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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
ท่ามกลางความทา้ทายในการด าเนินธุรกจิในปี 2563 
ที่ เ ศ รษฐกิจชะลอตัวและพฤติกรรมผู้บ ริ โภค
เปลีย่นแปลงไป อนัเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
บรษิทัไดม้กีารปรบัแผนการด าเนินงานเพื่อรบัมอืกบั
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราตระหนักในความต้องการ
ของผู้บรโิภคที่ต้องการสนิค้าที่ดต่ีอสุขภาพ มคีวาม
สะอาด ความปลอดภยั รวมถงึการบรกิารถงึบา้นเพื่อ
ลดความเสีย่งที่เกดิจากการเดนิทาง บรษิัทจงึมุ่งมัน่
ในการพฒันาสนิคา้ การคดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู
และการบรกิารที่เป็นเลศิเพื่อใหลู้กค้าได้รบัความพงึ
พอใจสูงสุด ในขณะเดียวกันบริษัทได้สร้างความ
เชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้โดยมมีาตรการดแูลใหท้มีขายและ
ทีมบริการปลอดเชื้อ รวมทัง้ให้ความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 
 

จากการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและมธีรรมาภบิาลตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส่งผลใหใ้นปี 2563 บรษิทั
ได้รบัผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีน ในระดบัดเีลศิ (Excellent) ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ด้านสงัคม บรษิัทท าการส่งมอบสุขภาพดดี้วยน ้าดื่มสะอาดใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ โดยการบรจิาคเครื่องกรองน ้าดื่ม
อย่างต่อเนื่องในชื่อ “โครงการปันน ้าใส” อาท ิองค์กรสาธารณสุข (ส านักอนามยั) โรงเรยีน ศาสนสถาน มูลนิธแิละ
องคก์ารต่าง ๆ และในภาวะทีม่กีารระบาดของโรค บุคลากรในหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ทีม่บีทบาทในการรบัมอืกบั
การแพร่ระบาดของโรคไดท้ างานอย่างหนัก เราจงึขอเป็นส่วนหนึ่งทีช่่วยสนับสนุนการท างานของบุคคลเหล่านัน้ ดว้ย
การส่งมอบน ้าดื่มสะอาดและเครื่องกรองน ้าดื่มเพื่อบุคลากรในองค์กรภาครัฐที่สนับสนุนงานสาธารณสุขเกี่ยวกับ 
COVID-19 ไดบ้รโิภค เช่น โรงพยาบาล กองระบาดวทิยา สถาบนัป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืง เป็นตน้ 

สุดท้ายนี้ บรษิัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและลูกค้า ที่ให้การไว้วางใจและสนับสนุนบรษิัทเป็นอย่างด ีรวมทัง้ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร พนักงานตลอดจนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกท่านที่มสี่วนช่วยท าให้บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจ และพฒันา
องคก์รเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 
 
 

(นายเอกรตัน์  แจง้อยู่) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
GRI 102-14, GRI 103  
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1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ 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
ประโยชน์ต่อร่ างกาย โดยในปี 2556 บริษัทได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่ อว่า                                   
บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 
2557 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 
(Single Level Direct Sale) ในการจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ามาตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 45 ปี โดยลกูคา้สว่นใหญ่
อยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึตามหวัเมอืงหลกัในต่างจงัหวดั บรษิทัขยายกจิการโดยการเปิด
สาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นการบรกิารลูกคา้อย่างทัว่ถงึนอกจากการขายผ่านระบบขายตรง 
บรษิทัมกีารขายผ่านช่องทางขายใหม่ เช่น การขายผ่านโมเดริน์เทรด การขายผ่านระบบ online 

นอกจากนี้ บรษิัทย่อยของบรษิทั คอื บรษิัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่าย
เครื่องกรองน ้าใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั (บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่) บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจหลกั อาทิ การจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนช าระ สนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น            
บริษัทร่วมทุนคือ บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง             
ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และ บริษัท อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการขาย              
การใหเ้ช่า และบรกิารส าหรบัชุดเครื่องท าน ้าแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องท าน ้าแขง็และเครื่องกรองน ้า 

ผลการด าเนินงานโดยรวม 

งบการเงินรวม 2563 2562 2561 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,909.91 1,636.46 1,575.50 
ก าไรสทุธ*ิ (ลา้นบาท) 143.13 109.63 106.79 
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 1,691.54 1,447.53 1,419.84 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 416.52 211.14 216.84 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,275.02 1,236.39 1,203.00 
เงนิปันผลจ่ายผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 90.27 76.96 85.72 

หมายเหตุ: *ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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1.2 วิสยัทศัน์ 
เป็นผูส้ง่มอบทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของทุกคน 

 

1.3 พนัธกิจ 
➢ สรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันาเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

➢ สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแก่ลกูคา้ดว้ยการบรกิารทีเ่ขา้ใจและใสใ่จ 
➢ คดัสรรสิง่ทีด่ทีีส่ดุผ่านสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งคุณภาพชวีติใหแ้ก่ลกูคา้ 
➢ พฒันาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามเป็นมอือาชพี 
➢ สรา้งความมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่บคุลากร 
➢ สรา้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 
➢ รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 
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1.5 การเติบโตและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั 

 
 

GRI 102-10, GRI 102-12 
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ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

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

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

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

 

1.6 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื กลุ่มตระกูลแจง้อยู่ คดิเป็นรอ้ยละ 35.10 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั คดิเป็น

รอ้ยละ 26.22 และผูถ้อืหุน้อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 38.68 (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้า 

- เหยอืกกรองน ้า 

 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า เหยอืกกรองน ้า 

และน ้าดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจดัจ าหน่ายผ่าน

บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    

ลสีซิง่ จ ากดั 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้

การก ากบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จัดจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อน

ช าระ การให้สนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ

ก ากบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว 

จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้าและ

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลติภณัฑ์ที่

เกีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

49.00% 

บรษิทั อลัไพน์           

วอเตอร ์จ ากดั 

- เครื่องท าน ้าแขง็ ด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขาย การ            
ให้เช่า และบริการส าหรับชุดเครื่องท า
น ้าแขง็ที่ประกอบด้วยเครื่องท าน ้าแขง็และ
เครื่องกรองน ้า 

54.00% 

GRI 102-2, GRI 102-5 
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1.7 โครงสรา้งองคก์ร 

 

 

 

1.8 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 
เครือ่งกรองน ้าและสารกรองภายใต้แบรนดเ์ซฟ 
ปัจจบุนั บรษิทัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าทัง้หมดจ านวน 19 รุ่น 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. lite 
12. D-lite 

13. Ecomize 
14. RO2 
15. Sure Bright 
16. Mini Plus 
17. UV Ice 
18. Active by SAFE 
19. Active RO  

 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

เครือ่งปรบัอากาศ DAIKIN 
 บรษิทัเริม่จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศตัง้แต่ปลายปี 2557 จากขอ้ตกลงทางธุรกจิกบั บรษิทั สยามไดกิน้เซลล ์
จ ากดั ในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศภายใตย้ีห่อ้ “ไดกิน้” (Daikin) 
 
เครือ่งปรบัอากาศ FEDDERS 
 ในเดอืนมถุินายน 2558 บรษิทัไดเ้ขา้ไปลงทุนโดยการซือ้หุน้สามญัใน บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั จงึไดเ้ป็น
ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศยี่ห้อ “เฟดเดอร์” (Fedders) โดย บริษัท เฟดเดอร์ (Fedders Corporation) เป็น
บรษิทัอเมรกินัผูผ้ลติแอรช์ัน้น าในประเทศมากกว่า 120 ปี  
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เครือ่งท าน ้าอุ่นย่ีห้อ SAFE Electrics 
 บริษัทได้เริ่มจ าหน่ายเครื่องท าน ้ าอุ่นที่บริษัทจ้างผลิตในลักษณะของ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) โดยผู้ผลิตจะผลิตเครื่องท าน ้าอุ่นภายใต้ยี่ห้อ “SAFE Electrics” ซึ่งได้รับมาตรฐาน มอก. และจัด
จ าหน่ายผ่านช่องทางการขาย ทางโทรศพัท ์โมเดริน์เทรด E-commerce และ Social Media 
 เครื่องท าน ้าอุ่น “SAFE Electrics” เกดิจากแนวคดิพืน้ฐานทีอ่ยากใหค้นไทยมนี ้าอุ่นทีใ่ห้ทุกคนในบา้นอาบน ้า
ดว้ยความรูส้กึปลอดภยัและอุ่นใจ มุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ในมติขิองความปลอดภยั ในการใชง้านดว้ย
การออกแบบการผลติ และระบบทีค่ดัสรรอย่างพถิพีถินั ประกอบดว้ยความปลอดภยัของตวัเครื่องผลติจากพลาสตกิ 
ABS ทีม่คีวามแขง็แรง ทนความรอ้นสงูสดุ 120 องศาเซลเซยีส 
 
ผลิตภณัฑเ์ครือ่งใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
 ในปัจจุบนับรษิัทมผีลติภณัฑ์อื่นนอกเหนือจากผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้า สารกรอง เครื่องปรบัอากาศ และ
เครื่องท าน ้าอุ่น ประกอบดว้ยเครื่องท าน ้าแขง็ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน อาทเิช่น โทรทศัน์ ตู้เยน็ เครื่องซกัผ้า 
เป็นตน้ โดยจ าหน่ายทัง้ในรปูแบบเงนิสดและเงนิผ่อน 
 
 
ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-2, GRI 102-5, 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 
เนื่ องจากบริษัท 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
ความสัมพันธ์ที่ดีกับก ลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการ
จ าหน่ายสินค้าอื่น  ๆ ของบริษัท
ต่อไป 

บริษัทจดัจ าหน่ายสนิค้าผ่านบรษิัท     
กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้  จ ากัด           
(ยี่ห้อ  Giffarine)  บริษัท แอ็ดเวล 
บิวตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ยี่ห้อ 
Adwell) และ บริษัท ซัคเซสมอร์     
บี อิ้ ง  จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ( ยี่ ห้ อ 
Alkamag) 

บริษัทได้พัฒนาวิธีการขายมาโดย
ตลอด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการ
ข อ ง ลู ก ค้ า แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนมาเป็น
ก า ร ข า ย ใ น ลั ก ษณ ะ  Online to 
Offline การขยายตัวของช่องทาง
ออนไลน์ ผ่านรูปแบบ O2O ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดหลักที่น ามา
ปรบัใช้ เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ถูกตอ้ง ไดก้ลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  โดย
มีการสร้ า งการรับรู้  และความ
ต้ อ ง ก า ร ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ป ยั ง
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 

 

