-31, GRI 103, GRI 201-1 

http://www.thiensurat.co.th/csr/csr_policy
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โดยอาศยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ 
1. Human Resource: มุง่เน้นการพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมใหม้คีวามรูค้วามช านาญในงานทีต่นเองรบัผดิชอบ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาตนเอง และท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สรา้งแรงจงูใจในการท างาน ไดร้บั
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มสีวสัดกิารและคุณภาพชวีติทีด่ ีโดยค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน ความสขุในการท างาน ความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั สามารถดงึบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาท างานกบับรษิทั และรกัษาทรพัยากรบุคคล
ทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั เป็นตน้ 
2. Technology: บรษิทัน าเครื่องจกัรทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพมาใชใ้นกระบวนการผลติ เพื่อใหส้ามารถผลติสนิคา้
ที่มคีุณภาพได้ตามที่ต้องการ โดยมทีมีวจิยัและพฒันา (R&D) ที่สามารถสรา้งสรรค์คดิคน้สนิค้าและนวตักรรมใหม่ๆ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลาย นอกจากน้ียงัใหค้วามส าคญัในเรือ่งสขุอนามยั ความปลอดภยั และ
สิง่แวดลอ้มทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการท างาน 
3. Service: การบรกิารเป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทั การพฒันางานบรกิารใหม้คีุณภาพและมี
ประสทิธภิาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ ผ่านการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และครบถ้วนในการ
ใหบ้รกิาร 
4. Business Partnership: บรษิทัตอ้งรกัษาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนัธมติรทางธุรกจิ ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ 
คู่ค้า ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อส่งมอบสนิค้าและบรกิาร บนพื้นฐานของวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายของ
บรษิทั จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 
2.2 กลยทุธด้์านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
กลยทุธห์ลกัด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ดว้ยวสิยัทศัน์องคก์รทีมุ่่งเป็นผูน้ าในธุรกจิเครื่องกรองน ้าดื่มในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ร่วมกบั
นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิทัได้วางกลยุทธ์หลกัในการด าเนินธุรกจิโดยผ่านการบรหิารความเสีย่งและการ
ประเมนิผลกระทบของผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งรอบดา้น พรอ้มก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ามารถตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพใน
การด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม ด้านสิง่แวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏบิตัไิปยงัผูบ้รหิารและ
พนกังานอยา่งทัว่ถงึ กลยุทธท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
 พฒันาบคุลากรอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างวฒันธรรม SMARTs 

บริษัทก าหนดความสามารถหลักขององค์กร (TSR Core Competency)  SMARTs ที่สอดคล้องกับ            
แนวทางการพฒันาและวิสยัทศัน์องค์กร เพื่อใช้เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี  
พร้อมก าหนดความสามารถตามต าแหน่งงานไว้อย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการท างานของ
พนักงาน และพฒันาทางด้านจติใจ พฤตกิรรม เพื่อสรา้งให้เป็นคนเก่งและมคีวามสามารถในงาน และเป็นคนดขีอง
สงัคม รว่มสรา้งสรรคง์านทีม่คีุณคา่และอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 

 
 
 
 
 
 
 

GRI 102-16, GRI 102-31, GRI 201-1 



 

 
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562  

16 

 

 เน้นเร่ืองการขยายตวัทางธรุกิจ 
บรษิทัก าหนดเป้าหมายการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิ เพื่อสรา้งสุขภาพและบรกิารที่ดใีห้ประชาชน

ชาวไทยทุกกลุ่ม ทัง้ระบบขายตรงชัน้เดยีวและระบบการรบัจา้งผลติสนิคา้ใหบ้รษิทัขายตรงชัน้น าทีก่ระจายไปทัว่
ประเทศ (OEM) ซึ่งจะช่วยใหป้ระชาชนไดม้สีุขภาพที่ดผี่านน ้าดื่มที่สะอาดไดม้ากขึน้ โดยทุกกระบวนการท างาน
ตอ้งค านึงถงึผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุกสว่น 

 ปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการท างานและการส่งมอบพนัธกิจด้านความยัง่ยืนให้แก่พนักงาน 
ความสขุของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกเป็นหลกัส าคญัในการสรา้งความยัง่ยนืของบรษิทัใหเ้กดิขึน้ 

ด้วยทางบริษัทเล็งเห็นว่าปัจจุบนัอุปสรรคในการเดินทางเป็นสิ่งส าคญัในการประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
เทคโนโลยดีา้นการสื่อสารทีม่กีารพฒันาอย่างรวดเรว็สามารถสรา้งความพงึพอใจสงูสุดในแต่ละกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ทางบรษิทัจงึมนีโยบายการน าเสนอสนิคา้และบรกิารถงึบา้น ทีท่ างาน หรอืสถานทีท่ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีใชเ้วลาอยู ่ณ ที่
นัน้เป็นประจ าหรอืเป็นเวลานาน  ทัง้น้ีบรษิทัจงึไดพ้ฒันาการบรกิารเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้
ภายในและภายนอก เพือ่เป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ทีด่ใีหก้บัสงัคม 

 พฒันาระบบการท างานผา่นระบบ IT (IT leads operation) 
บรษิทัพฒันาระบบการท างานผ่านระบบ IT (IT leads operation) โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบรหิาร

และการท างาน การพฒันาหรือปรบัปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานภายในและ
กระบวนการบรหิารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ การปรบัองคก์รและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางเทคโนโลย ีซึง่
มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็จงึตอ้งมกีารพจิารณาอยา่งรอบคอบในการเลอืกใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัลกัษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและงบประมาณทีก่ าหนด การพฒันา IT เกี่ยวขอ้งกบับุคคลทีม่ี
หน้าที่ร ับผิดชอบกระบวนการพัฒนาระบบหลายกลุ่ม โดยทัว่ไปจะมีการท างานเป็นทีมที่ต้องอาศัยความรู้ 
ประสบการณ์ และทกัษะจากกลุม่บุคคล โดยค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ย 

 พฒันาสินค้าและบริการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย 
การพฒันาสนิคา้และบรกิารเป็นอกีประเดน็หน่ึงทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญั เน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในยคุปัจจุบนั ทางบรษิทัเลง็เหน็ถงึความจ าเป็นและค านึงถงึผูม้สีว่นได้
เสยีทีจ่ะชว่ยพฒันาเพื่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื บรษิทัจงึไดพ้ฒันาระบบงานการออกแบบผลติภณัฑ ์และ
การบรกิาร รวมถงึการสรา้งกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี และค านึงถงึสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

 
GRI 102-16, GRI 102-31, GRI 201-1 
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2.3 เป้าหมายและแผนการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

“พนัธกิจขององคก์รในการสร้างความยัง่ยืน: สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน ้าด่ืมคณุภาพถึงบา้นคณุ” 

 

 
 

GRI 102-31, GRI 201-1 

• การใหค้วามรูก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม

Knowledge

• การสือ่สารผา่นชอ่งทางการขายในรปูแบบต่างๆ เชน่ พนกังานขาย / Website ของบรษิทั / 
Social Media เป็นตน้

Access

• การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

Change
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3. ผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิทัก าหนดใหม้กีารด าเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าปีละ 1 ครัง้ เพื่อชีบ้่งผู้
มสีว่นไดเ้สยี และประเดน็ทีม่นียัส าคญั จากกระบวนการท างาน การประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้กระบวนการ
ท างาน ผลติภณัฑ์ โดยใช้วธิกีารประเมนิแบบมสี่วนร่วมของพนักงานทุกระดบั เพื่อใช้ในการชี้บ่งประเดน็ด้านความ
ยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRI 102-9, GRI 201-46 
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3.1 การช้ีบ่งผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า และประเดน็ผลกระทบ 

บรษิทัได้พจิารณาผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละกระบวนการ  พรอ้มทัง้ระบุ
ประเดน็ผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิและกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์ประเด็น
ความยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

 

 

 

3.2 การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิทัได้ให้ความส าคญัต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้บรหิารของบรษิทั 
รวมถงึสงัคม ลูกคา้ และคู่คา้โดยบรษิทัไดค้ านึงถงึการสนับสนุนพรอ้มทัง้รบัฟังขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม
น ามาปรบัปรุงและพฒันาให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัสร้างการมสี่วนร่วมเพื่อให้การ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอยา่งเหมะสม 

 
 

 

 

 

 

 

GRI 102-9, GRI 102-21, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 308-1, GRI 308-2 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี คา่ความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นรว่ม 

1. ผูถ้อืหุน้ 
นกัลงทุน 
สือ่มวลชน 

- บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ี
และธุรกจิเตบิโตอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- บรษิทัจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อื
หุน้อยา่งสม ่าเสมอ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา และ
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

- บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ย
ความโปรง่ใสและมรีะบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ี

- ไมม่ขีา่วทีจ่ะท าใหเ้กดิ 
ผลกระทบต่อชื่อเสยีง 

- การก าหนดแผนกลยทุธ ์และ
เป้าหมายธุรกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวโน้มของการเตบิโต
ทางธุรกจิ และสอดคลอ้งกบั
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

- การจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
เป็นเวททีีผู่ถ้อืหุน้สามารถ
ซกัถามขอ้มลูและแสดง
ความคดิเหน็ 

- บรษิทัมนีโยบาย 
การจา่ยเงนิปันผล 
ทีเ่หมาะสม 

- การเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง
ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา
ตรงตามความ คาดหวงัของ
ผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัฯ มเีวบ็ไซตท์ีท่นัสมยั 
ขอ้มลูครบถว้นเป็นปัจจุบนั 
ใชง้านไดง้า่ย 

 

- รายงานประจ าปี 
- การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมนกัวเิคราะห ์
- การเยีย่มชมกจิการ 
- การพบปะนกัลงทุนผา่นกจิกรรม

ต่าง ๆ 
- เวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. พนกังาน: 
รายวนั   
รายเดอืน  
ลกูจา้งชัว่คราว 

- ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่
เหมาะสม 

- การค านึงสทิธมินุษยชนและ
การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่ง
เป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

- มคีวามปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานทีด่ ี

- ความมัน่คงและโอกาส
กา้วหน้าในหน้าทีก่าร 

- การพฒันาความรู้
ความสามารถ 
 

- ยดึหลกัธรรมมาภบิาลและ
จรยิธรรมทางธุรกจิ 

- สรา้งระบบการประเมนิผล
การท างานและนโยบายการ
ใหร้ายไดท้ีเ่หมาะสม 

- จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง
เพือ่ใหพ้นกังานมโีอกาส
กา้วหน้าในอาชพี 

- นโยบายการรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

- แผนการอบรมพนกังานเพือ่
สง่เสรมิศกัยภาพ 
พฒันาความรูค้วามสามารถ
รวมถงึการพฒันาจติใจของ
พนกังานดว้ยโครงการทาง
พระพุทธศาสนา 