สดัส่วนรายได้จากการขายสดและขายเช่ือ และขายตามสญัญาเช่าซ้ือ แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้จากการขาย 
2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ขายสดและขายเชื่อ 276.30 16.39 216.15 14.84 214.80 15.58 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,409.25 83.61 1,240.21 85.16 1,163.70 84.42 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,685.54 100.00 1,456.36 100.00 1,378.50 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผ่าน Modern trade และตวัแทนจ าหน่าย รวมอยู่ในรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-6 
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บรษิัทได้ศกึษาบรบิทขององค์กรจากกลยุทธ์ แผนธุรกจิ  วิสยัทศัน์ พนัธกจิ และวฒันธรรมองค์กร 
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจประเดน็ในการพฒันาอย่างยัง่ยนืในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มจงึไดว้เิคราะห์
ผลกระทบ ความเสีย่ง และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้กบัธุรกจิของบรษิทั ดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
GRI 102-15 
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2. แนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1. ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและมจีรยิธรรมตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่อีย่างเคร่งครดั เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

2. สรา้งคุณค่าทางธุรกจิ ผ่านการบูรณการความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อส่งเสรมิ
ความยัง่ยนืขององคก์ร 

3. พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
4. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงาน สร้างความสุขในการท างาน และค านึงถึงหลกัสทิธิ

มนุษยชน เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. พฒันาสนิคา้และบรกิาร ใหส้ามารถสง่มอบคุณค่าไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
6. สนับสนุนการคน้ควา้และวจิยันวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติ โดยค านึงถึง

การใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
7. สง่เสรมิใหพ้นกังาน ลกูคา้ และคู่คา้ ไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
8. บรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อหาแนวทางในการป้องกนั และลดผลกระทบเชงิลบใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ 
9. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการสรา้งคุณค่าร่วมดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัมพีนัธกจิส่งมอบคุณภาพชวีติทีด่ใีหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ผ่านการด าเนินงาน ตัง้แต่กระบวนการการ
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑก์ระบวนการผลติ และการรบัสนิคา้หรอืบรกิารแก่ผูบ้รโิภค โดยมุ่งเน้นในการสร้างความยัง่ยนื
แก่องคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยี ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

“พนัธกิจขององคก์รในการสรา้งความยัง่ยืน: สรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน ้าด่ืมคณุภาพถึงบ้านคณุ” 

 

2.1 นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิโดยตระหนักว่า องคก์รจะเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื ต้องอาศยัทัง้

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ความสามารถ ควบคู่กบัการมคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ  ด้วยหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีซึง่รวมถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้สง่มอบคุณภาพชวีติทีด่ผี่านน ้าดืม่
ทีม่คีุณภาพ 

บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนและความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏบิตัิงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนยดึถือปฏบิตั ิด้วยความเชื่อมัน่ ศรทัธา 
และเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อปลกูฝังจติส านึกเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้
ในทุกระดบั พร้อมใหก้ารสนับสนุนชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิ พฒันาที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท า
รายงานความยัง่ยืนตามหลกัการและแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการโดยอ้างอิงหลกัการ 8 ข้อของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชนั การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคม  และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
http://www.tsrplc.com ) 
 
 
GRI 102-29, GRI 102-31, GRI 103, GRI 201-1 
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กรอบแนวคิดด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืใหม้คีวามชดัเจน และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจงึได้มกีาร
ก าหนดกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Framework) ขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัยดึเป็น
หลกัปฏบิตั ิและน าไปปรบัใชต้ามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-29, GRI 102-31, GRI 103, GRI 201-1 
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โดยอาศยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ 
1. Human Resource: มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมให้มคีวามรู้ความช านาญในงานที่ตนเอง

รบัผดิชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาตนเอง และท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สรา้งแรงจงูใจ
ในการท างาน ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มสีวสัดกิารและคุณภาพชวีติทีด่ี โดยค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน 
ความสุขในการท างาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั สามารถดึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมา
ท างานกบับรษิทั และรกัษาทรพัยากรบุคคลทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั เป็นตน้ 

2. Technology: บรษิทัน าเครื่องจกัรทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพมาใชใ้นกระบวนการผลติ เพื่อใหส้ามารถผลติ
สนิค้าที่มคีุณภาพได้ตามที่ต้องการ โดยมทีมีวจิยัและพฒันา (R&D) ที่สามารถสร้างสรรค์คิดค้นสนิค้าและ
นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ทีห่ลากหลาย นอกจากนี้ยงัใหค้วามส าคญัในเรื่อง
สขุอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการท างาน 

3. Service: การบรกิารเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทั การพฒันางานบรกิารใหม้คีุณภาพ
และมีประสทิธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และ
ครบถว้นในการใหบ้รกิาร 

4. Business Partnership: บรษิทัตอ้งรกัษาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนัธมติรทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ 
ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อส่งมอบสนิค้าและบรกิาร บนพืน้ฐานของวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
นโยบายของบรษิทั จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 
2.2 กลยุทธด์้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
กลยุทธห์ลกัด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
ดว้ยวสิยัทศัน์องคก์รทีมุ่่งเป็นผูน้ าในธุรกจิเครื่องกรองน ้าดื่มในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ร่วมกบั

นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิัทได้วางกลยุทธ์หลกัในการด าเนินธุรกจิโดยผ่านการบรหิารความเสีย่งและการ
ประเมนิผลกระทบของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างรอบดา้น พรอ้มก าหนดตวัชีว้ดัทีส่ามารถตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพใน
การด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม ด้านสิง่แวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏบิตัไิปยงัผู้บรหิารและ
พนกังานอย่างทัว่ถงึ กลยุทธท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

• พฒันาบุคลากรอย่างรอบด้านเพื่อสรา้งวฒันธรรม SMARTs 
บริษัทก าหนดความสามารถหลักขององค์กร (TSR Core Competency) SMARTs ที่สอดคล้องกับ            

แนวทางการพฒันาและวิสยัทศัน์องค์กร เพื่อใช้เป็นตัวก าหนดคุณลกัษณะพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมี  
พร้อมก าหนดความสามารถตามต าแหน่งงานไว้อย่างชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการท างานของ
พนักงาน และพฒันาทางด้านจติใจ พฤติกรรม เพื่อสร้างให้เป็นคนเก่งและมคีวามสามารถในงาน และเป็นคนดขีอง
สงัคม ร่วมสรา้งสรรคง์านทีม่คีุณค่าและอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ 

 
 
 
 
 
 
 

GRI 102-16, GRI 102-31, GRI 201-1 
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• เน้นเรือ่งการขยายตวัทางธรุกิจ 
บรษิัทก าหนดเป้าหมายการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิ เพื่อสร้างสุขภาพและบรกิารที่ดใีหป้ระชาชน

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

• ปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการท างานและการส่งมอบพนัธกิจด้านความยัง่ยืนให้แก่พนักงาน 
ความสขุของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกเป็นหลกัส าคญัในการสรา้งความยัง่ยนืของบรษิทัใหเ้กดิขึน้ 

ด้วยทางบริษัทเล็งเห็นว่าปัจจุบนัอุปสรรคในการเดินทางเป็นสิง่ส าคญัในการประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ รวมถึง
เทคโนโลยดีา้นการสื่อสารทีม่กีารพฒันาอย่างรวดเรว็สามารถสรา้งความพงึพอใจสงูสุดในแต่ละกลุ่มผูม้สี่วนได้เสยี 
ทางบรษิทัจงึมนีโยบายการน าเสนอสนิคา้และบรกิารถงึบา้น ทีท่ างาน หรอืสถานทีท่ีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีใชเ้วลาอยู่ ณ ที่
นัน้เป็นประจ าหรอืเป็นเวลานาน  ทัง้นี้บรษิทัจงึไดพ้ฒันาการบรกิารเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้
ภายในและภายนอก เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ทีด่ใีหก้บัสงัคม 

• พฒันาระบบการท างานผา่นระบบ IT (IT leads operation) 
บรษิัทพฒันาระบบการท างานผ่านระบบ IT (IT leads operation) โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบรหิาร

และการท างาน การพฒันาหรือปรบัปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงานภายในและ
กระบวนการบรหิารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ การปรบัองคก์รและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางเทคโนโลย ีซึง่
มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็จงึตอ้งมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบในการเลอืกใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัลกัษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและงบประมาณทีก่ าหนด การพฒันา IT เกีย่วขอ้งกบับุคคลทีม่ี
หน้าที่ร ับผิดชอบกระบวนการพัฒนาระบบหลายกลุ่ม โดยทัว่ไปจะมีการท างานเป็นทีมที่ต้องอาศัยความรู้ 
ประสบการณ์ และทกัษะจากกลุ่มบุคคล โดยค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ย 

• พฒันาสินค้าและบริการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย 
การพฒันาสนิคา้และบรกิารเป็นอกีประเดน็หนึ่งทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญั เนื่องดว้ยสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในยุคปัจจุบนั ทางบรษิทัเลง็เหน็ถงึความจ าเป็นและค านึงถงึผูม้สีว่นได้
เสยีทีจ่ะช่วยพฒันาเพื่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึไดพ้ฒันาระบบงานการออกแบบผลติภณัฑ ์และ
การบรกิาร รวมถงึการสรา้งกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี และค านึงถงึสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

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

“พนัธกิจขององคก์รในการสร้างความยัง่ยืน: สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน ้าด่ืมคณุภาพถึงบา้นคณุ” 

 

 
 

GRI 102-31, GRI 201-1 

• การใหค้วามรูก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม

Knowledge

• การสือ่สารผ่านช่องทางการขายในรปูแบบต่าง ๆ เช่น พนกังานขาย / Website ของบรษิทั / 
Social Media เป็นตน้

Access

• การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

Change
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3. ผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิทัก าหนดใหม้กีารด าเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าปีละ 1 ครัง้ เพื่อชีบ้่งผู้
มสี่วนไดเ้สยี และประเดน็ทีม่นียัส าคญั จากกระบวนการท างาน การประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้กระบวนการ
ท างาน ผลติภณัฑ์ โดยใช้วธิกีารประเมนิแบบมสี่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้ในการชี้บ่งประเดน็ด้านความ
ยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-9 
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3.1 การช้ีบ่งผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า และประเดน็ผลกระทบ 
บรษิัทได้พจิารณาผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละกระบวนการ  พร้อมทัง้ระบุ

ประเดน็ผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิัท เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวเิคราะหป์ระเดน็
ความยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 

 

 

3.2 การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้บรหิารของบริษัท 

รวมถึงสงัคม ลูกค้า และคู่ค้าโดยบรษิทัได้ค านึงถงึการสนับสนุนพร้อมทัง้รบัฟังขอ้คดิเหน็จากผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม
น ามาปรบัปรุงและพฒันาให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของบริษัท ทัง้นี้ บริษัทสร้างการมสี่วนร่วมเพื่อให้การ
ตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอย่างเหมะสม 

 
 

 

 

 

 

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 ค่าความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นร่วม 
1. ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 
สือ่มวลชน 

- บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ี
และธุรกจิเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

- บรษิทัจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อื
หุน้อย่างสม ่าเสมอ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา และ
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

- บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ย
ความโปร่งใสและมรีะบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ี

- ไม่มขีา่วทีจ่ะท าใหเ้กดิ 
ผลกระทบต่อชื่อเสยีง 

- การก าหนดแผนกลยุทธ ์และ
เป้าหมายธุรกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวโน้มของการเตบิโต
ทางธุรกจิ และสอดคลอ้งกบั
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

- การจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อ
เป็นเวททีีผู่ถ้อืหุน้สามารถ
ซกัถามขอ้มลูและแสดง
ความคดิเหน็ 

- บรษิทัมนีโยบาย 
การจ่ายเงนิปันผล 
ทีเ่หมาะสม 

- การเปิดเผยขอ้มลูอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา
ตรงตามความ คาดหวงัของ
ผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัฯ มเีวบ็ไซตท์ีท่นัสมยั 
ขอ้มลูครบถว้นเป็นปัจจุบนั 
ใชง้านไดง้่าย 

 

- รายงานประจ าปี 
- การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมนกัวเิคราะห ์
- การเยีย่มชมกจิการ 
- การพบปะนกัลงทุนผ่านกจิกรรม

ต่าง ๆ 
- เวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. พนกังาน: 
รายวนั 
รายเดอืน 
ลกูจา้งชัว่คราว 

- ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่
เหมาะสม 

- การค านึงสทิธมินุษยชนและ
การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ

- มคีวามปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานทีด่ ี

- ความมัน่คงและโอกาส
กา้วหน้าในหน้าทีก่าร 

- การพฒันาความรู้
ความสามารถ 
 

- ยดึหลกัธรรมมาภบิาลและ
จรยิธรรมทางธุรกจิ 

- สรา้งระบบการประเมนิผล
การท างานและนโยบายการ
ใหร้ายไดท้ีเ่หมาะสม 

- จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง
เพื่อใหพ้นกังานมโีอกาส
กา้วหน้าในอาชพี 

- นโยบายการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน 

- แผนการอบรมพนกังานเพื่อ
สง่เสรมิศกัยภาพ 
พฒันาความรูค้วามสามารถ
รวมถงึการพฒันาจติใจของ
พนกังานดว้ยโครงการทาง
พระพุทธศาสนา 

- การฝึกอบรมตามแผนงาน
ประจ าปี และการจดักจิกรรม 

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

ทางไลน์ของบรษิทั                            
บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการ
ส ารวจความพงึพอใจ 

- กล่องรบัความคดิเหน็ 
- ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและ

ขอ้เสนอแนะ 
- คณะกรรมการความปลอดภยั      

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี ค่าความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นร่วม 

- การก าหนดมาตรการความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

- การพฒันาระบบและขัน้ตอน
การท างานเพื่อชว่ยในการ
ท างาน 

- การรบัฟังความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะจาก
ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อปรบัปรุง
แนวทางการท างาน 
 

3. ผูบ้รโิภค / 
ผูร้บัการบรกิาร 

- คุณภาพตามมาตรฐาน 
- ผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ 
- สง่มอบความสะดวกสบาย

ในการใชส้นิคา้ 
การดื่มน ้าทีส่ง่เสรมิสขุภาพ
และคุณภาพชวีติทีด่ ี

- การพฒันาการควบคุม
คุณภาพการผลติ 

- การสรา้งใหผู้บ้รโิภคมสีว่น
ร่วมของในการการออกแบบ
และพฒันาผลติภณัฑ ์และ
การบรกิาร 

- การพฒันาการขายและการ
บรกิาร 

- การใหค้วามรูด้า้นการรกัษา
สขุภาพดว้ยการดืม่น ้า 

 

- การพฒันากระบวน และประเมนิขอ้
รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากคุณภาพการผลติ 

- การส ารวจขอ้รอ้งเรยีนและความพงึ
พอใจของลกูคา้ 

- กระบวนการขาย และการบรกิาร 

4. คู่คา้
บุคคลภายนอกที่
มสีว่นเกีย่วขอ้ง
กบักจิกรรมการ
ท างานของ
บรษิทั 

- การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นธรรม
โปร่งใส 

- แขง่ขนัทางธุรกจิอย่างเสรี
และเป็นธรรมอย่างเคร่งครดั 

- ช าระเงนิครบถว้นตรงต่อ
เวลา 

- ปฏบิตัติามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตามสญัญา 

 

- การด าเนินธุรกจิดว้ยความ
ซื่อสตัย ์ยดึหลกั
จรรยาบรรณ และการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

- นโยบายเกีย่วกบัการจดัซือ้
จดัหา 

- การเจรจาหารอืร่วมกนักบั   
คู่คา้เพื่อใหไ้ดข้อ้ตกลงใน
การท างานซึง่เป็นทีพ่อใจ
ของทัง้ สองฝ่าย 

- คู่มอืจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
- สรุปการประเมนิคู่คา้ประจ าปี 
- การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
- การสือ่สารกบัคู่คา้อย่างสม ่าเสมอ 

5. ชุมชนและสงัคม
บรเิวณบรษิทั
และบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

- กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

- การไม่สรา้งความเดอืดรอ้น
ใหชุ้มชนบรเิวณบรษิทั 

- การปฏบิตัติามกฎหมายดา้น
มลพษิอย่างเคร่งครดั 

- การสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัผูพ้กั
อาศยับรเิวณใกลเ้คยีงบรษิทั 

- เขา้รบัการอบรม รบัฟังขา่วสารและ
ตรวจสอบการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี ค่าความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นร่วม 

- การสรา้งงานใหค้นในชมุชน - การสรา้งอาชพีใหค้นใน
ชุมชน 

- มชี่องทางการตดิต่อระหวา่งบรษิทั
และชุมชนอย่างใกลช้ดิเพื่อรบัฟัง
ปัญหา ขอ้คดิเหน็ 

- การประกาศรบัสมคัรงานในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงบรษิทั และกจิกรรมที่
หน่วยงานในจงัหวดัจดัขึน้ 
 

6. หน่วยงานก ากบั
ดแูลบรษิทั
ภายนอกทัง้
ภาครฐัและ
เอกชน 

- ปฏบิตัติามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการตาม 

- ปฏบิตัติามมาตรฐานการ
ท างานทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ
แลว้ 

- การใหค้วามรว่มมอืและการ
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ที่
หน่วยงานรอ้งขอ 

- การด าเนินธุรกจิดว้ยหลกั  
ธรรมาภบิาล 

- การใหค้วามรว่มมอืและการ
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

- รายงานตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไข
ในใบอนุญาต 

- เขา้ร่วมการฝึกอบรม               
สมัมนาภายนอก ดา้นความรูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

- ประชุมรบัทราบกฎระเบยีบต่าง ๆ 
- ปฏบิตัติาม และตรวจสอบการ

ท างานใหเ้ป็นตามมาตรฐานการ
ท างาน กฎต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง 
และสม ่าเสมอ 

 
7. ผูถู้กเสนอขาย

สนิคา้และชุมชน 
โดยรอบของผูถู้ก
เสนอขาย 

- ความไวว้างใจในการให้
พนกังานเขา้เสนอขายสนิคา้
และบรกิาร 

- การไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ครบถว้นก่อนการตดัสนิใจ 

- การมคีวามรูด้า้นการดื่มน ้า
และการใชน้ ้าเพื่อสขุภาพ    
ทีด่ ี

- การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
กบัชุมชน 

 

- การพฒันาการท างานของ
พนกังานทัง้ดา้นการขายและ
การบรกิาร 

- การพฒันาคุณภาพชวีติของ
ชุมชนร่วมกบับรษิทั 

- การอบรม 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
- การสรา้งระบบรบัขอ้รอ้งเรยีน และ

ค าชมเชยลกูคา้ 
 

8. เจา้หนี้ 
สถาบนัการเงนิ 

- สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข 
และขอ้ตกลงของสญัญา 

- ปฏบิตัติามเงื่อนไข และ
ขอ้ตกลงของสญัญา 

- ตอบขอ้ซกัถามเมื่อม ี       
ขอ้สงสยัดา้นการเงนิไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและรวดเรว็ 

 

- การพบปะ พดูคุย 
- โทรศพัท ์อเีมล ์
- เวบ็ไซต ์
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4 เก่ียวกบัรายงาน 

4.1 ขอบเขตของรายงาน 
รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2563 ของบรษิทั เป็นรายงานทีไ่ดจ้ดัท าแยกออกมาจากแบบ 56-1 และรายงาน

ประจ าปี เพื่อใหร้ายงานมเีนื้อหาทีช่ดัเจน สามารถสื่อสารนโยบาย กรอบการด าเนินงาน แนวทางปฏบิตัิ อนัเกีย่วโยง
กบัประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวทางการด าเนินงานตามแผนการพฒันาทีย่ ัง่ยนื พจิารณาถงึ
ประเด็นส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และความสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัท  หรือ
ประชาชนทัว่ไปทีใ่หค้วามสนใจในประเดน็ดงักล่าว โดยการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

เนื้อหาในรายงานฉบบันี้เป็นการน าเสนอขอ้มลูในช่วงวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563 โดยจดัท าเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล  (Global Reporting Initiative: GRI) และอ้างอิงหลักการ  8 ข้อของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ได้แก่ การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดูแล
รกัษาสิง่แวดลอ้มการร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม และการมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ทีก่ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลู
ในแบบ 56-1 หวัขอ้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม อย่างไรกต็าม บรษิัทตัง้ใจทีจ่ะพฒันาคุณภาพของรายงานความยัง่ยนื 
โดยคาดหวงัว่าจะยกระดบัการเปิดเผยขอ้มลูใหค้รอบคลุมประเดน็ส าคญัต่าง ๆ อย่างครบถว้นและดยีิง่ขึน้ต่อไป 

 
4.2 หลกัการคดัเลือกประเดน็ 
บรษิัทยดึหลกัการมสี่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสยีเป็นส าคญั และพจิารณาปัจจยัทีต่อบสนองต่อมุมมองของผูม้ี

ส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยัง่ยืนขององค์กรทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อระบุประเดน็ทีม่นียัส าคญัต่อองคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยวธิกีารประเมนิตามเกณฑท์ี่
บรษิทัก าหนด 

1. ระบุประเด็น พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร ผ่านกจิกรรมและโครงการในวาระต่าง ๆ ตลอดปี 

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

- ภายนอกองคก์ร ขอ้มลูจากการประชุมกบัผูร้บัผดิชอบในสายงานต่าง ๆ ทีม่สีว่นร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
เพื่อทราบปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของผู้มสี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มต่อองค์กร ด้วยการส ารวจความ
คิดเห็นหรือแบบประเมินผลด้านต่าง ๆ หรือจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น จากการสมัภาษณ์ แบบสอบถาม การพูดคุยทัง้แบบทางการและไม่เป็นทางการ การ
วเิคราะหข์อ้มลูความคาดหวงัและแนวโน้มการพฒันาประเทศ เพื่อก าหนดประเดน็ 

2. การจดัล าดบัความส าคญั น าประเดน็ทีม่นีัยส าคญัต่อองคก์ร และผูม้สี่วนไดเ้สยี มาวเิคราะหม์าเทยีบเคยีง
กบัความสอดคลอ้งในประเดน็และตวัชีว้ดั ตามแนวทาง GRI Standards และจดัล าดบัความส าคญั และคดัเลอืกเน้ือหา
ขอ้มลูทีอ่ยู่ในความคาดหวงั และความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีในรปูแบบ (Materiality Matrix) โดยแกนนอนแสดงระดบั
ผลกระทบต่อองคก์ร TSR ในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม และแกนตัง้แสดงระดบัผลกระทบต่อความสนใจของ
กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงัตาราง Materiality Matrix นี้ 
 