- การฝึกอบรมตามแผนงาน
ประจ าปี และการจดักจิกรรม 

- การอบรมภายใน 
- กจิกรรมผูบ้รหิารพบพนกังาน 
- ประกาศอเีมล ์
- การฝึกอบรม 
- การน าโปรแกรมมารว่มท างาน 
- การจดัท ามาตรฐานการท างาน 
- การสรา้งกจิกรรม และการสือ่สาร

ทางไลน์ของบรษิทั                            
บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการ
ส ารวจความพงึพอใจ 

- กลอ่งรบัความคดิเหน็ 
- ชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและ

ขอ้เสนอแนะ 
- คณะกรรมการความปลอดภยั      

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 
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- การก าหนดมาตรการความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

- การพฒันาระบบและขัน้ตอน
การท างานเพือ่ชว่ยในการ
ท างาน 

- การรบัฟังความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะจาก
ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อปรบัปรงุ
แนวทางการท างาน 
 

3. ผูบ้รโิภค / 
ผูร้บัการบรกิาร 

- คุณภาพตามมาตรฐาน 
- ผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ 
- สง่มอบความสะดวกสบาย

ในการใชส้นิคา้ 
การดื่มน ้าทีส่ง่เสรมิสขุภาพ
และคุณภาพชวีติทีด่ ี

- การพฒันาการควบคุม
คุณภาพการผลติ 

- การสรา้งใหผู้บ้รโิภคมสีว่น
รว่มของในการการออกแบบ
และพฒันาผลติภณัฑ ์และ
การบรกิาร 

- การพฒันาการขายและการ
บรกิาร 

- การใหค้วามรูด้า้นการรกัษา
สขุภาพดว้ยการดื่มน ้า 

 

- การพฒันากระบวน และประเมนิขอ้
รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากคุณภาพการผลติ 

- การส ารวจขอ้รอ้งเรยีนและความพงึ
พอใจของลกูคา้ 

- กระบวนการขาย และการบรกิาร 

4. คูค่า้
บุคคลภายนอกที่
มสีว่นเกีย่วขอ้ง
กบักจิกรรมการ
ท างานของ
บรษิทั 

- การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นธรรม
โปรง่ใส 

- แขง่ขนัทางธุรกจิอยา่งเสรี
และเป็นธรรมอยา่งเครง่ครดั 

- ช าระเงนิครบถว้นตรงต่อ
เวลา 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตามสญัญา 

 

- การด าเนินธุรกจิดว้ยความ
ซื่อสตัย ์ยดึหลกั
จรรยาบรรณ และการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

- นโยบายเกีย่วกบัการจดัซือ้
จดัหา 

- การเจรจาหารอืรว่มกนักบั   
คูค่า้เพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงใน
การท างานซึง่เป็นทีพ่อใจ
ของทัง้ สองฝ่าย 

- คูม่อืจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
- สรุปการประเมนิคูค่า้ประจ าปี 
- การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
- การสือ่สารกบัคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ 

5. ชุมชนและสงัคม
บรเิวณบรษิทั
และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

- กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

- การไมส่รา้งความเดอืดรอ้น
ใหชุ้มชนบรเิวณบรษิทั 

- การปฏบิตัติามกฎหมายดา้น
มลพษิอยา่งเครง่ครดั 

- การสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัผูพ้กั
อาศยับรเิวณใกลเ้คยีงบรษิทั 

- เขา้รบัการอบรม รบัฟังขา่วสารและ
ตรวจสอบการปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี คา่ความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นรว่ม 

- การสรา้งงานใหค้นในชุมชน - การสรา้งอาชพีใหค้นใน
ชุมชน 
 

- มชีอ่งทางการตดิต่อระหวา่งบรษิทั
และชุมชนอยา่งใกลช้ดิเพื่อรบัฟัง
ปัญหา ขอ้คดิเหน็ 

- การประกาศรบัสมคัรงานในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงบรษิทั และกจิกรรมที่
หน่วยงานในจงัหวดัจดัขึน้ 
 

6. หน่วยงานก ากบั
ดแูลบรษิทั
ภายนอกทัง้
ภาครฐัและ
เอกชน 

- ปฏบิตัติามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการตาม 

- ปฏบิตัติามมาตรฐานการ
ท างานทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ
แลว้ 

- การใหค้วามรว่มมอืและการ
สนบัสนุนดา้นต่างๆ ที่
หน่วยงานรอ้งขอ 

- การด าเนินธุรกจิดว้ยหลกั  
ธรรมาภบิาล 

- การใหค้วามรว่มมอืและการ
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

- รายงานตามกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไข
ในใบอนุญาต 

- เขา้รว่มการฝึกอบรม               
สมัมนาภายนอก ดา้นความรูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

- ประชุมรบัทราบกฎระเบยีบต่างๆ 
- ปฏบิตัติาม และตรวจสอบการ

ท างานใหเ้ป็นตามมาตรฐานการ
ท างาน กฎต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง 
และสม ่าเสมอ 

 

7. ผูถ้กูเสนอขาย
สนิคา้และชุมชน 
โดยรอบของผูถู้ก
เสนอขาย 

- ความไวว้างใจในการให้
พนกังานเขา้เสนอขายสนิคา้
และบรกิาร 

- การไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 
ครบถว้นก่อนการตดัสนิใจ 

- การมคีวามรูด้า้นการดื่มน ้า
และการใชน้ ้าเพื่อสขุภาพที่
ด ี

- การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
กบัชุมชน 

 

- การพฒันาการท างานของ
พนกังานทัง้ดา้นการขายและ
การบรกิาร 

- การพฒันาคุณภาพชวีติของ
ชุมชนรว่มกบับรษิทั 

- การอบรม 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
- การสรา้งระบบรบัขอ้รอ้งเรยีน และ

ค าชมเชยลกูคา้ 
 

8. เจา้หนี้ 
สถาบนัการเงนิ 

- สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข 
และขอ้ตกลงของสญัญา 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไข และ
ขอ้ตกลงของสญัญา 

- ตอบขอ้ซกัถามเมือ่ม ี       
ขอ้สงสยัดา้นการเงนิไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและรวดเรว็ 

 

- การพบปะ พดูคุย 
- โทรศพัท ์อเีมล ์
- เวบ็ไซต ์
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4 เก่ียวกบัรายงาน 
4.1 ขอบเขตของรายงาน 

รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2562 ของบรษิทั เป็นรายงานทีไ่ดจ้ดัท าแยกออกมาจากแบบ 56-1 และรายงาน
ประจ าปี เพื่อใหร้ายงานมเีน้ือหาทีช่ดัเจน สามารถสื่อสารนโยบาย กรอบการด าเนินงาน แนวทางปฏบิตั ิอนัเกี่ยวโยง
กบัประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวทางการด าเนินงานตามแผนการพฒันาทีย่ ัง่ยนื พจิารณาถงึ
ประเด็นส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และความสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัท  หรอื
ประชาชนทัว่ไปทีใ่หค้วามสนใจในประเดน็ดงักล่าว โดยการเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

เน้ือหาในรายงานฉบบัน้ีเป็นการน าเสนอขอ้มลูในช่วงวนัที ่1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562 โดยจดัท าเน้ือหา
ให้สอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล  (Global Reporting Initiative: GRI) และอ้างอิงหลักการ  8 ข้อของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ได้แก่ การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดูแล
รกัษาสิง่แวดลอ้มการรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม และการมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรม ทีก่ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลู
ในแบบ 56-1 หวัขอ้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม อย่างไรกต็าม บรษิทัตัง้ใจที่จะพฒันาคุณภาพของรายงานความยัง่ยนื 
โดยคาดหวงัวา่จะยกระดบัการเปิดเผยขอ้มลูใหค้รอบคลุมประเดน็ส าคญัต่างๆ อยา่งครบถว้นและดยีิง่ขึน้ต่อไป 

 
4.2 หลกัการคดัเลือกประเดน็ 

บรษิทัยดึหลกัการมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนได้เสยีเป็นส าคญั และพจิารณาปัจจยัที่ตอบสนองต่อมุมมองของผู้มี
ส่วนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยัง่ยืนขององค์กรทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อระบุประเดน็ทีม่นียัส าคญัต่อองคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยวธิกีารประเมนิตามเกณฑท์ี่
บรษิทัก าหนด 

1. ระบุประเด็น พจิารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร ผา่นกจิกรรมและโครงการในวาระต่างๆ ตลอดปี 

- ภายในองคก์ร ประชุมรบัผดิชอบในประเดน็ทีส่ าคญักบัความยัง่ยนื และกลยุทธข์ององคก์ร รวมทัง้การ
บรหิารความเสีย่งที่องค์กรต้องจดัการทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
องคก์รก าหนดไว ้

- ภายนอกองคก์ร ขอ้มลูจากการประชุมกบัผูร้บัผดิชอบในสายงานต่างๆ ทีม่สีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เพื่อทราบปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มต่อองค์กร ดว้ยการส ารวจความ
คิดเห็นหรือแบบประเมินผลด้านต่าง ๆ หรือจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น จากการสมัภาษณ์ แบบสอบถาม การพูดคุยทัง้แบบทางการและไม่เป็นทางการ การ
วเิคราะหข์อ้มลูความคาดหวงัและแนวโน้มการพฒันาประเทศ เพือ่ก าหนดประเดน็ 

2. การจดัล าดบัความส าคญั น าประเดน็ทีม่นียัส าคญัต่อองคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยี มาวเิคราะหม์าเทยีบเคยีง
กบัความสอดคลอ้งในประเดน็และตวัชีว้ดั ตามแนวทาง GRI Standards และจดัล าดบัความส าคญั และคดัเลอืกเน้ือหา
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความคาดหวงั และความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีในรปูแบบ (Materiality Matrix) โดยแกนนอนแสดงระดบั
ผลกระทบต่อองคก์ร TSR ในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม และแกนตัง้แสดงระดบัผลกระทบต่อความสนใจของ
กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงัตาราง Materiality Matrix น้ี 
 
 

GRI 102-44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, GRI 308-2, GRI 308-2 
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ประเดน็ส าคญัต่อองคก์ร 

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสงัคม 3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

1.1 การเตบิโตของธุรกจิ 2.1 ความสขุในการท างานของ 
     พนกังาน 

3.1 การจดัการของเสยี 

1.2 บรรษทัภบิาล 2.2 การพฒันาพนกังาน 3.2 การพฒันากระบวนการ 
     ท างานเพือ่ลดการใช ้
     ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1.3 การบรหิารความเสีย่ง 2.3 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3.3 การด าเนินการตาม 
     กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

1.4 นวตักรรมในกระบวนการ 
      ธุรกจิ 

2.4 การจา้งงานและสทิธมินุษยชน 3.4 การพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่ 
     สิง่แวดลอ้ม 

1.5 การด าเนินการดา้นภาษ ี 2.5 ความปลอดภยัและ 
     อาชวีอนามยั 

 

1.6 การต่อตา้นการทุจรติ 2.6 การพฒันาการท างาน  
 
 