 

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 การต่อตา้นการทจุรติ 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 าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อม โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทเพื่อด าเนินธุรกจิตามกฎ ระเบยีบ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้ยงัมุ่งเน้นทีจ่ะพฒันาบรษิทัเพื่อ
ยกระดบัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัไปสูแ่นวปฏบิตัอินัเป็นเลศิ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาและทบทวนการน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจด
ทะเบียน ปี 2563 (Corporate Governance Code: “CG Code”) มาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัท จึงก าหนด 
“นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ” เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่เีพื่อปฏบิตัหิน้าที่
ที่รบัผดิชอบอย่างเต็มก าลงัความสามารถและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั พร้อมทัง้จะพจิารณา
ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการอย่างน้อย 2 ปีต่อครัง้ ทัง้นี้ บรษิัทได้ทบทวนนโยบายก ากบัดูแล
กจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่10/2563 ในวนัองัคารที ่15 ธนัวาคม 2563 และ
เผยแพร่นโยบายดงักล่าวในเวบ็ไซตบ์รษิทั http://www.tsrplc.com ดงันี้ 

- นโยบายก ากบัดแูลกจิการ เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ 

- จรรยาบรรณธุรกจิ 

- นโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

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

ไดส้นับสนุนส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัไิวอ้ย่างเคร่งครดัภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
มาโดยตลอด และมุ่งทีจ่ะพฒันาการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เกดิ
ประโยชน์ และเกดิความเป็นธรรมแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพื่อใหอ้งคก์รเกดิความยัง่ยนื 

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสามารถดไูดจ้าก แบบ 56-1 และ รายงานประจ าปี 2563 
หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://www.tsrplc.com 

 
ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

 
ปี 2563 2562 2561 

ระดบั 
 

ดเีลศิ 
 

ดเีลศิ 
 

ดมีาก 
 
 
 
 
 

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

http://www.tsrplc.com/
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ผลการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (คะแนนเตม็ 100) 
โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุน้ (AGM Checklist) จดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุน

ไทย 

ปี 2563 2562 2561 
คะแนน 99 100 97 

 
➢ การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ กบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD)  แต่ทัง้นี้บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึ้น โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่าง ๆ อาทเิช่น 
การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็ การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่
ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัทุกคนใน
องคก์ร ตัง้แต่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
➢ การรบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน 

บริษัท มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ร ับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ มกีาร
รายงานทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนทีเ่ป็น
ธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริต และส าหรบัผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงาน ลูกคา้ หรอืบุคคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้ก่บรษิทั จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย ซึง่ไดม้ี
การก าหนดรายละเอยีดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

กรณีที่มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท า ที่สงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สามารถแจง้เบาะแสหรอื
รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามช่องทางทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

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 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

 
 
 
 
GRI 102-17, GRI 102-19, GRI 102-20, GRI 102-33, GRI 103, GRI 205-3 
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4. โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงันี้ 
Facebook: https://www.facebook.com/safewaterfilter/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ponsabuy/ 
Line: @ponsabuy 
Line: @safe1210 
Line: @TSR.NEWS 

5. อเีมล ์ดงันี้ 
www.ponsabuy.com/ 
www.safealkaline.com/contacts/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@tsrplc.com 

6. ทางกล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 
เมื่อได้รบัแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนตามที่ระบุไว้ในระเบยีบปฏิบตัิของบรษิัท  โดย

บริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังานข่มขู่ เลกิจา้ง หรอืการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นัน้ 
รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัการร้องเรียน จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมายบุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัทราบเรื่องการรอ้งเรยีน หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน 
จะต้องปกป้องขอ้มูลเรื่องการร้องเรยีนให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
ความเสยีหายของผูแ้จง้รอ้งเรยีน แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่ กรณีทีม่คีวามจ าเป็นในขัน้ตอน
การด าเนินการตามระเบยีบ หรอืตามที่กฎหมายก าหนดหากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผยในบรษิัท  จะ
ด าเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ี ่
ฝ่าฝืน แลว้แต่กรณี 

➢ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั และไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ ี
ส่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนใน
รายการดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีาร
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
โดยเคร่งครดั นอกจากนี้ บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระแลว้แต่กรณี 
พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และ
จะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดย
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 

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
mailto:Appeal.AC@
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➢ การบริหารความเส่ียง 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าคญัในการบริหารจดัการองค์กร  ส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได้ อกีทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี โดยมุ่งเน้นใหด้ าเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส มีประสทิธิภาพส่งเสริมภาพลกัษณ์ที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  และปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรหิารความเสีย่งในองค์กร (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่จดัขึน้โดยฝ่ายบรหิารเพื่อ
ประยุกต์ใชใ้นการจดัท าแผนกลยุทธท์ัว่ทัง้องค์กร โดยออกแบบมาระบุเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้มผีลกระทบต่อองคก์ร 
และจดัการกบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ผลการด าเนินงานต่าง ๆ ซึง่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้ประเภทของความเสีย่ง แบ่งออกได ้5 ประเภทคอื ความเสีย่งทางดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่ง
ทางดา้นการเงนิ ความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตังิาน ความเสีย่งทางดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์รและความ
เสีย่งดา้นกฎหมาย และขอ้ก าหนดผกูผนับรษิทั 

ทัง้นี้ บรษิทัอาจเพิม่ความเสีย่งอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอก 
(1) ความเสีย่งทางดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk: SR) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการก าหนดแผนกลยุทธ ์แผน

ด าเนินงานและน าไปปฏบิตัิไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อนั ส่งผล
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 ้แต่สามารถส่งผลกระทบ
หรอืเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่ โครงสรา้งองคก์ร กระบวนการ และวธิี
ปฏบิตังิาน ความเพยีงพอของขอ้มลู และเทคโนโลย ีส าหรบัการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

(2) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ (Financial Risk: FR) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่ารเบกิจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตดั งบประมาณทีไ่ดร้บัไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของภารกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปท า
ใหก้ารจดัสรรไม่พอเพยีง 

(3) ความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตังิาน (Operation Risk: OR) หรอืความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน คอืความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายอนัเนื่องมาจากขาดการควบคุมทีด่ ีโดยอาจเกีย่วขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายในคน 
ระบบ หรอืเหตุการณ์ภายนอก 

(4) ความเสีย่งทางดา้นกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์ร (Compliance Risk: CR) หมายถงึ ความเสีย่ง
ทีเ่กดิจากการไม่สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งได ้หรอืกฎระเบยีบ หรอืกฎหมายทีม่อียู่ไม่
เหมาะสม หรอืเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน 

(5) ความเสีย่งดา้นสงัคมและหรอืสิง่แวดลอ้ม (Social and Environmental Risk: SR) หมายถงึ ความเสีย่งที่
เกดิความเสยีหายอนัเนื่องมาจากสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดแ้ก่การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศ โลกทีม่แีนวโน้มรอ้นขึน้
หรอืการแพร่ระบาดของโรคบางโรค หรอืการอพยพของคนจากชนบทเขา้สูต่วัเมอืง  ความคาดหวงัและความเกีย่วขอ้ง
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเพิม่เตมิ เป็นกลุ่มของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มใหม่ทีเ่พิม่เตมิขึน้ไปจากกลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี
ดัง้เดมิทีม่อียู่แลว้ เช่น องคก์รคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม กลุ่มคุม้ครองสทิธ ิเดก็และสตร ีเป็นตน้ 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงาน ควบคุม ตดิตามตรวจสอบสม ่าเสมอ 
และปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 
GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-30, GRI 205-1 



ห น้ า  | 28 

 

 
รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2563  

➢ นโยบายดา้นภาษี 
นโยบายนี้จดัท าขึน้เพื่อใหบ้รษิทั และบรษิทัในเครอื ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการดา้นภาษ ีรวมถงึการ

ประเมนิความเสีย่ง และการวางแผนดา้นภาษอีย่างถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยมทีศิทางและวธิกีารทีส่อดคลอ้ง
กนัในกลุ่มบรษิัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูม้สี่วนได้เสยี (Stakeholders) และส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร รวมทัง้เพื่อ
สร้างความยัง่ยนืของกลุ่มบรษิัทและประเทศชาต ิโดยการด าเนินการประเมนิความเสีย่งด้านภาษี การวางแผนภาษี  
และการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการดา้นภาษใีหม้คีวามโปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
 
แนวทางปฏบิตัทิีด่:ี 

(1) การวางแผนและแนวทางปฏบิตัดิา้นภาษี 
1.1) วางแผนและบรหิารจดัการด้านภาษีให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและแนวทางของกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงูสดุทางดา้นภาษแีก่องคก์ร ผู้
มสี่วนไดเ้สยี และเพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดขีองบรษิทัและบรษิทัในเครอืซึง่ด าเนินการตามหลกั
ธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

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

จดัการการจ่ายภาษแีละการขอคนืภาษเีพื่อใหเ้กดิสภาพคล่องสงูสดุแก่องคก์ร 
1.4) ธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิทัในเครอื จะก าหนดราคาโอนโดยยดึหลกัเสมอืนการท าธุรกรรมกบัคู่

ค้าทัว่ไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกนั (Arm’s Length Principle) เพื่อให้การเสยีภาษีเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัหน้าทีง่านทีท่ าและกลยุทธท์างธุรกจิ 

1.5) พจิารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่ หรอืธุรกรรมทางธุรกจิใหม่ก่อนลงทุนหรอืท า
ธุรกรรม โดยปรึกษาผู้ร ับผิดชอบด้านภาษีและ/หรือที่ปรึกษาภาษีอากร เพื่อให้โครงการหรือ
ธุรกรรมใหม่นัน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทัง้พจิารณาสทิธปิระโยชน์ทางภาษหีรอืมาตรการยกเวน้
ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

1.6) ให้มกีารบรหิารความเสีย่งด้านภาษี ซึ่งรวมถึง การระบุ ประเมนิ บรหิารจดัการความเสีย่ง และ
รายงานใหผู้บ้รหิารทราบอย่างสม ่าเสมอ 

(2) การประสานงานดา้นภาษกีบัหน่วยงานราชการ 
จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นภาษทีีม่ทีกัษะและความรู ้ความเชีย่วชาญดา้นภาษี เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้น

ภาษถีูกตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด และประสานงาน/ใหข้อ้มลูดา้นภาษกีบัหน่วยงานราชการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ
และตรงไปตรงมา 

(3) การใหค้วามรู ้และใหค้ าปรกึษาดา้นภาษี 
1) จดัใหม้ทีีป่รกึษาภาษหีรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษเีพื่อใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัภาษี และการวางแผนภาษี ใหถู้กต้องตามแนวทางทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2) ให้ความรู้/ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษี กับหน่วยงานต่าง ๆ และพนักงานภายในบริษัท เพื่อให้
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายภาษอีากร 

 
 

GRI 103 
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3) จดัให้มกีารศกึษา ประเมนิความเสีย่งและพจิารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม ่าเสมอ และเมื่อมี
นโยบายด้านภาษีใหม่หรอืกฎหมายออกใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการธุรกจิของบรษิัทและ
บรษิทัในเครอื 

(4) การจดัการดา้นภาษสี าหรบัธุรกรรมพเิศษ 
บรษิทัในเครอืตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึเน้ือหาของโครงการหรอืธุรกรรมพเิศษก่อนทีจ่ะด าเนินการ เพื่อ

บรษิทัจะใหค้วามเหน็และวางแผนภาษทีีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งและนโยบายดา้นต่าง ๆ ภายในบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัใน
เครอืน าไปปฏบิตัโิดยสอดคลอ้งกนั ธุรกรรมพเิศษ เช่น 

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

 
บรษิทัสนบัสนุนสง่เสรมิใหบ้รษิทัและบรษิทัในเครอืถอืปฏบิตัติามนโยบายดา้นภาษนีี้ 
หน่วยงานบญัชเีป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสอบทานนโยบายดา้นภาษีอย่างสม ่าเสมอ และปรบัปรุงให้

เป็นปัจจุบนั 
บรษิทั ไดใ้หค้วามร่วมมอืและมสี่วนร่วมดา้นภาษีกบัรฐับาลและกรมสรรพากร มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ย

ความซื่อสตัย ์และมกีารด าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่
ก าหนด โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,909.91 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รฐับาล เป็นจ านวนเงิน  32.10*       
ลา้นบาท 
 
ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (พนับาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ภาษทีีจ่่ายใหร้ฐับาล 32.10* 27.03 22.26 
หมายเหตุ: * ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ในรายงานประจ าปี 2563 (Annual Report 2020) 

➢ นโยบายการคดัเลือกผูข้าย/ผูร้บัจ้าง 
นโยบายนี้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการจดัซื้อจดัจ้างของบริษัท กับผู้ขายและ/หรือ            

ผู้รบัจ้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น อนัครอบคลุมถึงการป้องกนัความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจอนัมาจากประเดน็ทาง
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั และบรษิทัย่อย คู่คา้ (ซพัพลายเออร)์ ดว้ยความเชื่อมัน่ว่าการ
ด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึจรยิธรรมจะสง่ผลใหธุ้รกจิมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื และมุ่งหวงัเพื่อพฒันาการท างานและ
พฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง ในผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั ทางบรษิทัจงึยดึถอืเอาหลกัการในการด าเนินธุรกจินี้ใช้
ในการด าเนินธุรกจิของผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งของบรษิทัเช่นกนั โดยนโยบายในการจดัซือ้จดัจา้งม ีดงันี้ 
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แนวทางปฏบิตัทิีด่:ี 

1. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
1.1 การบรหิารการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องมรีะบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และสามารถถ่ายทอดใหบ้รษิทัรบัทราบถงึการบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ
ได ้

1.2 การก าจดัของเสยี สารเคมแีละวตัถุอนัตราย 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องบรหิารจดัการ การรกัษา การปล่อย หรอืการก าจดัของเสยี สารเคมี
รวมถงึวตัถุอนัตรายทีเ่กดิจากการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั 
โดยไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
2.1 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจา้งต้องจดัให้มนีโยบายดา้นสุขภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั เพื่อ
สนับสนุนให้เกดิสภาพแวดล้อมการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมถึงจดัใหม้เีครื่อง
ป้องกนัส่วนบุคคลใหก้บัลูกจา้งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหลู้กจา้งสามารถ
น าเสนอประเดน็ปัญหาด้านความปลอดภยัในการท างานโดยไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ขดัต่อ
ระเบยีบวนิยั 

2.2 การป้องกนั เตรยีมตวั และตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 
ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้างต้องมกีารประเมนิสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมกีารวางแผน และมวีธิี
ปฏบิตัทิีร่องรบัการตอบสนองสภาวะเหล่านัน้ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสภาวการณ์ดงักล่าว 

2.3 การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งไม่สรา้งความไม่เท่าเทยีมในการจา้งงาน หรอืการเลอืกปฏบิตัอินัมา
จากการแขง่ขนั การกดีกนัแบ่งแยกเชือ้ชาต ิสญัชาต ิอายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรอืความ
พกิาร หรอืการปฏบิตัอิย่างไม่เท่าเทยีมกนัในรปูแบบใด ๆ 

2.4 แรงงานและแรงงานเดก็ 
ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้างต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุต ่ากว่าเกณฑ์ ตามที่กฎระเบยีบของประเทศ
ก าหนด โดยแรงงานจะต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถึงจะต้องไม่จา้งแรงงานทีเ่กดิจากการ
บงัคบัหรอืไม่เตม็ใจในรปูแบบใด ๆ 

2.5 เงื่อนไขการท างาน 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ทีบ่งัคบัใชแ้ละกฎระเบยีบที่
เกีย่วกบัสภาพการท างาน รวมถงึชัว่โมงการท างาน ค่าตอบแทน และการเลกิจา้ง 

3. การมหีลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ 
3.1 การปฏบิตัติามขอ้บงัคบั 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องด าเนินธุรกจิ โดยปฏบิตัติามกฎหมาย รวมถงึกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใช้
กบัการด าเนินธุรกจิ และใบอนุญาตทีจ่ าเป็นในประเทศทีม่กีารด าเนินการอยู่ 
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3.2 คอรร์ปัชนั และการตดิสนิบน 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งไม่สนบัสนุนการคอรร์ปัชนั และการตดิสนิบนทัง้กบัหน่วยงานภาครฐั 
หรอืหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ 

3.3 รางวลั ของขวญั 
ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งรบัทราบว่าพนกังานบรษิทัจะไม่มกีารใหห้รอืรบัของขวญั รางวลั ของ
ที่ระลกึอนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจในการด าเนินงาน หรอืก่อให้เกดิการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็น
ธรรม เวน้เสยีแต่ว่าเป็นของขวญัทีใ่หต้ามธรรมเนียมปฏบิตัทิางธุรกจิ 

3.4 การด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 
ผู้ขายและ/หรือผู้รบัจ้างช่วงจะต้องไม่สร้างสถานการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ
แขง่ขนัของธุรกจิ 

3.5 การรกัษาความลบัทางการคา้ 
ผู้ขายและ/หรือผู้รบัจ้างต้องมกีารกระท าและกระบวนการป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมูลที่เป็น
ความลบัของบรษิทั และบรษิทัในเครอื คู่คา้ (ซพัพลายเออร)์ 

3.6 การเปิดเผยขอ้มลู 
ผู้ขายและ/หรือผู้รบัจ้างต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ในด้านธุรกิจ สิง่แวดล้อม กิจกรรมสงัคม 
โครงสรา้ง รวมถงึผลประกอบการโดยมคีวามสอดคลอ้งตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง 

บริษัท เชื่อว่าการมีคู่ค้าที่ดีจะส่งผลให้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเรว็ การเพิม่โอกาสให้คู่ค้าสามารถน าเสนอสิง่ที่ดทีี่สุดให้กบัลูกค้า และส่งผลดทีัง้ในด้านเทคโนโลย ีการทนัต่อ
เหตุการณ์ และมคีวามโปร่งใส อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ช่องทางในการลดตน้ทนุอกีดว้ย ในปี 2563 บรษิทัไดค้ดัเลอืกคูค้า้ ดา้น
การจดัซือ้ จดัจา้งกบัผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้ง ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) จ านวน 57 ราย 

จ านวนของผูส่้งมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในท้องถ่ิน 

จ านวน: ราย 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
จ านวนของผูส้ง่มอบ(Supplier/Service/Outsource) 
ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) 

57.00 20.15 26.29 
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5.2 นวตักรรมในกระบวนการทางธรุกิจ  
บริษัทให้ความส าคัญและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ทัง้ในระดบั

กระบวนการซึ่งพฒันาขึน้โดยทมีวจิยัและพฒันา เน้นการพฒันาหรอืส่งเสรมินวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ และกระบวน            
การผลติ นอกจากนี้ยงัสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมร่วมกบัองคก์รภายนอกอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ปี 2562 บรษิทั ไดม้กีารลงทุนเครื่องจกัรส าหรบัผลติเครื่องกรองน ้า ซึง่น าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใชเ้พือ่ให้
เกดิความรวดเรว็ในการผลติรองรบัการเตบิโตและการขยายตลาดในอนาคต โดยเครื่องจกัรทีน่ ามาใช ้ประกอบดว้ย  

- Line ผลติแบบ Cell Production 
- เครื่องร่อนฝุ่ นสารกรอง 
- เครื่องผสมสารกรองอตัโนมตั ิ 
- เครื่องบรรจุสารกรองอตัโนมตั ิ
- เครื่องปิดฝาการท่อกรองดว้ยระบบเชื่อมตดิแบบ Spin Welding  
- เครื่องทดสอบการรัว่ไหล ดว้ยระบบลม (Cosmo Air Leak Test) และระบบน ้า (Hydro pump) 

ในปี 2563 บรษิทั ไดเ้ริม่ใชง้านเครื่องจกัรส าหรบัผลติเครื่องกรองน ้าทีใ่ชท้่อกรองแบบใหม่ โดยใชเ้ครื่องบรรจุ
สารกรองกรองอตัโนมตั ิเชื่อมปิดฝาท่อกรองดว้ยระบบ Spin Welding และผ่านระบบการทดสอบและควบคุมคุณภาพ 
ด้วยระบบ Cosmo Air Leak Test และระบบ Hydro pump. ซึ่งท่อกรองแบบ Spin Welding สามารถทนแรงดนัไดส้งู 
ลดโอกาสการรัว่ซมึภายใต้การใชง้านแบบระบบปิด อกีทัง้ไดเ้ริม่ท าการผลติบน Line ผลติแบบ Cell Production เพื่อ
เพิม่ Productivity ในการผลติ และรองรบัการขยายตลาดในอนาคต 

ดา้นการสรา้งนวตักรรมใหม่ ทางบรษิทัไดร้่วมลงนามความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันา ในการศกึษาวสัดุ
กรองน ้าหรอืระบบกรองน ้าเพื่อคุณภาพน ้าตามมาตรฐานส าหรบัอุปโภคบรโิภค กบัทางศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
เพื่อร่วมกนัพฒันาและสรา้งนวตักรรมใหม่ส าหรบัเครื่องกรองน ้าเพื่อคนไทย ทัง้นี้ บรษิทัยงัอยู่ระหว่างการวจิยัร่วมกนั
โดยเน้นไปทีก่ารพฒันาสารกรองพเิศษเพื่อแกปั้ญหาคุณภาพน ้าของแต่ละพืน้ทีใ่นประเทศ 
 