GRI 102-29, GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 102-53 
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5. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
5.1 บรรษทัภิบาล/การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัเพื่อด าเนินธุรกจิตามกฎ ระเบยีบ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้ยงัมุง่เน้นทีจ่ะพฒันาบรษิทัเพื่อ
ยกระดบัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัไปสูแ่นวปฏบิตัอินัเป็นเลศิ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณาและทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจด
ทะเบียน ปี 2562 (Corporate Governance Code: “CG Code”) มาปรบัใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัท จึงก าหนด 
“นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ” เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่เีพือ่ปฏบิตัหิน้าที่
ที่รบัผดิชอบอย่างเตม็ก าลงัความสามารถและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั พรอ้มทัง้จะพจิารณา
ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการอยา่งน้อยอยา่งน้อยปีครัง้ ทัง้น้ี บรษิทัไดท้บทวนนโยบายก ากบัดแูล
กจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 13/2562 ในวนัองัคารที่ 17 ธนัวาคม 2562 และ
เผยแพรน่โยบายดงักล่าวในเวบ็ไซตบ์รษิทั http://www.thiensurat.co.th/investor ดงัน้ี 

- นโยบายก ากบัดแูลกจิการ เผยแพรท่างเวบ็ไซต ์ 

- จรรยาบรรณธุรกจิ 

- นโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  

- นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ 
คณะกรรมการบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

ไดส้นบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัไิวอ้ย่างเครง่ครดัภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการที่ดี
มาโดยตลอด และมุ่งทีจ่ะพฒันาการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส เกดิ
ประโยชน์ และเกดิความเป็นธรรมแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ เพือ่ใหอ้งคก์รเกดิความยัง่ยนื 

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสามารถดไูดจ้าก แบบ 56-1 และ รายงานประจ าปี 2562 
หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://www.thiensurat.co.th 

 
ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ผลการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies-CGR) จดัท าโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 
ปี 2560 2561 2562 

ระดบั 
 

ดมีาก 
 

ดมีาก 
 

ดเีลศิ 
 
 
 
 
 

GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-32 

http://www.thiensurat.co.th/investor
http://www.thiensurat.co.th/
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ผลการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (คะแนนเตม็ 100) 
โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น (AGM Checklist) จดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน

ไทย 

ปี 2560 2561 2562 
คะแนน 97 97 100 

 
 การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ กบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  แต่ทัง้น้ีบรษิทัประเมนิโอกาสที่จะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่าง ๆ อาทเิช่น 
การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็ การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่
ทรพัยส์นิโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัทุกคนใน
องคก์ร ตัง้แต่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
 การรบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บริษัท มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รบัเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ มกีาร
รายงานทีโ่ปรง่ใส และตรวจสอบได ้เพือ่ใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนทีเ่ป็น
ธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติ และส าหรบัผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืข้อ
รอ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงาน ลูกคา้ หรอืบุคคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้ก่บรษิทั จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย ซึ่งไดม้ี
การก าหนดรายละเอยีดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

กรณีที่มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท า ที่สงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สามารถแจง้เบาะแสหรอื
รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามชอ่งทางทีก่ าหนดไวด้งัน้ี 

1. โทรศพัท:์ 02-819-8899 / Call Center 1210 
2. โทรสาร: 0-2962-6951-3 
3. สง่จดหมายมายงั: 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

4. โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงัน้ี 
Facebook: https://www.facebook.com/safewaterfilter/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ponsabuy/ 

 

GRI 102-17, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-33, GRI 103, GRI 205-3 

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
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Line: @ponsabuy 
Line: @safe1210 
Line: @TSR.NEWS 

5. อเีมล ์ดงัน้ี 
www.ponsabuy.com/ 
www.safealkaline.com/contacts/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@thiensurat.co.th 

6. ทางกล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 
เมื่อได้รบัแจ้งเบาะแสแล้ว บรษิทัจะด าเนินการตามขัน้ตอนตามที่ระบุไว้ในระเบยีบปฏิบตัิของบรษิัท  โดย

บริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน พกังานข่มขู่ เลกิจา้ง หรอืการอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้ 
รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัการร้องเรยีน จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมายบุคคลใดๆ ทีไ่ดร้บัทราบเรื่องการรอ้งเรยีน หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน 
จะต้องปกป้องขอ้มูลเรื่องการรอ้งเรยีนให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและ
ความเสยีหายของผู้แจง้รอ้งเรยีน แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่ กรณีทีม่คีวามจ าเป็นในขัน้ตอน
การด าเนินการตามระเบยีบ หรอืตามที่กฎหมายก าหนดหากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกไปเปิดเผยในบรษิทั  จะ
ด าเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ี ่
ฝ่าฝืน แลว้แต่กรณี 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั และไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้โดยก าหนดใหผู้้ที่มี
สว่นเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดงักล่าว ผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่สามารถเขา้มามสีว่นในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีาร
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
โดยเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชี่ยวชาญอสิระแลว้แต่กรณี 
พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และ
จะท าการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 

 
 
 

GRI 102-17, GRI 102-25, GRI 102-33, GRI 103, GRI 205-3 

http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
mailto:Appeal.AC@thiensurat.co.th
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 การบริหารความเส่ียง 
การบรหิารความเสี่ยงเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการบรหิารจดัการองค์กร  ส่งเสรมิให้องค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได ้อกีทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ดี โดยมุ่งเน้นใหด้ าเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส มปีระสทิธิภาพส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดี สร้างมูลค่าเพิม่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรหิารความเสีย่งในองค์กร (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่จดัขึ้นโดยฝ่ายบรหิารเพื่อ
ประยุกต์ใชใ้นการจดัท าแผนกลยุทธ์ทัว่ทัง้องค์กร โดยออกแบบมาระบุเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้มผีลกระทบต่อองค์กร 
และจดัการกบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ผลการด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้ ประเภทของความเสีย่ง แบ่งออกได ้5 ประเภทคอื ความเสีย่งทางดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่ง
ทางดา้นการเงนิ ความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตังิาน ความเสีย่งทางดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์รและความ
เสีย่งดา้นกฎหมาย และขอ้ก าหนดผกูผนับรษิทั 

ทัง้น้ี บรษิทัอาจเพิม่ความเสีย่งอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอก 
(1) ความเสีย่งทางดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk: SR) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการก าหนดแผนกลยุทธ ์แผน

ด าเนินงานและน าไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม หรอืไม่สอดคล้องกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อนัส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวสิยัทศัน์ พนัธะกจิ หรอืสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความเสีย่งด้านกลยุทธ์ สามารถ
จ าแนกได ้2 ประเภท คอื 

1.1) ปัจจยัความเสีย่งภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขนั การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสงัคม 
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีปัจจยัทางเศรษฐกจิ และปัจจยัทางการเมอืง 

1.2) ปัจจยัความเสีย่งภายใน ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในทีอ่งคก์รสามารถควบคุมได ้แต่สามารถสง่ผลกระทบ
หรอืเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธเ์พือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่ โครงสรา้งองคก์ร กระบวนการ และวธิี
ปฏบิตังิาน ความเพยีงพอของขอ้มลู และเทคโนโลย ีส าหรบัการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

(2) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ (Financial Risk: FR) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่ารเบกิจ่ายงบประมาณ
ไมเ่ป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตดั งบประมาณทีไ่ดร้บัไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของภารกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปท า
ใหก้ารจดัสรรไมพ่อเพยีง 

(3) ความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตังิาน (Operation Risk: OR) หรอืความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน คอืความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากขาดการควบคุมทีด่ ีโดยอาจเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายในคน 
ระบบ หรอืเหตุการณ์ภายนอก 

(4) ความเสีย่งทางดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์ร (Compliance Risk: CR) หมายถงึ ความเสีย่ง
ที่เกดิจากการไม่สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งได ้หรอืกฎระเบยีบ หรอืกฎหมายที่มอียู่ไม่
เหมาะสม หรอืเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน 

(5) ความเสีย่งดา้นสงัคมและหรอืสิง่แวดลอ้ม (Social and Environmental Risk: SR) หมายถงึ ความเสีย่งที่
เกดิความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดแ้ก่การเปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ โลกที่มแีนวโน้มรอ้นขึน้
หรอืการแพรร่ะบาดของโรคบางโรค หรอืการอพยพของคนจากชนบทเขา้สูต่วัเมอืง  ความคาดหวงัและความเกีย่วขอ้ง
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเพิม่เติม เป็นกลุ่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มใหม่ที่เพิม่เตมิขึน้ไปจากกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ดัง้เดมิทีม่อียูแ่ลว้ เชน่ องคก์รคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม กลุม่คุม้ครองสทิธ ิเดก็และสตร ีเป็นตน้ 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงาน ควบคุม ตดิตามตรวจสอบสม ่าเสมอ 
และปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 
GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-30, GRI 205-1 
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 นโยบายด้านภาษี 
นโยบายน้ีจดัท าขึน้เพื่อใหบ้รษิทั และบรษิทัในเครอื ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการดา้นภาษ ีรวมถงึการ

ประเมนิความเสีย่ง และการวางแผนดา้นภาษอียา่งถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยมทีศิทางและวธิกีารทีส่อดคลอ้ง
กนัในกลุ่มบรษิทั เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูม้สี่วนได้เสยี (Stakeholders) และส่งเสรมิภาพลกัษณ์องค์กร รวมทัง้เพื่อ
สรา้งความยัง่ยนืของกลุ่มบรษิทัและประเทศชาต ิโดยการด าเนินการประเมนิความเสีย่งด้านภาษี การวางแผนภาษี   
และการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการดา้นภาษใีหม้คีวามโปรง่ใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
 
แนวทางปฏบิตัทิีด่:ี 

(1) การวางแผนและแนวทางปฏบิตัดิา้นภาษ ี
1.1) วางแผนและบรหิารจดัการด้านภาษีใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและแนวทางของกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงูสดุทางดา้นภาษแีก่องคก์ร ผู้
มสี่วนไดเ้สยี และเพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดขีองบรษิทัและบรษิทัในเครอืซึ่งด าเนินการตามหลกั
ธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

1.2) เปิดเผยนโยบายดา้นภาษ ีขอ้มลูดา้นภาษตีามทีก่ฎหมาย และกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
1.3) น าส่งภาษีอากรในระยะเวลา ตามที่กฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งก าหนด รวมถึงบรหิาร

จดัการการจา่ยภาษแีละการขอคนืภาษเีพือ่ใหเ้กดิสภาพคลอ่งสงูสดุแก่องคก์ร 
1.4) ธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิทัในเครอื จะก าหนดราคาโอนโดยยดึหลกัเสมอืนการท าธุ รกรรมกบัคู่

ค้าทัว่ไปที่มไิด้มคีวามเกี่ยวข้องกนั (Arm’s Length Principle) เพื่อให้การเสยีภาษีเป็นไปอย่าง
ถกูตอ้ง เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัหน้าทีง่านทีท่ าและกลยทุธท์างธุรกจิ 