5.2.1 การพฒันาด้านผลิตภณัฑ ์

บรษิทัมุ่งพฒันาและต่อยอดการกรองน ้าในระบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งมีอัตราการบริโภคน ้าดื่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทีมวิจัยและพัฒนาได้ท าการวิจัยระบบ RO High 
Flowrate ส่งผลใหอ้ตัราการผลติน ้าดื่ม มปีรมิาณเพิม่มากขึน้ทนัต่อความต้องการของลูกค้า จากเดมิอตัราการผลิต     
น ้าดื่มอยู่ในช่วง 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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ในปี 2563 บริษัทมุ่งพฒันาระบบกรองน ้าส าหรบัภาคธุรกิจ โดยยงัคงเน้นเพิ่มอตัราการผลิตน ้าให้สูงขึ้น            
เพื่อตอบโจทย์ปริมาณการใช้น ้ าของภาคธุรกิจที่สูงกว่าการใช้งานในระดับครัวเรือน เช่น การออกสินค้ากลุ่ม                   
เครื่องกรองน ้าส าหรบัเครื่องท าน ้าแขง็ ตวัอย่างเช่น รุ่น UV Alpine, UV Ice, RO150GPD, RO300GPD, RO600GPD 
เป็นตน้ 

 

 

 

 
 

 
5.2.2 การพฒันาด้านกระบวนการ 

บรษิทัมกีารปรบัปรุงกระบวนการในการท างานเพื่อความสะดวก ลดเวลาการท างานของพนกังาน และยงั
ค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม โดยไดน้ าเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใช ้เช่น 

- HRIS เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ของแผนกทรพัยากรบุคคล โดยลดการใชก้ระดาษ 

- บรษิทัลดการใชท้รพัยากร (กระดาษ) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยใชก้ารสง่ขอ้มลูเขา้ Share Drive แลว้ใหก้รรมการเขา้ไปศกึษาขอ้มลูการประชุมผ่านมอืถอื หรอื 
Tablet 

- ไดม้กีารลดการใชข้วดพลาสตกิ โดยยกเลกิการเสริฟ์น ้าดื่มบรรจขุวดในหอ้งประชุมแต่ใชน้ ้าดืม่ใส่เหยอืก
เสริฟ์ในทีป่ระชมุ 

- การใช้ Tablet เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และด าเนินการด้านต่าง ๆ ดงันี้ ใช้ในการดูขอ้มูลของ
ผูส้มคัรในการสมัภาษณ์งาน จดัท าสญัญาเช่าซือ้หรอืใบเสรจ็ใหก้บัลกูคา้ แจง้ปัญหา แจง้ซ่อมงานภายใน 
จองหอ้งประชุมผ่านระบบ เป็นตน้ 
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6. การด าเนินงานด้านสงัคม (Society) 

6.1 ด้านการจ้างงาน 
การจ้างงาน 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการจา้งงาน และการบรหิารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมพรอ้ม ๆ กบัการค านึงถงึสทิธิ
มนุษยชนของบุคคล โดยไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มเผยแพร่ขอ้มลู
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั รวมทัง้มกีารสือ่สารใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบท าความเขา้ใจ 
 
สถิติข้อมูลด้านบุคลากร 
1. ขอ้มลูจ านวนพนกังาน 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1.1 จ านวนพนกังานรวม (คน)      
 - พนกังานประจ า 1,767 1,584 1,591 
 - พนกังานรายวนั 15 26 18 
 - พนกังานชัว่คราว (พนกังานขายอสิระ) 1,215 1,009 332 

รวมทัง้ส้ิน 2,997 2,619 1,941 

1.2 จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ (รอ้ยละ)      
 - เพศชาย 58.93 60.40 63.15 
 - เพศหญงิ 41.07 39.60 36.85 

  100.00 100.00 100.00 

1.3 จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน (คน)      

 - อตัราพนกังานเขา้ร่วมงานกบับรษิทั 519 554 417 

 - ระดบัผูจ้ดัการ 6 18 6 

 - ระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไป 3 4 4 

 
2. ขอ้มลูพนกังานทีจ่ะเกษยีณ และอตัราการลาออก 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

2.1 จ านวนพนกังานทีจ่ะเกษยีณอายุ (คน)       
 - กลุ่มพนกังานช่วงอายุ 55-60 ปี 45 59 51 
 - กลุ่มพนกังานช่วงอายุ 51-54 ปี 82 99 72 
2.2 อตัราการลาออก (Turn Over Rate) (รอ้ยละ) 11.38 9.68 12.78 

 
 
 

 
GRI 102-8, GRI 401-1 
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3. อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอด 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอดบุตร (คน) 18 14 12 
 
4. อตัราสว่นค่าตอบแทนของพนกังานหญงิและชาย 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราสว่นค่าตอบแทนของพนกังานหญงิ (รอ้ยละ) 34.04 29.00 29.45 
อตัราสว่นค่าตอบแทนของพนกังานชาย (รอ้ยละ) 65.96 71.00 70.55 

 
ดา้นการสง่เสรมิสทิธมินุษยชนและความเท่าเทยีมกนัในสงัคม บรษิทัค านึงถงึประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนและ

การเขา้ถงึโอกาสอย่างเท่าเทยีม สนับสนุนการจา้งผู้พกิารและน าส่งเงนิสมทบเขา้กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิาร โดย มุ่งส่งเสรมิให้พนักงานผู้พกิารสามารถด ารงชพีได้ด้วยตนเองและ การพฒันาคุณภาพชวีติอย่าง
ยัง่ยืน พร้อมทัง้ให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรเช่นเดียวกบั พนักงานทัว่ไป โดย
ปัจจุบนัสามารถแบ่งแยกประเภทของ พนกังานผูพ้กิาร ไดด้งันี้ 

1. ประเภทพนกังานประจ า ต าแหน่งเจา้หน้าทีท่ ัว่ไป ประจ าส านกังานใหญ่ (นนทบุร)ี จ านวน 1 คน ซึง่เป็นผู้
พกิารประเภทบกพร่องทางร่างกาย 

2. ประเภทพนกังานสญัญาจา้งรายปี (Outsource) ประจ าสาขาในต่างจงัหวดั จ านวน 14 คน  
แบ่งออกเป็น 
- ประเภทบกพร่องทางการสือ่ความหมาย (หหูนวก) จ านวน 4 คน 
- ประเภทบกพร่องทางการเคลื่อนไหวร่างกาย จ านวน 9 คน 
- ประเภทบกพร่องทางสตปัิญญา จ านวน 1 คน 

 
สถิติข้อมูลด้านบุคลากรผูพิ้การ ปี 2563 

1. ขอ้มลูจ านวนพนกังานผูพ้กิาร 
 1.1 จ านวนพนกังานรวม 

 - พนกังานประจ า    จ านวน 1 คน 
 - พนกังานสญัญาจา้งรายปี (มาตรา 35) จ านวน 14 คน 
    รวมทัง้สิน้ จ านวน 15 คน 

 
 1.2 จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ (รอ้ยละ) 

 - เพศชาย จ านวน 9 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 - เพศหญงิ จ านวน 6 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 40 
 

2. ค่าตอบแทนพนกังานผูพ้กิาร 
ค่าตอบแทนรวมของพนกังานผูพ้กิาร ประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้ 1,769,972 บาท 
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6.2 ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
บรษิทัมนีโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในการท างาน โดยน านโยบายไปสู่การปฏบิตัใิน

องคก์รอย่างต่อเนื่องรกัษาไวซ้ึง่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานทกุคน โดยถอืเป็น
หน้าที่ที่จะด าเนินการและส่งเสรมิ วางแผน ออกแบบ จดัหา ติดตัง้ ปฏบิตัิการ บ ารุงรกัษาอาคารสถานที่เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ เทคโนโลยกีารผลติ กฎความปลอดภยัและสภาวะแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาพนักงานเพื่อป้องกนัความ
สูญเสยีที่อาจเกดิขึน้ โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 
ผูบ้งัคบับญัชา เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่า นโยบายความปลอดภยัจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องและ
ไดผ้ลอย่างจรงิจงั โดยจะถอืว่ากจิกรรมเพื่อความปลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ทุกระดบั ทีจ่ะต้องใหค้วาม
ร่วมมอืเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานทุกคน 
 
วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 

1. เพื่อพฒันาการจดัท าระบบมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่

เกีย่วขอ้ง 
3. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมแก่พนักงานในด้านความปลอดภัยและการสร้าง

สภาพแวดลอ้มการในการท างานทีป่ลอดภยั 
4. ลดสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและโรคจากการท างานใหเ้ป็นศนูย ์
5. เพื่อปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั สง่เสรมิดา้นสขุภาพอนามยัของพนกังานใหด้ี

ยิง่ขึน้ 

การก ากบัดแูลของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ผู้บรหิารบรษิัทให้ความส าคญั และสนับสนุนการด าเนินงาน โดยจดัสรรงบประมาณด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัฯ อย่างเหมาะสม และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้บรหิารระดบัสงูทุก
เดือน พร้อมกบัก าหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดบัสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานร่วมกบัคณะกรรมการความปลอดภยั ซึง่เป็นตวัแทนของพนกังานทีไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้ 

 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนพนกังานทีเ่ป็นคณะกรรมการสวสัดกิาร (คน) 5 5 5 
จ านวนพนกังานทีอ่ยู่ในคณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คน) 
 - ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั  6 6 6 
 - ตวัแทนลกูจา้ง 5 5 5 

 

 

 

 

 
GRI 102-8, GRI 103, GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 403-1 
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องคค์วามรูสู้่การปฏิบติั 

บรษิทัไดจ้ดัท าขัน้ตอน คู่มอื เกีย่วกบัการปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั และจดัอบรมดา้นความปลอดภยัใหก้บั
หวัหน้างาน และกลุ่มพนกังาน เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งในการปฏบิตังิาน ดา้นความปลอดภยั เพื่อตระหนกัรู้
ถงึอนัตรายล่วงหน้าและวธิปีฏบิตัทิีถู่กต้องก่อนการปฏบิตังิาน รวมทัง้ฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละฝึกภาคปฏบิตัเิกีย่วกบั
วธิกีารดบัเพลงิและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ รวมทัง้ฝึกซอ้มจ าลองสถานการณ์เสมอืนจรงิในการอพยพคนจากเหตุการณ์
อัคคีภัย เพื่อให้รู้ข ัน้ตอนและสามารถปฏิบัติตามแผนการและจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง                       
มปีระสทิธภิาพ และลดความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินได้ 

กิจกรรมหลกัสูตรด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัปี 2563 

1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางดา้นระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั
รวมทัง้กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. จดัเตรยีม จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลที่มคีุณภาพ ได้มาตรฐานให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่  
ป้องกนัตามความเหมาะสมต่อลกัษณะ และการปฏบิตังิานของพนกังาน 

3. สรา้งเสรมิจติส านึกดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัใหพ้นกังานทุกคน และบุคคลจากหน่วยงานภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในเรื่องความปลอดภยัอาชวีอนามยั ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน โดยการ
จดัอบรม  กจิกรรมสนทนาความปลอดภยั ในการรณรงคข์บัขีป่ลอดภยั เป็นตน้ 

4. สนับสนุนและส่งเสรมิด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่อง
และจะจดังบประมาณใหเ้พยีงพอและมคีวามเหมาะสม 

5. จดัท าระบบโปรแกรมประเมนิความเสีย่ง 
6. ก าหนดมาตรการป้องกนัสถานการณ์ COVID-19 

 
กิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิงขัน้ต้นและอพยพหนีไฟประจ าปี 2563 