1.5) พจิารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่ หรอืธุรกรรมทางธุรกจิใหม่ก่อนลงทุนหรอืท า
ธุรกรรม โดยปรึกษาผู้รบัผิดชอบด้านภาษีและ/หรือที่ปรึกษาภาษีอากร เพื่อให้โครงการหรือ
ธุรกรรมใหมน่ัน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทัง้พจิารณาสทิธปิระโยชน์ทางภาษหีรอืมาตรการยกเวน้
ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

1.6) ให้มกีารบรหิารความเสีย่งด้านภาษี ซึ่งรวมถงึ การระบุ ประเมนิ บรหิารจดัการความเสีย่ง และ
รายงานใหผู้บ้รหิารทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) การประสานงานดา้นภาษกีบัหน่วยงานราชการ 
จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นภาษทีีม่ทีกัษะและความรู ้ความเชีย่วชาญดา้นภาษ ีเพื่อใหก้ารด าเนินการดา้น

ภาษถีูกตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด และประสานงาน/ให้ขอ้มลูดา้นภาษกีบัหน่วยงานราชการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ
และตรงไปตรงมา 

(3) การใหค้วามรู ้และใหค้ าปรกึษาดา้นภาษ ี
1) จดัใหม้ทีีป่รกึษาภาษหีรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษเีพื่อใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัภาษ ีและการวางแผนภาษ ีใหถู้กตอ้งตามแนวทางทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2) ให้ความรู้/ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษี กับหน่วยงานต่าง ๆ และพนักงานภายในบริษัท เพื่อให้
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายภาษอีากร 

 
 

GRI 103 
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3) จดัให้มกีารศกึษา ประเมนิความเสีย่งและพจิารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม ่าเสมอ และเมื่อมี
นโยบายด้านภาษีใหม่หรอืกฎหมายออกใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการธุรกิจของบรษิทัและ
บรษิทัในเครอื 

(4) การจดัการดา้นภาษสี าหรบัธุรกรรมพเิศษ 
บรษิทัในเครอืตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึเน้ือหาของโครงการหรอืธุรกรรมพเิศษก่อนทีจ่ะด าเนินการ เพื่อ

บรษิทัจะใหค้วามเหน็และวางแผนภาษทีีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งและนโยบายดา้นต่าง ๆ ภายในบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัใน
เครอืน าไปปฏบิตัโิดยสอดคลอ้งกนั ธุรกรรมพเิศษ เชน่ 

- การซือ้/ขาย/ควบรวมกจิการ 
- การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งธุรกจิ 
- การจดัตัง้/เลกิบรษิทั 
- การเพิม่/ลดทุนจดทะเบยีน 
- การท าธุรกรรมรปูแบบใหมท่ีม่มีลูคา่ทีเ่ป็นสาระส าคญัของแต่ละกจิการ 

 
บรษิทัสนบัสนุนสง่เสรมิใหบ้รษิทัและบรษิทัในเครอืถอืปฏบิตัติามนโยบายดา้นภาษน้ีี 
หน่วยงานบญัชเีป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสอบทานนโยบายดา้นภาษอีย่างสม ่าเสมอ และปรบัปรุงให้

เป็นปัจจุบนั 
บรษิทั ไดใ้หค้วามร่วมมอืและมสีว่นร่วมดา้นภาษกีบัรฐับาลและกรมสรรพากร มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ย

ความซื่อสตัย ์และมกีารด าเนินการดา้นภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้และตรงตามเวลาที่
ก าหนด โดยในปี 2562 บรษิทัมรีายได้รวม 1,676,776 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รฐับาล เป็นจ านวนเงนิ 27,028* 
ลา้นบาท 
 
ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (พนับาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ภาษทีีจ่า่ยใหร้ฐับาล 27.03* 22.26 20.14 
หมายเหตุ: * ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ในรายงานประจ าปี 2562 (Annual Report 2019) 

 นโยบายการคดัเลือกผูข้าย/ผูร้บัจ้าง 
นโยบายน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการจดัซื้อจดัจ้างของบริษัท กบัผู้ขายและ/หรือ            

ผู้รบัจ้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น อนัครอบคลุมถึงการป้องกนัความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจอนัมาจากประเด็นทาง
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั และบรษิัทยอ่ย คู่คา้ (ซพัพลายเออร)์ ดว้ยความเชื่อมัน่วา่การ
ด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึจรยิธรรมจะสง่ผลใหธุ้รกจิมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และมุง่หวงัเพื่อพฒันาการท างานและ
พฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ในผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั ทางบรษิทัจงึยดึถอืเอาหลกัการในการด าเนินธุรกจิน้ีใช้
ในการด าเนินธุรกจิของผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งของบรษิทัเชน่กนั โดยนโยบายในการจดัซือ้จดัจา้งม ีดงัน้ี 

 
 
 
 
 

GRI 308-1, GRI 414-1 
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แนวทางปฏบิตัทิีด่:ี 

1. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
1.1 การบรหิารการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งมรีะบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และสามารถถ่ายทอดใหบ้รษิทัรบัทราบถงึการบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ
ได ้

1.2 การก าจดัของเสยี สารเคมแีละวตัถุอนัตราย 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งบรหิารจดัการ การรกัษา การปล่อย หรอืการก าจดัของเสยี สารเคมี
รวมถงึวตัถุอนัตรายที่เกดิจากการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบที่ใชบ้งัคบั 
โดยไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
2.1 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องจดัใหม้นีโยบายดา้นสุขภาพ อาชวีอนามัยและความปลอดภยั เพื่อ
สนับสนุนให้เกดิสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมถงึจดัให้มเีครื่อง
ป้องกนัสว่นบุคคลใหก้บัลูกจา้งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหลู้กจา้งสามารถ
น าเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภยัในการท างานโดยไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ ขดัต่อ
ระเบยีบวนิยั 

2.2 การป้องกนั เตรยีมตวั และตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 
ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้างต้องมกีารประเมนิสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมกีารวางแผน และมวีธิี
ปฏบิตัทิีร่องรบัการตอบสนองสภาวะเหล่านัน้ เพือ่ชว่ยลดผลกระทบจากสภาวการณ์ดงักล่าว 

2.3 การปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีม 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งไม่สรา้งความไม่เท่าเทยีมในการจา้งงาน หรอืการเลอืกปฏบิตัอินัมา
จากการแขง่ขนั การกดีกนัแบง่แยกเชือ้ชาต ิสญัชาต ิอาย ุศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรอืความ
พกิาร หรอืการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ท่าเทยีมกนัในรปูแบบใด ๆ 

2.4 แรงงานและแรงงานเดก็ 
ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้างต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุต ่ากว่าเกณฑ์ ตามที่กฎระเบยีบของประเทศ
ก าหนด โดยแรงงานจะต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถงึจะต้องไม่จา้งแรงงานที่เกดิจากการ
บงัคบัหรอืไมเ่ตม็ใจในรปูแบบใด ๆ 

2.5 เงือ่นไขการท างาน 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องปฏบิตัใิห้สอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ที่บงัคบัใชแ้ละกฎระเบยีบที่
เกีย่วกบัสภาพการท างาน รวมถงึชัว่โมงการท างาน คา่ตอบแทน และการเลกิจา้ง 

3. การมหีลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ 
3.1 การปฏบิตัติามขอ้บงัคบั 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งด าเนินธุรกจิ โดยปฏบิตัติามกฎหมาย รวมถงึกฎระเบยีบที่บงัคบัใช้
กบัการด าเนินธุรกจิ และใบอนุญาตทีจ่ าเป็นในประเทศทีม่กีารด าเนินการอยู่ 

 
 

GRI 308-1, GRI 414-1 
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3.2 คอรปัชัน่ และการตดิสนิบน 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งไม่สนับสนุนการคอรปัชัน่ และการตดิสนิบนทัง้กบัหน่วยงานภาครฐั 
หรอืหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ 

3.3 รางวลั ของขวญั 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งรบัทราบวา่พนกังานบรษิทัจะไมม่กีารใหห้รอืรบัของขวญั รางวลั ของ
ที่ระลกึอนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจในการด าเนินงาน หรอืก่อให้เกดิการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็น
ธรรม เวน้เสยีแต่วา่เป็นของขวญัทีใ่หต้ามธรรมเนียมปฏบิตัทิางธุรกจิ 

3.4 การด าเนินธุรกจิอยา่งเป็นธรรม 
ผู้ขายและ/หรือผู้รบัจ้างช่วงจะต้องไม่สร้างสถานการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ
แขง่ขนัของธุรกจิ 

3.5 การรกัษาความลบัทางการคา้ 
ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้างต้องมกีารกระท าและกระบวนการป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมูลที่เป็น
ความลบัของบรษิทั และบรษิทัในเครอื คูค่า้ (ซพัพลายเออร)์ 

3.6 การเปิดเผยขอ้มลู 
ผู้ขายและ/หรือผู้รบัจ้างต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ในด้านธุรกิจ สิง่แวดล้อม กิจกรรมสงัคม 
โครงสรา้ง รวมถงึผลประกอบการโดยมคีวามสอดคลอ้งตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง 

บรษิัท เชื่อว่าการมคีู่ค้าที่ดีจะส่งผลให้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเรว็ การเพิม่โอกาสให้คู่ค้าสามารถน าเสนอสิง่ที่ดทีี่สุดให้กบัลูกค้า และส่งผลดีทัง้ในด้านเทคโลโลย ีการทนัต่อ
เหตุการณ์ และมคีวามโปรง่ใส อกีทัง้ยงัชว่ยเพิม่ชอ่งทางในการลดตน้ทุนอกีดว้ย ในปี 2562 บรษิทัไดค้ดัเลอืกคูค้า้ ดา้น
การจดัซือ้ จดัจา้งกบัผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้ง ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) จ านวน 20 ราย 

จ านวนของผูส่้งมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในท้องถ่ิน 

จ านวน : ราย 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
จ านวนของผูส้ง่มอบ(Supplier/Service/Outsource) 
ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) 

20.15 26.29 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRI 103, GRI 308-1, GRI 414-1 
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5.2 นวตักรรมในกระบวนการทางธรุกิจ  

บริษัทให้ความส าคญัและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ทัง้ในระดบั
กระบวนการซึง่พฒันาขึน้โดยทมีวจิยัและพฒันา เน้นการพฒันาหรอืสง่เสรมินวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์และกระบวนการ
ผลติ นอกจากนี้ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมรว่มกบัองคก์รภายนอกอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ในปี 2562 บรษิทั ได้มกีารลงทุนเครื่องจกัรส าหรบัผลติเครื่องกรองน ้า ซึ่งน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มาใช้
เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ในการผลติรองรบัการเตบิโตและการขยายตลาดในอนาคต ทัง้น้ีบรษิทัอยู่ระหว่างด าเนินการ
โดยเครือ่งจกัรทีน่ ามาใช ้ประกอบดว้ย  

- Line ผลติแบบ Cell Production 
- เครือ่งรอ่นฝุ่ นสารกรอง 
- เครือ่งผสมสารกรองอตัโนมตั ิ 
- เครือ่งบรรจุสารกรองอตัโนมตั ิ
- เครือ่งปิดฝาการทอ่กรองดว้ยระบบเชื่อมตดิแบบ Spin Welding  
- เครือ่งทดสอบการรัว่ไหล ดว้ยระบบลม (Cosmo Air Leak Test) และระบบน ้า (Hydro pump) 

 
5.2.1 การพฒันาด้านผลิตภณัฑ ์

บรษิทัมุ่งพฒันาและต่อยอดการกรองน ้าในระบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้า ซึ่งมีอัตราการบริโภคน ้ าดื่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยทีมวิจัยและพฒันาได้ท าการวิจัยระบบ RO High 
Flowrate ส่งผลให้อตัราการผลติน ้าดื่ม มปีรมิาณเพิม่มากขึ้นทนัต่อความต้องการของลูกค้า จากเดมิอตัราการผลติ     
น ้าดื่มอยูใ่นชว่ง 50-75 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมาณ 190-283 ลติรต่อวนั ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 400 GPD (แกลลอน
ต่อวนั) หรอืประมาณ 1,512 ลติรต่อวนั ท าใหส้ามารถยกเลกิการใช ้RO Tank ลงได ้ ลดพืน้ทีใ่นการตดิตัง้ (ส าหรบัวาง 
RO Tank) รวมทัง้ลดขัน้ตอนการตดิตัง้ใหส้ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
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5.2.2 การพฒันาด้านกระบวนการ 

บรษิทัมกีารปรบัปรงุกระบวนการในการท างานเพือ่ความสะดวก ลดเวลาการท างานของพนกังาน และยงั
ค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม โดยไดน้ าเทคโนโลยตี่างๆ มาใช ้เชน่ 

- HRIS เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ของแผนกทรพัยากรบุคคล โดยลดการใชก้ระดาษ 

- บรษิทัลดการใชท้รพัยากร (กระดาษ) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
โดยใชก้ารสง่ขอ้มลูเขา้ Share Drive แลว้ใหก้รรมการเขา้ไปศกึษาขอ้มลูการประชุมผา่นมอืถอื หรอื 
Tablet 

- ไดม้กีารลดการใชข้วดพลาสตกิ โดยยกเลกิการเสริฟ์น ้าดื่มบรรจุขวดในหอ้งประชุมแต่ใชน้ ้าดื่มใส่เหยอืก
เสริฟ์ในทีป่ระชุม 

- การใช้ Tablet เพื่อลดปรมิาณการใช้กระดาษ และด าเนินการด้านต่างๆ ดงัน้ี ใช้ในการดูข้อมูลของ
ผู้สมคัรในการสมัภาษณ์งาน  จดัท าสญัญาเช่าซื้อหรอืใบเสรจ็ให้กบัลูกค้า  แจ้งปัญหา แจ้งซ่อมงาน
ภายใน  จองหอ้งประชุมผา่นระบบ เป็นตน้ 
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6. การด าเนินงานด้านสงัคม (Society) 
6.1 ด้านการจ้างงาน 

การจ้างงาน 
 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการจา้งงาน และการบรหิารค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม พรอ้มๆ กบัการค านึงถงึสทิธิ
มนุษยชนของบุคคล โดยไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มเผยแพรข่อ้มลู
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั รวมทัง้มกีารสือ่สารใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบท าความเขา้ใจ 
 
สถิติข้อมลูด้านบคุลากร 
1. ขอ้มลูจ านวนพนกังาน 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1.1 จ านวนพนกังานรวม (คน)       
 - พนกังานประจ า 1,584 1,591 1,676 
 - พนกังานรายวนั 26 18 33 
 - พนกังานชัว่คราว (พนกังานขายอสิระ) 1,009 332 505 

รวมทัง้ส้ิน 2,619 1,941 2,214 
1.2 จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ (รอ้ยละ)       
 - เพศชาย 60.40 63.15 43.92 
 - เพศหญงิ 39.60 36.85 56.08 

  100.00 100.00 100.00 

1.3 จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน (คน)       

 - อตัราพนกังานเขา้รว่มงานกบับรษิทั 554 417 769 

 - ระดบัผูจ้ดัการ 18 6 10 

 - ระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไป 4 4 4 
 
2. ขอ้มลูพนกังานทีจ่ะเกษยีณ และอตัราการลาออก 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
2.1 จ านวนพนกังานทีจ่ะเกษยีณอาย ุ(คน)       
 - กลุม่พนกังานชว่งอาย ุ55-60 ปี 59 51 39 
 - กลุม่พนกังานชว่งอาย ุ51-54 ปี 99 72 53 
2.2 อตัราการลาออก(Turn Over Rate) (รอ้ยละ) 9.68 12.78 14.7 

 
 
 
 
 

GRI 102-8, GRI 401-1 
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3. อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอด 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบุตร (คน) 14 12 18 
 
4. อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิและชาย 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิ 29.00 29.45 31.59 
อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานชาย 71.00 70.55 68.41 

 
ในปี 2562 บรษิทัไดร้บัใบประกาศเกยีรตคิุณ แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจา้งงานคนพกิาร

เชงิสงัคม ประจ าปี 2562 ซึง่จดัขึน้โดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่เป็นการแสดงความ
ชื่นชมต่อองคก์รทีไ่ดร้่วมกนัขบัเคลื่อนภารกจิการสรา้งงานสรา้งอาชพีใหค้นพกิาร และสถานประกอบการทีไ่ดร้่วมกนั
จา้งงานคนพกิารเชงิสงัคมและใหทุ้นสนับสนุนการประกอบอาชพีแก่คนพกิาร ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิาร 

 
 
6.2 ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บรษิทัมนีโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในการท างาน โดยน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัใิน
องคก์รอยา่งต่อเน่ืองรกัษาไวซ้ึง่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคน โดยถอืเป็น
หน้าที่ที่จะด าเนินการและส่งเสรมิ วางแผน ออกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ปฏบิตักิาร บ ารุงรกัษาอาคารสถานที่เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ เทคโนโลยกีารผลติ กฎความปลอดภยัและสภาวะแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาพนักงานเพื่อป้องกนัความ
สูญเสยีที่อาจเกดิขึน้ โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 
ผูบ้งัคบับญัชา เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ นโยบายความปลอดภยัจะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองและ
ไดผ้ลอย่างจรงิจงั โดยจะถอืว่ากจิกรรมเพื่อความปลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ทุกระดบั ทีจ่ะตอ้งใหค้วาม
รว่มมอืเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อตนเอง และเพือ่นรว่มงานทุกคน 

 

 

 

 

GRI 102-8, GRI 103, GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 403-1 
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วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 
1. เพือ่ลดจุดเสีย่งการเกดิอุบตัเิหตุ 
2. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่

เกีย่วขอ้ง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมแก่พนักงานในด้านความปลอดภัยและการสร้าง

สภาพแวดลอ้มการในการท างานทีป่ลอดภยั 

การก ากบัดแูลของผูบ้ริหารระดบัสงู 

 ผู้บรหิารบรษิทัให้ความส าคญั และสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจดัสรรงบประมาณด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัฯ อย่างเหมาะสม และตดิตามตรวจสอบการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้บรหิารระดบัสูงทุก
เดือน พร้อมกบัก าหนดให้ตวัแทนผู้บรหิารระดบัสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานรว่มกบัคณะกรรมการความปลอดภยั ซึง่เป็นตวัแทนของพนกังานทีไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้ 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
จ านวนพนกังานทีเ่ป็นคณะกรรมการสวสัดกิาร (คน) 5 5 5 
จ านวนพนกังานทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คน) 
 - ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั  6 6 3 
 - ตวัแทนลกูจา้ง 5 5 2 

องคค์วามรู้สู่การปฏิบติั 

บรษิทัไดจ้ดัท าขัน้ตอน คู่มอื เกี่ยวกบัการปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั และจดัอบรมดา้นความปลอดภยัใหก้บั
หวัหน้างาน และกลุม่พนกังาน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในการปฏบิตังิาน ดา้นความปลอดภยั เพือ่ตระหนกัรู้
ถงึอนัตรายล่วงหน้าและวธิปีฏบิตัทิีถู่กต้องก่อนการปฏบิตังิาน รวมทัง้ฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละฝึกภาคปฏบิตัเิกี่ยวกบั
วธิกีารดบัเพลงิและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ รวมทัง้ฝึกซอ้มจ าลองสถานการณ์เสมอืนจรงิในการอพยพคนจากเหตุการณ์
อัคคีภัย เพื่อให้รู้ข ัน้ตอนและสามารถปฏิบัติตามแผนการและจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่า งถูกต้อง มี
ประสทิธภิาพ และลดความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินได้ 

กิจกรรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัปี 2562 

1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางดา้นระบบการจัดการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั
รวมทัง้กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. จดัเตรยีม จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลที่มคีุณภาพ ได้มาตรฐานให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส ่
ป้องกนัตามความเหมาะสมต่อลกัษณะ และการปฏบิตังิานของพนกังาน 

3. สรา้งเสรมิจติส านึกดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัใหพ้นกังานทุกคน และบุคคลจากหน่วยงานภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในเรื่องความปลอดภยัอาชวีอนามยั ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน 

4. สนับสนุนและส่งเสรมิด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเน่ือง
และจะจดังบประมาณใหเ้พยีงพอและมคีวามเหมาะสม 

 
 

GRI 102-8, GRI 401-2, GRI 403-1, GRI 404-3 
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กิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิงขัน้ต้นและอพยพหนีไฟประจ าปี 2562 

- ส านกังานใหญ่ ซอ้มเมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 (เวลา 13.00 – 17.00 น.) 
- โรงงาน 3 ซอ้มเมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2562  (เวลา 09.00 – 12.00 น.) 
- โรงงาน 4 ซอ้มเมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม 2562  (เวลา 13.00 – 17.00 น.) 

    

    

   

 

 
ตารางสรปุการเกิดอบุติัเหตจุากการด าเนินงาน 
สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุปี 2562 

(หน่วย : คน) 

ส่ิงท่ีท าให้ประสบอนัตราย เสียชีวิต ทพุพลภาพ 
หยดุงาน
เกิน 3 วนั 

หยดุงานไม่
เกิน 3 วนั 

ไม่หยดุงาน 

ยานพาหนะ 0 0 3 0 0 

เครือ่งมอื 0 0 1 0 2 

ตกจากทีส่งู 0 0 0 0 0 

ลื่นลม้ 0 0 1 0 0 

รวม 0 0 5 0 2 

หมายเหต:ุ อุบตัเิหตุรา้ยแรงหมายถงึ นบัจ านวนการประสบอนัตรายกรณีเสยีชวีติ ทุพพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น 
หยดุงานเกนิ 3 วนั 
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(หน่วย : คน) 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน 7 7 9 
อตัราการเกดิโรคจากการท างาน - - - 
อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยดุงาน 5 6 4 
จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการท างาน - - - 

 
6.3 ด้านสขุภาพ 
 สุขภาพทีด่ขีองพนักงาน เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหพ้นักงานสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทั
จงึไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี และจดัท าโครงการสง่เสรมิสุขภาพดา้นต่าง ๆ ใหพ้นกังานไดป้ฏบิตัตินไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งในการดแูลสขุภาพ ตัง้แต่เรื่องการกนิ การพกัผ่อน การออกก าลงักาย และไมยุ่ง่เกีย่วกบัสิง่เสพตดิ เพื่อสขุภาพ
ที่ดขีองพนักงาน อย่างไรก็ด ี“สุขภาพ” เป็นสทิธแิต่ละบุคคลที่ต้องลงมอืท าจงึจะเกดิผล บรษิทัมหีน้าที่ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน การมสีุขภาพที่ดเีป็นรากฐานของการมี
คุณภาพชวีติทีด่ ีบรษิทัจงึมนีโยบายในการดูแลพนักงาน รวมถงึสง่เสรมิกจิกรรมทีท่ าใหพ้นักงานไดอ้อกมามสีว่นรว่ม 
และตระหนกัถงึคุณภาพชวีติในเรือ่งของ “สขุภาพ” ทัง้ภายในและภายนอก และในปี 2562 บรษิทัด าเนินกจิกรรม ดงัน้ี 
 
โครงการ EAT CLEAN LEAN FAT ปีท่ี 1 ประจ าปี 2562 : สง่เสรมิในเรือ่งของการออกก าลงักายเพือ่สขุภาพ 
 โดยประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานเขา้รว่มเตน้แอโรบคิ วนัองัคารและพฤหสับด ีตัง้แต่ชว่งเวลา 17.00 – 18.30 น. 
เป็นประจ าทุกสปัดาห ์ 
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โครงการโรงงานสีขาว: ส่งเสริมให้พนักงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการเฝ้าระวงัจากผู้บังคับบญัชาทุก
หน่วยงาน รวมถงึการประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆ ไปยงัพนักงานเพื่อเน้นย ้า และ ปลูกจติส านึกเรื่องโทษของยา
เสพตดิอยูเ่สมอ  

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพตดิ โดยใหจ้ดัตัง้คณะผูร้บัผดิชอบควบคุม
สถานบรกิาร โรงงานและสถานประกอบกจิการมใิหม้กีารซุกซ่อนหรอืจ าหน่ายสารเสพตดิอย่างเดด็ขาด ทัง้น้ี  หากพบ
ลูกจา้งมพีฤตกิรรมเสพยาหรอืตดิยาเสพตดิใหน้ าเขา้สู่กระบวนการบ าบดั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาโดยความสมคัรใจ 
และตดิตามดแูลชว่ยเหลอืใหส้ามารถกลบัมาด ารงชวีติไดต้ามปกต ิซึง่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชแ้รงงานมสีขุภาพและคุณภาพชวีติ
ทีด่ ีสามารถท างานใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกจิการ อนัจะท าใหเ้ป็นผลดตี่อเศรษฐกจิของประเทศ
ต่อไป และในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ  TO BE NUMBER ONE เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติดร่วมกับ 
ส านกังานแรงงานจงัหวดั นนทบุร ี

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็  

เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัมสีขุภาพรา่งกายและจติใจที่ด ี
ลดภาวะการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ 

พนกังานมสีขุภาพดแีละเจบ็ป่วยน้อยลง  

เพือ่เสรมิภมูคิุม้กนัโรคต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ พนกังานมสีขุภาพแขง็แรงและฟ้ืนตวัจากอาการป่วยเรว็ขึน้  

เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ ใชเ้วลาวา่งกบัการออกก าลงักาย  

เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิเขา้มาในเขตพืน้ทีบ่รษิทั  พนกังานหนัมาออกก าลงักายห่างไกลยาเสพตดิ  
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ตรวจสขุภาพประจ าปี 2562 

ส าหรบัการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562 บรษิทัได้เชญิแพทย์ผู้เชี่ยวชายเฉพาะด้าน เขา้มาให้ค าปรกึษากบั
พนักงานโดยตรง เพื่อแนะน าวธิกีารดูแลสุขภาพ และการปฏบิตัิตนอย่างถูกวธิ ีเพื่อลดภาวะเสีย่งต่างๆ ทีม่ผีลกระทบ
ต่อสขุภาพของพนกังาน และสง่เสรมิการสรา้งสขุภาพทีด่อียา่งสม ่าเสมอ 
 
โครงการส่งเสริมสขุภาพจิตวยัท างาน  

 การประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่างๆเพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานม ีWork Life balance ทีส่มดุล อาท ิการ
เปิดเพลงเสยีงตามสาย การสง่ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบัเรือ่งสขุภาพ เป็นตน้ 

 
 
GRI 401-2 
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6.4 ด้านการพฒันาพนักงาน 
1. แนวทางการพฒันาบคุลากรและผลการด าเนินงาน 

บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาความรูแ้ละความสามารถของพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแนวทางการพฒันา
องคก์รอยา่งยัง่ยนื ดว้ยการก าหนดให ้SMARTs เป็นคุณลกัษณะส าคญัหรอืสมรรถนะหลกั (Core Competency) ทีทุ่ก
คนในองคก์รจ าเป็นตอ้งมเีป็นพืน้ฐาน ทัง้ในดา้นความเป็น “คนเก่ง” คอืเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในงาน และในดา้น
ความเป็น “คนด”ี เพื่อรว่มสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีุณค่าสูก่ารอยู่ร่วมกนัอยา่งมคีวามสขุ และก าหนดให้ L-C-P-P-M เป็น
ทกัษะส าคญัในการพฒันาความสามารถเชงิสมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการ (Managerial Skill Competency) 

 

SMARTs 
สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

L-C-P-P-M 
สมรรถนะด้านการบริหารจดัการ 

(Managerial Skill) 

S (Service Mind)  บรกิารดว้ยใจ 
M (Moral)  ยดึถอืในจรรยาบรรณ 
A (Achievement)  มุง่มัน่ความส าเรจ็ 
R (Responsibility)  สานเสรจ็ความรบัผดิชอบ 
T (Team Work)  รอบคอบงานเป็นทมี 
s (self-learning) ใฝ่เรยีนรู ้

L (Leadership) ความเป็นผูน้ า 
C (Coaching) การสอนงาน 
P (Planning & Organizing) การวางแผนและการจดัการ 
P (Problem Solving & Decision Making) การแกปั้ญหา 
   และการตดัสนิใจ 
M (Management People & Performance) การบรหิาร 
   จดัการคนและผลงาน 

 
สถาบนัฝึกอบรม มแีผนกบรหิารศูนย์ฝึกอบรม เป็นหน่วยงานหลกัในการรบัผดิชอบด าเนินการฝึกอบรม

ภายใน โดยท างานสอดประสานกบัแผนกวทิยากรเพื่อด าเนินการฝึกอบรมซึง่วทิยากรภายใน ด าเนินการจดัสง่บุคลากร
ระดบัผู้บรหิารเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายขององค์กรจากสถาบนัฝึกอบรม
ภายนอก เชื่อมโยงขอ้มูลกบัแผนกพฒันาองค์กรและบุคลากร ทัง้ด้านการวางแผนการเติบโต  การสร้างและสรรหา        
ผู้สืบทอดต าแหน่ง การแต่งตัง้โยกย้าย การประเมินผลประจ าปี รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลสอดคล้องกบัเป้าหมายการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิ
อยา่งต่อเน่ือง 

 
ผลการด าเนินงานดา้นการฝึกอบรม ในปี 2562 ที่ผ่านมาสถาบนัฝึกอบรม ไดส้่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันา

บุคลากรผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูรทีค่รอบคลุมเน้ือหาการพฒันาสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะ
ดา้นการบรหิารจดัการ (Managerial Skill) โดยความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มอบรมในปี 2562 เฉลีย่ 88.74% 
บทสรปุรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ผลการด าเนินงาน และคา่ใชจ้า่ย 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-16, GRI 103, GRI 401-2, GRI 404-1, GRI 404-2 
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รปูแบบ วิธีการ ผลการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

1. การฝึกอบรมภายใน    
(In-house Training) 

ด าเนินการฝึกการอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาความสามารถหลัก              
ในงาน พัฒนาการจัดการ และ 
ความสามารถเฉพาะทาง เกี่ยวกบั 
เทคนิคการขาย การจดัการการขาย 
บุคลกินักขาย และ หลกัสูตรอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบังาน 

ด า เ นินการ ฝึกอบรมภายใน
ทัง้หมด 90 หลกัสตูร 
จ านวน 1,246 คน 
รวมระยะเวลา 26,094 ชัว่โมง 
(เฉลีย่ 20.94 ชม./คน/ปี) 

0.94 

2. การฝึกอบรมภายนอก 
(Public Training) 

ด า เ นินการจัดส่ งพนักงานและ
ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจาก
สถาบันภายนอก  โ ดยมุ่ ง เ น้ น
หลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบังานของแต่
ละหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้มีขีดความสามารถใน
การท างานสงูขึน้ 

จดัส่งพนักงานและผู้บรหิารเข้า
อบรมอบรมทัง้หมด 46 หลกัสตูร 
จ านวน 108 คน  
รวมระยะเวลา 2,571 ชัว่โมง  
(เฉลีย่ 23.81 ชม./คน/ปี) 

0.56 

ค่าใช้จ่ายรวม 1.47 

 

 

 

 
 
 

 
GRI 401-2, GRI 404-1, GRI 404-2 
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ตวัอย่างภาพประกอบการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) 

   

   
 
การเผยแพรค่วามรูแ้ก่พนกังานดา้นจรรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

บรษิทัมนีโยบายเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์ร ัปชัน่(Anti-Corruption Policy) ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสอดคล้องกับหลักคิดของบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) หรอื CG  ที่มุ่งเน้นใหเ้กดิการบรหิารจดัการบรษิทัที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทราบผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์บรษิทั ทางอเีมล ์และตดิประกาศตามบอรด์ภายในบรษิทั ทีจ่ดั
ขึน้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 สถาบนัฝึกอบรม ไดเ้ผยแพร่ความรูด้งักล่าว ผ่านกระบวนการเรยีนรูใ้นกจิกรรมสมัมนา
ประจ าปีของบรษิทั 

 
สถาบนั TSR กบัการแบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์สูส่งัคม 

นอกจากบทบาทในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรภายในองค์กรแล้ว ในปี 2562 วิทยากรของสถาบนั
ฝึกอบรม ไดร้บัเชญิจาก ศูนยอ์นามยัที่ 5 (ราชบุร)ี กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ใหบ้รรยายหวัขอ้ “เทคนิคการ
ดูแล ตรวจสอบ รกัษาเครื่องกรองน ้าภายในโรงเรยีน” ในการประชุมเสรมิสรา้งความรูสุ้ขภาพส าหรบัครู ตชด. และ
เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามยัเดก็และเยาวชนในถิน่ถิน่กนัดาร (กพด.) 
นบัเป็นกจิกรรมด ีๆ ทีบ่รษิทัมโีอกาสไดแ้บ่งปันความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครฐัเพือ่
ประโยชน์ของสงัคมโดยกวา้ง 
 
GRI 205-2, GRI 404-1, GRI 404-2 
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6.5 ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โครงการบริจาคโลหิตปี 6 

 ผู้บรหิารได้มกีารสนับสนุนเรื่องการท าดีและสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม โดยทุกปีหน่วยงานผู้จดักิจกรรม
บรษิทั จะมกีารจดักจิกรรมการบรจิาคโลหติร่วมกบัหน่วยงาน ซึ่งในปี 2562 บรษิทัได้ร่วมกบั สภากาชาดไทย และ
โรงพยาบาลศริริาช ในการขอรบับรจิาคโลหติ ซึ่งไดร้บัความร่วมมอืจากกลุ่มผูบ้รหิารและพนักงานเขา้มาร่วมบรจิาค
เลอืกกนัอยา่งต่อเน่ือง และ เตรยีมความพรอ้มในเจตนารมณ์เพือ่ทีจ่ะสง่ต่อลมหายใจของอกีหลายๆชวีติในสงัคม 

 
จดุติดตัง้กล่องรบับริจาคเพ่ือสถานสงเคราะหแ์ละกิจกรรม CSR ท าบุญหนุนชวีติ (การท าบุญประจ าเดอืน) 

โดยเชญิชวนพนกังานบรษิทัทุกท่านมสีว่นร่วม ในการบรจิาคเงนิเพื่อสมทบทุนบรจิาคใหก้บัสถานสงเคราะห์
ต่างๆ ในนาม บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 

GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 404-3 
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โครงการปันน ้าใสจากใจเซฟปี 2 : โครงการปันน ้าใสจากใจเซฟ SAFE to School อกีหน่ึงโครงการด ีๆ เพื่อมอบ
สุขภาพที่ดี ให้กบัน้อง ๆ นักเรยีนทัว่ประเทศ ด้วยเครื่องกรองน ้าดื่ม SAFE และบรษิทัได้เชญิชวนพนักงานทุกท่าน
ร่วมกนับรจิาคสมทบทุนเพื่อบรจิาคเครื่องกรองน ้าใหก้บัน้อง ๆ ได้ดื่มน ้าสะอาด มคีุณภาพโดยบรษิทัได้ส่งมอบและ
ตดิตัง้เครือ่งท าน ้าดื่มใหก้บั ชุมชน และโรงเรยีนทัว่ประเทศ 
 ในปี 2562 บรษิทับรจิาคเครื่องกรองน ้าดื่ม เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ด ีจ านวน 3,717 เครื่อง ให้กบัโรงเรยีนใน
สงักดักรงุเทพมหานคร 434 โรงเรยีน 
 

 
 
 
 

GRI 102-13, GRI 304-2, GRI 304-3 
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โครงการบริจาคเสื้อผา้ผูบ้ริหาร: ขอรบับรจิาคเสือ้ผา้จากผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัเพือ่สง่มอบใหแ้ก่เรอืนจ า 

โครงการมอบเงินสนับสนุนและช่วยเหลือสงัคม : ประมวลภาพการมอบเงนิสนบัสนุนสถานสงเคราะหเ์ดก็ชายบา้น
ปากเกรด็ ประมวลภาพมอบเงนิสนบัสนุนโรงเรยีนบา้นคลองพระมอพสิยั (บางเลน) จ.นครปฐม  
 

 

GRI 304-2, GRI 304-3 
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โครงการ TSR สขุอาสาสร้างให้  
กจิกรรมเชญิชวนพนกังานรว่มท าความดเีพือ่สงัคมเขา้ไปพฒันาชุมชนเพือ่นบา้น 

 

GRI 304-2, GRI 304-3 
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6.6 การสร้างความผกูพนัร่วมกบัลกูค้า  
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบและการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อลูกคา้  โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุ

ของลูกค้าเป็นหลกั เน้นการสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าโดยการสนองความต้องการด้วยคุณภาพของสนิค้าและ
บรกิารทีด่ ี

ผลการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้า 
 บรษิทัมกีารส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทุกปีโดยมอบหมายใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละบรกิารเป็น
ผูส้อบถามขอ้มลูกบัทางลกูคา้และสรุปขอ้มลู ซึง่การประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัพบวา่ผลส ารวจความพงึพอใจ
ของลกูคา้ประจ าปี 2562 เฉลีย่ 91.65% ทัง้น้ี บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลกูคา้ใหด้ี
ยิง่ขึน้ต่อไป 
 

 

 
6.7 การสืบสานประเพณีและวฒันธรรม 

 บรษิทัใหค้วามส าคญั สนับสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมทีธ่ ารงไวซ้ึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดี
งาม ตลอดจนปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนที่ดใีนการใหก้ารอุปถมัภ์กจิกรรมทางศาสนาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการสบืสานประเพณีบรษิทัจงึจดักจิกรรมต่างๆ ขึน้ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
GRI 103 
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ท าบญุบริษทัครบรอบ 43 ปี 

 กจิกรรมท าบุญเพื่อสบืสานประเพณีของบรษิทัสบืต่อไป ส่งเสรมิและปลูกฝังให้พนักงานเกดิความรกัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร และ สรา้งวฒันธรรมทางองคก์รและศาสนาสบืต่อไป 

 

ท าบญุอิสลาม 

 กจิกรรมทีส่บืสานวฒันธรรม การท าบุญในพธิขีองศาสนาอสิลามใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน  
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กิจกรรมทอดกฐินวดับางกฎิุทอง จงัหวดัปทมุธานี 

 
กิจกรรมปฏิบติัธรรม วิปัสสนา  
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กิจกรรมทอดผา้ป่าสามคัคีโตนด จงัหวดันนทบรีุ 

 

กิจกรรมวนัตรษุจีน 
 



 

 
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562  

53 

กิจกรรมวนัสงกรานต ์
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6.8 การดแูลพนักงาน 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัในการดูแลพนกังานดา้นต่างๆ ใหม้คีวามกนิด ีอยูด่ ีมคีวามสขุ เป็นคนดขีองสงัคม โดย
ยงัคงมเีป้าหมายในการสรา้งความสุขที่ย ัง่ยนื โดยใชห้ลกัจรรยาบรรณธุรกจิ ดา้นขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบัพนักงาน ซึ่งได้
ประกาศใชแ้ละเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั: http:/www.thiensurat.co.th/investor ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

 
อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเข้ากองทนุส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน 

(หน่วย : รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน 2562 2561 2560 

อตัราเงนิสมทบทีอ่งคก์รจา่ยเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่
พนกังาน (รอ้ยละของฐานเงนิเดอืน) 

3 3 3 

 - อายงุานไมเ่กนิ 6 ปี 3 3 3 
 - อายงุาน ไมเ่กนิ 6- 9 ปี  3 3 3 
 - อายงุานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 3 3 3 

 
สหกรณ์ออมทรพัยเ์ครือบริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรพัยเ์ครอืบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั เป็นสถาบนัการเงนิทีส่ง่เสรมิใหบุ้คคลในบรษิทัเขา้รว่มเป็น
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์บับรษิทั เพื่อสง่เสรมิเสรมิให้สมาชกิรูจ้กัการประหยดั อดออม และสามารถกู้เงนิไปใชก้รณี
ประสพปัญหาภาวะดา้นการเงนิ โดยยดึหลกัการช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั จงึเป็นการร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมอีกทางหน่ึง ซึ่งในการกู้เงนิจากสหกรณ์ออมทรพัย์เครอืบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จ ากดั มี
ดอกเบีย้ต ่ากวา่การกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิอื่น ท าใหส้ามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้ีสนิของสมาชกิได ้อกีทัง้สมาชกิยงั
ไดร้บัเงนิปันผลจากสหกรณ์เมือ่สหกรณ์ประกาศจา่ยเงนิปันผล 
 

GRI 102-41 



 

 
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562  

55 

โครงการส ารวจ Happy work place 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในปี 2562 บรษิทัไดท้ าการส ารวจความสุขของพนักงานในแต่ละด้าน โดยผลการส ารวจปรากฏว่าดา้นที่ได้
ความพงึพอใจสงูสุดคอืดา้น Happy Organization และดา้นทีไ่ดร้บัคะแนนน้อยที่สุดคอืดา้น Happy Soul ซึ่งบรษิทัจดั
ใหม้กีจิกรรมเพือ่สง่เสรมิในดา้นดงักล่าว เชน่ กจิกรรมปฏบิตัธิรรม และกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาต่อไป และที่
ผา่นมาบรษิทัไดท้ าการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยด าเนินการปรบัปรงุสถานทีแ่ละอ านวยความสะดวกให้
พนกังานมสีถานทีจ่อดรถจกัรยานยนตท์ีม่หีลงัคา กจิกรรม 5 ส. เพื่อปรบัปรุงสถานทีท่ างาน จดัวนั Big Cleaning day 
เพือ่ใหพ้นกังานไดเ้ขา้มามบีทบาทในการพฒันาปรบัปรงุสถานทีท่ างานใหเ้กดิความพงึพอใจมากยิง่ขึน้  
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โครงการสมัมนาและสนัทนาการ ประจ าปี 2562 

กิจกรรมสานสมัพนัธ ์แม่-ลกู: TSR HUG MOM 

พนกังานสง่ภาพถ่ายคูก่บัคุณแมพ่รอ้มตัง้ฉายาใหก้บัคุณแม ่เน่ืองในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาต ิประจ าปี 2562 
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HRBP SPORT DAY  
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7. การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) 

บริษัทให้ความส าคญัและมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการใช้
ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ พฒันากระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสง่เสรมิให้
บุคลากรมคีวามรู ้ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในการจดัการของเสยีจากการอุปโภค
บรโิภคของพนักงานหรอืการต่อเตมิตดิตัง้อุปกรณ์ส านักงาน โดยบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมและโครงการต่างๆ ดา้นอนุรกัษ์
พลงังานและลดภาวะโลกรอ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักและได้รบัประโยชน์อย่างยัง่ยนื โดยค านึงถงึความส าคญัของ
ทรพัยากร สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึ่งไดป้ระกาศใช้
และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั: http://www.thiensurat.co.th/investor  

ในปี 2562 บรษิทัไดเ้ริม่น าเทคโนโลยกีารก าจดัฝุ่ นสารกรอง ดว้ยเครือ่งรอ่นฝุ่ นสารกรอง (ใชห้ลกัการรอ่นสาร
กรองผ่านตะแกรงคดักรองฝุ่ นขนาดละเอียด) ซึ่งจะทดแทนกระบวนการเดิม คือการใช้น ้าในการล้างฝุ่ นสารกรอง         
สง่ผลใหล้ดระยะเวลาการผลติ รวมทัง้สามารถลดปรมิาณการใชน้ ้าในการลา้งสารกรอง เป็นการชว่ยลดการใชท้รพัยากร
น ้าอกีทางหน่ึง 

นอกจากน้ี โรงงานผลติเครื่องกรองน ้าและสารกรองไดน้ าเทคโนโลยกีารเชื่อมปิดฝาท่อกรอง ดว้ยระบบเชื่อม
ตดิแบบ Spin Welding ซึ่งจะทดแทนการปิดฝาท่อกรองด้วยการใช้มอืขนั และลดปรมิาณการใช้กาวในการประสาน
พลาสตกิ เป็นการลดการใชส้ารเคม ีและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ข้อมลูการใช้วตัถดิุบหลกั 
วตัถุดบิหลกั 
- พลาสตกิ (kg) 220,000 200,000 - 
- สารกรองคารบ์อน (kg) 25,850 23,500 - 
ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 

- ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (ลา้นบาท) 5.68 5.77 5.76 
ปริมาณการใช้พลงังานน ้าจ าแนกตามแหล่งน ้า 

- ปรมิาณการใชน้ ้าประปา (ลา้นบาท) 0.60 1.03 1.31 
ร้อยละของน ้าน ากลบัมาใช้ใหม่ 

- รอ้ยละของการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม ่ 20 20 20 
ปริมาณของเสีย 

- ปรมิาณของเสยีอนัตราย (kg) - - - 
- ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตราย (kg) 220,000 220,000  200,000  
ค่าใช้จ่ายและการลงทนุในการปกป้องกนัส่ิงแวดล้อม 

- คา่ก าจดั และบ าบดัของเสยี (ลา้นบาท) 0.2 0.10 0.2 
- คา่การจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
(รวมคา่วจิยัศกึษาพฒันา) (ลา้นบาท) 

- - - 

 
 
 

GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3, GRI 306-1, GRI 306-2 
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7.1 โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมตามหลกั SMARTs ปี 3 

โครงการ คดัแยกขยะ เพ่ือลดภาวะขยะล้นเมือง 

บรษิทัไดจ้ดัท าโครงการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามหลกั SMART's โครงการคดัแยกขยะ
เพือ่ลดภาวะขยะลน้เมอืง โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพือ่ปลกูจติส านึกและใหค้วามรูก้บัพนกังานบรษิทัในเรือ่งการคดัแยกขยะก่อนทิง้ 
2. เพือ่ใหค้วามรูเ้รื่องการก าจดัขยะอยา่งถูกวธิ ี
3. เพือ่ใหค้วามรูเ้รื่องการรไีซเคลิขยะ 
4. เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัรบัรู ้และตระหนกัถงึปัญหาเรือ่งผลกระทบจากขยะต่อสิง่แวดลอ้ม 
5. เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัมคีวามรูเ้รือ่งแนวทางใหก้ารปฏบิตัตินเพือ่แกไ้ขปัญหาเรือ่งขยะได้ 
6. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูท้ าโครงการกบักลุ่มเป้าหมาย 
7. เพือ่น าขยะทีค่ดัแยกไปสรา้งสิง่ทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
8. เพือ่ใหผู้ท้ าโครงการทุกคนรูจ้กัการท างานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบ และรูจ้กัวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งการท างาน 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ คดัแยกขยะ  

 
 

 

 

 
 

GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3, GRI 306-1, GRI 306-2 
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ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากโครงการ คดัแยกขยะ เพื่อลดภาวะขยะลน้เมอืง 
• ขยะเปียกสามารถน าไปหมกัท าเป็นเชื้อเพลงิหรอืก๊าซชวีภาพได้ ช่วยเพิม่รายได้ เน่ืองจากขยะรไีซเคลิ 

สามารถคดัแยกเพือ่น าไปขายได ้เชน่ พลาสตกิ กระดาษ ขวดแกว้ เหลก็ โลหะ 
• เพิม่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ท าใหด้สูะอาดตา 
• ชว่ยลดมลภาวะเป็นพษิ เน่ืองจากขยะอนัตราย และขยะตดิเชือ้จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาว 
• ช่วยเพิม่ความปลอดภยั เพราะการคดัแยกขยะอนัตราย เช่น หลอดไปที่แตก หรอืของมคีม ออกจากขยะ

ทัว่ไปจะชว่ยลดการบาดเจบ็จากการถกูของมคีมบาดได ้
บรษิทัน าขวดพลาสตกิทีไ่ดจ้ากโครงการคดัแยกขยะส่งมอบใหก้บัศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชนน าไปใชซ้ ้าเพื่อให้

เกดิประโยชน์สงูสุดจากโครงการน้ี ที่ศูนยร์ไีซเคลิขยะชุมชนหมู่บา้นพบสุข ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบุร ี11140 E-Mail: pobsook2547@gmail.com Tel: 0-2582-0796, 08-9483-1800 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3, GRI 306-1, GRI 306-2 
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7.2 โครงการและกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

โครงการต่อเน่ือง ดงัน้ี 
1. โครงการประหยดัพลงังานโดยการปิดไฟ ปิดเครือ่งปรบัอากาศ ในเวลาพกัเทีย่ง 
2. โครงการ ปันน ้าใจเพือ่ผูพ้กิารทางสายตา 
3. โครงการปันน ้าใสจากในเซฟ 

 

โครงการ TSR Big Cleaning Day ส านักงานใหญ่ 
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัพนักงาน โครงการตลาดนัด TSR  

 
โครงการปันน ้าใสจากผูบ้ริหารเซฟ  

การสง่ต่อความสุขอย่างต่อเน่ืองจากผูบ้รหิารของบรษิทั โดยการสนับสนุนซื้อสารกรองเครื่องกรองน ้าบรจิาค
ใหก้บัโรงเรยีนในโครงการปันน ้าใสจากใจเซฟ นัน่เอง 

 
 
 
GRI 102-13 
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โครงการเติมรกัผา่นสายน ้า  
การเชญิชวนผู้บรหิารและพนักงานบรษิทั เลง็เหน็ถงึความสุขในเรื่องของการให้ที่ไม่มทีี่สิน้สุด การส่งมอบ

ความรกั ความสขุ ผา่นทางการให ้ภายใตโ้ครงการ “เตมิรกัผา่นสายน ้า” โดยการขอรบับรจิาคเงนิ เพือ่น าไปสรา้งเครื่อง
กรองน ้าขนาดใหญ่ ณ. หมูบ่า้น คา้งใจ จ.แพร ่ 

 

GRI 102-13 



 

 
รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2562  

64 

โครงการท าดีเพ่ือสงัคม CSR ปรบัเปล่ียนภมิูทศัน์เท่ียววดัริมน ้า 
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8. ดชันีช้ีวดัตามกรอบแนวทางการจดัท ารายงานความยัง่ยืนระดบัสากล (GRI Content Index) 

Disclosure Description Page 
GRI 101 : Foundation 2016 
GRI 102 : General Disclosures 
ORGANIZATIONAL PROFILE 
GRI 102-1 Name of the organization Cover 
GRI 102-2 Activities, brands, products, and services 8-10 
GRI 102-3 Location of headquarters 7 
GRI 102-4 Location of operations 7 
GRI 102-5 Ownership and legal form 7-8 
GRI 102-6 Markets served 11 
GRI 102-7 Scale of the organization 9 
GRI 102-8 Information on employees and other workers 35-36 
GRI 102-9 Supply chain 18-19 
GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 6 
GRI 102-11 Precautionary principle or approach 28 
GRI 102-12 External initiatives 6 
GRI 102-13 Membership of associations 46, 61-62 
STRATEGY   
GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 2 
GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 12, 28 
ETHICS AND INTEGRITY 
GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 5, 15-16 
GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 26-27 
GOVERNANCE 
GRI 102-18 Governance structure AR 
GRI 102-19 Delegating authority 25-26 
GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 25-26 
GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 19-22 
GRI 102-22 Composition of the highest governance body and its committees AR 
GRI 102-23 Chair of the highest governance body AR 
GRI 102-24 Nominating and selecting the highest governance body AR 
GRI 102-25 Conflicts of interest 27 
GRI 102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy AR 
GRI 102-27 Collective knowledge of highest governance body - 
GRI 102-28 Evaluating the highest governance body’s performance AR 
GRI 102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 13-14, 24 
GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 28 
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Disclosure Description Page 
GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 13-14 
GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 25 
GRI 102-33 Communicating critical concerns 26-27 
GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns 4 
GRI 102-35 Remuneration policies AR 
GRI 102-36 Process for determining remuneration AR 
GRI 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration AR 
GRI 102-38 Annual total compensation ratio AR 
GRI 102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio - 
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
GRI 102-40 List of stakeholder groups 19-23 
GRI 102-41 Collective bargaining agreements 54 
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 19-23 
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 19-23 
GRI 102-44 Key topics and concerns raised 23-24 
REPORTING PRACTICE 
GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 4 
GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 23 
GRI 102-47 List of material topics 23-24 
GRI 102-48 Restatements of information 23 
GRI 102-49 Changes in reporting 23 
GRI 102-50 Reporting period 23 
GRI 102-51 Date of most recent report 23 
GRI 102-52 Reporting cycle 23 
GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 23-24 
GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 23 
GRI 102-55 GRI content index 65 
GRI 102-56 External assurance - 
GRI 200 : Economic 
GRI 201 : Economic Performance 
GRI 103 : Management Approach 2, 13-14 
GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 13-17 
GRI 205 : Anti-corruption 
GRI 103 : Management Approach 26-27 
GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 28 
GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures  44 
GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 26-27 
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Disclosure Description Page 
GRI 300 : Environmental 
GRI 301 : Materials 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 301-1 Materials used by weight or volume 58-60 
GRI 301-2 Recycled input materials used 58-60 
GRI 302: Energy 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 302-1 Energy consumption within the organization 58-60 
GRI 302-3 Energy intensity 58-60 
GRI 302-4 Reduction of energy consumption 58-60 
GRI 302-5 Reductions in energy requirements of products and services  - 
GRI 303 : Water 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 303-1 Water withdrawal by source 58 
GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of wate 58 
GRI 303-3 Water recycled and reused 58 
GRI 304 : Biodiversity 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 45-47 
GRI 304-3 Habitats protected or restored 45-47 
GRI 306 : Effluents and Waste 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 58 
GRI 306-2 Waste by type and disposal method 58 
GRI 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff - 
GRI 308 : Supplier Environmental Assessment 
GRI 103 : Management Approach 30-32 
GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 19-22, 30-32 
GRI 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken  19-22 
GRI 400 : Social 
GRI 401 : Employment 35-36 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 35-36 
GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary 

or part-time employees 
35-36, 39-41 

GRI 401-3  Parental leave - 
GRI 403 : Occupational Health and Safety 
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Disclosure Description Page 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 403-1 Workers representation in formal joint management–worker health and 

safety committees 
36-37 

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

38 
 

GRI 404 : Training and Education 
GRI 103 : Management Approach  
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 42-44 
GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 42-44 
GRI 404-3 Percentage of employess receiving regular performance and career 

development reviews 
37, 45 
 

GRI 414 : Supplier Social Assessment 
GRI 103 : Management Approach 30-32 
GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 30-32 
GRI 419 : Socioeconomic Compliance 
GRI 103 : Management Approach 49 
GRI 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area - 

 

หมายเหตุ: AR คอื รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRI 102-55 