- ส านกังานใหญ่  ซอ้มเมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2563   (เวลา 09.00 – 17.00 น.) 
- โรงงานปทุมธานี  ซอ้มเมื่อวนัที ่21  พฤศจกิายน  2563  (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 
- เธยีรสรุตัน์  อพารท์เมน้ท ์ซอ้มเมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม 2563  (เวลา 09.00 – 14.00 น.) 
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ตารางสรปุการเกิดอบุติัเหตจุากการด าเนินงาน 
สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุปี 2563 

(หน่วย: คน) 

ส่ิงท่ีท าให้ประสบอนัตราย เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หยุดงาน
เกิน 3 วนั 

หยุดงานไม่
เกิน 3 วนั 

ไม่หยุดงาน 

ยานพาหนะ 1 0 5 2 10 

เครื่องมอื 0 0 0 0 0 

ตกจากทีส่งู 0 0 0 2 0 

ลื่นลม้ 0 0 0 0 0 

รวม 1 0 5 4 10 

หมายเหต:ุ อุบตัเิหตุรา้ยแรงหมายถงึ นบัจ านวนการประสบอนัตรายกรณีเสยีชวีติ ทุพพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น 
หยุดงานเกนิ 3 วนั 

 
(หน่วย : คน) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน 20 7 7 
อตัราการเกดิโรคจากการท างาน - - - 
อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยุดงาน 9 5 6 
จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการท างาน 1 - - 

 
6.3 ด้านสุขภาพ 

 ในปัจจุบนัมปัีจจยัเสีย่งหลากหลายทีส่ง่ผลต่อสขุภาพของมนุษย ์คนเริม่หนัมาดแูลรกัษาสขุภาพกนัมากยิง่ขึน้ 
ใสใ่จในการเลอืกอุปโภคบรโิภค รวมถงึหนัมาใสใ่จในการออกก าลงักายเพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัร่างกาย และในปี 2563 
นี้ เป็นทีท่ราบโดยทัว่กนัเกีย่วกบัเรื่องสถานการณ์ COVID-19 ทีร่ะบาดขึน้ทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อหลากหลายอาชีพ 
ทัง้นี้  บริษัทได้เล็งเห็นปัจจัยของสถานการณ์ที่ท าให้เกิดโรคระบาดจึงได้เตรียมความพร้อมพร้อมทัง้ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครดัเพื่อป้องกนัและปกป้องพนักงานให้ปลอดภยัและห่างไกลจากโรค บริษัทได้จดัการตรวจ
สุขภาพประจ าปี และได้ตรวจคดักรองพนักงานอย่างเขม้งวด ก่อนเข้าบริษัทหรือท ากจิกรรมต่าง ๆ โดยยงัคงเว้น
ระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing ของภาครฐั จดัท าโครงการส่งเสรมิสุขภาพดา้นต่าง ๆ ใหพ้นักงานไดป้ฏบิตัิ
ตนไดอ้ย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพ ตัง้แต่เรื่องการกนิ การพกัผ่อน การออกก าลงักาย และไม่ยุ่งเกีย่วกบัสิง่เสพตดิ 
เพื่อสุขภาพที่ดขีองพนักงาน การมสีุขภาพที่ดเีป็นรากฐานของการมคีุณภาพชวีติที่ดีบรษิทัจงึมนีโยบายในการดูแล
พนักงาน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมที่ท าให้พนักงานได้ออกมามีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องของ 
“สขุภาพ” ทัง้ภายในและภายนอก และในปี 2563 บรษิทัด าเนินกจิกรรม ดงันี้ 
 
GRI 102-8, GRI 401-2, GRI 403-2 
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โครงการ TSR รูสู้้ COVID-19: สง่เสรมิในเรื่องของการใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบัเรื่อง COVID-19 

 โดยการประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่าง ๆ ขององคก์ร อาท ิบอรด์ประชาสมัพนัธ์, Line official, Group line, 
รายการโทรศัพท์ของบริษัท , ช่องทาง Workplace บริษัท เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความส าคัญในการ
ควบคุมดแูลตนเองในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ใชช้วีติและดแูลตนเองอย่างระมดัระวงั รูท้นัสถานการณ์ความเคลื่อนไหวได้
อย่างรวดเรว็และเป็นประโยชน์ 
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โครงการ เธียรสุรตัน์ ห่วงใยท าประกนัภยั COVID-19: ปกป้องและป้องกนัพนักงานกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์ 
COVID-19 

 โดยผู้บรหิารเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการป้องกนัและดูแลพนักงานกลุ่มที่ต้องสมัผสักบัลูกค้าโดยตรง เพื่อ
ป้องกนัพนกังานหากตรวจพบเชือ้จะไดร้บัการคุม้ครองดแูลจากสวสัดกิารบรษิทัฯ  
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Month Follow up by

WK WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4 WK1 WK2 WK3 WK4

plan 10/9/63 17/9/63 24/9/63 1/10/63 22/10/63 19/11/63 24/12/63

Actual

plan 10/9/63 17/9/63 24/9/63 1/10/63 22/10/63 19/11/63 24/12/63

Actual

plan 10/9/63 17/9/63 24/9/63 1/10/63 22/10/63 19/11/63 24/12/63

Actual

plan 10/9/63 17/9/63 24/9/63 1/10/63 22/10/63 19/11/63 24/12/63

Actual

4 รณรงคใ์หค้วามรูเ้กีย่วกับยาเสพตดิ

2 ตดิตามผลใหค้ าแนะน า 

ประสานงานกับหน่วยงาน ปปส. 

(ถา้ผลการตรวจพบสารเสพตดิในปัสสาวะ)
3

4 ทา่น
 

บ าบดั 4 ทา่น
สายทิง้

ชดุตรวจ

สารเสพตดิ

สายทิง้
ชดุตรวจ

สารเสพตดิ
4 ทา่น

 

บ าบดั 4 ทา่น

4 ทา่น
 

บ าบดั 4 ทา่น
สายทิง้

ชดุตรวจ

สารเสพตดิ

Sep. Oct. Nov.
No. Action item target Participants

Plan 2020
Budget

Dec.
Responsibility

แผนการด าเนนิการ

ชดุตรวจ

สารเสพตดิ
1

สุม่ตรวจสารเสพตดิความถี ่สปัดาห ์ละ 1 ครัง้

ในชว่งเดอืนกันยายนและเดอืนละ 1 ครัง้ในชว่งไตรมาสหลงั
4 ทา่น

 

บ าบดั 4 ทา่น
สายทิง้

โครงการ TSR ห่วงใย ใส่ใจพนักงาน: ใหค้วามส าคญัในเรื่องของการดแูลพนกังานในสถานการณ์ COVID-19 

 โดยทางบรษิัทฯ ได้ท าการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ในส่วนของส านักงานใหญ่ คลงัสนิค้า โรงงานผลติ รวมถึงสาขา
ต่างจงัหวดัทัว่ประเทศไทย แจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามยั น ้ายาฆ่าเชื้อ  เครื่องจ่ายสบู่โฟมอตัโนมตัิ ให้กบั
พนกังานทุกหน่วยงาน ตัง้จุดคดักรองทัว่ทัง้บรเิวณ อาท ิประตูหน้าบรษิทั ประตูหลงับรษิทั ลานจอดรถ รวมถงึรณรงค์
ใหพ้นกังานสวมใสห่น้ากากอนามยัทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ ท าจุดลา้งมอืใหก้บัพนกังานรอบบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 
 
 
โครงการ โรงงานสีขาว: ส่งเสริมให้พนักงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการเฝ้าระวังจากผู้บังคับบัญชา             
ทุกหน่วยงาน รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยงัพนักงานเพื่อเน้นย ้า และปลูกจิตส านึกในเรื่อง              
โทษของยาเสพตดิอยู่เสมอ 

บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพตดิ โดยใหจ้ดัตัง้คณะผู้รบัผดิชอบควบคุม
สถานบรกิาร โรงงานและสถานประกอบกจิการมใิหม้กีารซุกซ่อนหรอืจ าหน่ายสารเสพตดิอย่างเดด็ขาด ทัง้นี้  หากพบ
ลูกจา้งมพีฤตกิรรมเสพยาหรอืตดิยาเสพตดิใหน้ าเขา้สู่กระบวนการบ าบดั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาโดยความสมคัรใจ 
และตดิตามดแูลช่วยเหลอืใหส้ามารถกลบัมาด ารงชวีติไดต้ามปกต ิซึง่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชแ้รงงานมสีขุภาพและคุณภาพชวีติ
ทีด่ ีสามารถท างานใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกจิการ อนัจะท าใหเ้ป็นผลดต่ีอเศรษฐกจิของประเทศ
ต่อไป 
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โครงการ WFH: เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการดแูลและป้องกนัพนักงานในการเวน้ระยะห่างตามนโยบายของภาครฐั จงึไดม้ี
โครงการ WFH (Work from home) โดยจัดสรรพนักงานแต่ละฝ่ายงาน WFH ให้ได้มากที่สุด ตามแต่ลักษณะงาน            
ตัง้แต่ 25%, 50%, 75% และ 100% รวมถงึการสนบัสนุนอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ที ่สนบัสนุนการท างาน การลงนามเอกสาร
ผ่านระบบ Electronic การอนุมตัต่ิาง ๆ ผ่านระบบ Online ผ่านเมล ์ผ่านไลน์ 
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ตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 

ส าหรบัการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 บรษิัทได้เชญิแพทยผ์ู้เชี่ยวชายเฉพาะด้าน เขา้มาให้ค าปรกึษากบั
พนักงานโดยตรง เพื่อแนะน าวธิกีารดูแลสุขภาพ และการปฏบิตัตินอย่างถูกวธิีเพื่อลดภาวะเสีย่งต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบ
ต่อสขุภาพของพนกังาน และสง่เสรมิการสรา้งสขุภาพทีด่อีย่างสม ่าเสมอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็  

เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัมสีุขภาพร่างกายและจติใจทีด่ ีลด
ภาวะการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ 

พนกังานมสีุขภาพดแีละเจบ็ป่วยน้อยลง  

เพือ่เสรมิภมูคิุม้กนัโรคต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ พนกังานมสีุขภาพแขง็แรงและฟ้ืนตวัจากอาการป่วยเรว็ขึน้  

เพือ่ป้องกนัพนกังานจาก COVID-19 ไมต่รวจพบพนกังานทีต่ดิเชือ้ไวรสั COVID-19 พนกังานตระหนกั
และใหค้วามส าคญักบัการดแูลตนเองและส่วนรวม 

เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิเขา้มาในเขตพืน้ทีบ่รษิทั  พนกังานหนัมาออกก าลงักายห่างไกลยาเสพตดิ  
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6.4 ด้านการพฒันาพนักงาน  
1. แนวทางการพฒันาบุคลากรและผลการด าเนินงาน 

บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาความรูแ้ละความสามารถของพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแนวทางการพฒันา
องคก์รอย่างยัง่ยนื ดว้ยการก าหนดให ้SMARTs เป็นคุณลกัษณะส าคญัหรอืสมรรถนะหลกั (Core Competency) ทีทุ่ก
คนในองคก์รจ าเป็นตอ้งมเีป็นพืน้ฐาน ทัง้ในดา้นความเป็น “คนเก่ง” คอืเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในงาน และในดา้น
ความเป็น “คนด”ี เพื่อร่วมสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีุณค่าสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 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)  มุ่งมัน่ความส 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 

 
ผลการด าเนินงานดา้นการฝึกอบรม ในปี 2563 ที่ผ่านมาสถาบนัฝึกอบรม ได้ส่งเสรมิการเรยีนรู้และพฒันา

บุคลากรผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรทีค่รอบคลุมเนื้อหาการพฒันาสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะ
ดา้นการบรหิารจดัการ (Managerial Skill) โดยความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในปี 2563 เฉลีย่ 88.98% 
 
บทสรุปรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ผลการด าเนินงานและค่าใชจ้่าย รายละเอยีดดงันี้ 

 
GRI 102-16, GRI 103, GRI 401-2, GRI 404-1, GRI 404-2 

รปูแบบ ผลการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่าย 
(ล้านบาท) 

1. การฝึกอบรมภายใน    
(In-house Training) 

ด าเนินการฝึกอบรมภายในทัง้หมด 90 หลกัสตูร 
จ านวน 1,243 คน 
รวมระยะเวลา 18,726 ชัว่โมง 
(เฉลีย่ 15.06 ชม./คน/ปี) 

2.29  

2. การฝึกอบรมภายนอก 
(Public Training) 

จดัส่งพนักงานและผู้บรหิารเขา้อบรมอบรมทัง้หมด 10 
หลกัสตูร จ านวน 18 คน  
รวมระยะเวลา 316 ชัว่โมง  (เฉลีย่ 17.56 ชม./คน/ปี) 

0.16 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2.45 
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ตวัอย่างภาพประกอบการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเผยแพร่ความรูแ้ก่พนกังานดา้นจรรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

บริษัทมีนโยบายเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-Corruption Policy) ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อสอดคล้องกับหลักคิดของบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) หรอื CG  ที่มุ่งเน้นใหเ้กดิการบรหิารจดัการบริษัททีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต               
คอรร์ปัชนัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทราบผ่านทางหน้าเวบ็ไซตบ์รษิทั ทางอเีมล ์และตดิประกาศตามบอรด์ภายในบรษิทั รวมถงึ
การใหค้วามรูเ้รื่องการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัผ่านการปฐมนิเทศพนักงานและผูบ้รหิารใหม่ของบรษิทัเป็นประจ า
ทุกปี 
 
GRI 205-2, GRI 404-1, GRI 404-2 
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6.5 ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
โครงการบริจาคโลหิตปี 7 

 ผูบ้รหิารบรษิทัเธยีรสุรตัน์ไดต้ะหนักและใหค้วามส าคญัในเรื่องของการท าประโยชน์ต่อสงัคมในหลากหลาย
ดา้น โดยทุกปีบรษิทั จะสนบัสนุนใหพ้นกังานตอบแทนสงัคม โดยการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ อาท ิกจิกรรมบรจิาค
โลหติ ซึง่ในปี 2563 บรษิทัไดร้่วมกบัสภากาชาดไทย ในการขอรบับรจิาคโลหติ ซึง่ไดร้บัความร่วมมอืจากทัง้ผูบ้รหิาร
และพนกังานกนัอย่างต่อเนื่อง และ สง่ต่อลมหายใจและชวีติกบัสงัคมต่อไป  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 404-3 
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โครงการอ่ิมท้องอ่ิมบุญ จนุเจือเพื่อนมนุษย ์
ในปี 2563 นี้บรษิทัไดม้กีารจดัตัง้โครงการ จติอาสา โดยทางบรษิทัไดเ้ขา้ไปช่วยเหลอืสงัคมร่วมแจกอาหาร          

ผู้ประสบพษิเศรษฐกจิ ที่วดับวัขวญัทุกวนัเป็นเวลากว่า 45 วนั และยงัได้แจกถุงยงัชพีจ านวน 550 ชุด ให้กบัคนใน
ชุมชนบัวขวัญอีกด้วย อีกทัง้ยังเชิญชวนพนักงาน ร่วมกิจกรรมในการลงพื้นที่ในการช่วยบริจาคข้าวกล่อง                 
วนัละ 300 - 500 กล่องทุกวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 404-3 
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โครงการปันน ้าใสจากใจเซฟปี 3: อกีหนึ่งโครงการด ีๆ เพื่อมอบสุขภาพที่ดใีห้กบัคนไทยทัว่ประเทศ ในปี 2563     
คนไทย จ านวนกว่า 454,300 คน ไดเ้ขา้ถงึน ้าดื่มทีส่ะอาด จากเครื่องกรองน ้า SAFE จ านวน 4,543 เครื่อง กว่า 1,683 
สถานที่ นอกจากนัน้ยังขยายขอบเขตการปันน ้ าใจไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถานประกอบพิธีทางศาสนา 
โรงพยาบาล โรงเรยีน มลูนิธ ิและชุมชนต่าง ๆ ทีม่คีวามตอ้งการ และบรษิทัไดเ้ชญิชวนพนกังานทุกท่านร่วมกนับรจิาค
สมทบทุนเพื่อบรจิาคเครื่องกรองน ้าให้กบัน้อง ๆ ได้ดื่มน ้าสะอาด มคีุณภาพ โดยบรษิัทได้ส่งมอบและติดตัง้เครื่อง       
ท าน ้าดื่มใหก้บั ชุมชน และโรงเรยีนทัว่ประเทศเพื่อสง่มอบความสขุดว้ยน ้าสะอาดและมคีุณภาพจาก TSR 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 102-13, GRI 304-2, GRI 304-3 
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6.6 การสรา้งความผกูพนัรว่มกบัลูกค้า 
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบและการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อลูกคา้ โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุ

ของลูกค้าเป็นหลกั เน้นการสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าโดยการสนองความต้องการด้วยคุณภาพของสนิค้าและ
บรกิารทีด่ ี

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

 บรษิทัมกีารส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทุกปีโดยมอบหมายใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละบรกิารเป็น
ผูส้อบถามขอ้มลูกบัทางลกูคา้และสรุปขอ้มลู ซึง่การประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัพบว่าผลส ารวจความพงึพอใจ
ของลกูคา้ประจ าปี 2563 เฉลีย่ 93.56% ทัง้นี้ บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลูกคา้ใหด้ี
ยิง่ขึน้ต่อไป 

 
 

6.7 การสืบสานประเพณีและวฒันธรรม 
 บรษิทัใหค้วามส าคญั สนบัสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมทีส่บืสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีาม 
ตลอดจนปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่ใีนการใหก้ารอุปถมัภ์กจิกรรมทางศาสนาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อร่วมเป็นสว่นหนึ่งใน
การสบืสานประเพณีบรษิทัจงึจดักจิกรรมต่าง ๆ ขึน้ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRI 103 
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ท าบุญบริษทัครบรอบ 44 ปี 

 กจิกรรมท าบุญเพื่อสบืสานประเพณีของบรษิัทสบืต่อไป ส่งเสรมิและปลูกฝังให้พนักงานเกดิความรกัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร และ สรา้งวฒันธรรมทางองคก์รและศาสนาสบืต่อไป 

 

 

 

 
 
 
ท าบุญอิสลาม  
 

 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมสงกรานตอ์อนไลน์ 
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กิจกรรมเข้าพรรษา ณ วดัส าโรง บางกรวย วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ยอดเงินท าบุญจ านวน 40,840 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมกฐินสามคัคี ณ วดัตลาดใต้ ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ยอดบริจาค 237,575 บาท 
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กิจกรรมลอยกระทงออนไลน์  
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กิจกรรมรว่มท าบุญ ผา้ป่าสามคัคี เพื่อเพื่อสมทบทุนสรา้งศนูยป์ฏิบติัธรรมอริยะสิริ 
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6.8 การดแูลพนักงาน 
 บรษิทัใหค้วามส าคญัในการดแูลพนกังานดา้นต่าง ๆ ใหม้คีวามกนิด ีอยู่ด ีมคีวามสขุ เป็นคนดขีองสงัคม โดย
ยงัคงมเีป้าหมายในการสรา้งความสุขทีย่ ัง่ยนื โดยใชห้ลกัจรรยาบรรณธุรกจิ ดา้นขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบัพนักงาน ซึง่ได้
ประกาศใชแ้ละเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั: http://www.tsrplc.com ในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
 

 
อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจา่ยเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน 

(หน่วย : รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน 2563 2562 2561 

อตัราเงนิสมทบทีอ่งคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่
พนกังาน (รอ้ยละของฐานเงนิเดอืน) 

3 3 3 

 - อายุงานไม่เกนิ 6 ปี 3 3 3 
 - อายุงาน ไม่เกนิ 6- 9 ปี  3 3 3 
 - อายุงานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 3 3 3 

 
สหกรณ์ออมทรพัยเ์ครอืบริษทั เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรพัยเ์ครอืบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั เป็นสถาบนัการเงนิทีส่่งเสรมิใหบุ้คคลในบรษิทัเขา้ร่วมเป็น
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์บับรษิทั เพื่อส่งเสรมิเสรมิให้สมาชกิรูจ้กัการประหยดั อดออม และสามารถกูเ้งนิไปใชก้รณี
ประสบปัญหาภาวะดา้นการเงนิ โดยยดึหลกัการช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั จงึเป็นการร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งในการกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรพัย์เครือบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั มี
ดอกเบีย้ต ่ากว่าการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิอื่น ท าใหส้ามารถช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สนิของสมาชกิได ้อกีทัง้สมาชกิยงั
ไดร้บัเงนิปันผลจากสหกรณ์เมื่อสหกรณ์ประกาศจ่ายเงนิปันผล 
 

GRI 102-41 
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โครงการส ารวจ Happy work place 2563 

ในปี 2563 บริษัทได้ท าการส ารวจความสุขของพนักงาน (Happy 8 Survey or Engagement Survey) โดย
ตัง้เป้าหมายเพื่อการพฒันาขอ้ควรปรบัปรุงใหด้ขีึน้และตรงกบัความต้องการของพนักงาน ซึง่จะส่งผลใหพ้นักงานและ
องคก์รอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุและไดส้ะทอ้นภาพซึง่กนัและกนั โดยการส ารวจแบ่งเป็น 2 ครัง้ ดงันี้ 

ครัง้ที ่1 ช่วงตน้ปี ส ารวจข้อควรปรบัปรุงและความต้องการของพนักงาน (น าผลส ารวจที่ได้มา
พฒันาปรบัปรุงความสขุและความตอ้งการของพนกังาน ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ) 

ครัง้ที ่2 ช่วงปลายปี ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานหลังจากที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องตามผลส ารวจ ตามความคดิเหน็ และความตอ้งการ ของพนกังาน 

โดยผลการส ารวจครัง้ที่ 1 ปรากฏว่าด้านที่ได้ความพึงพอใจสูงสุดคือด้าน Happy Organization และด้าน             
ทีไ่ดร้บัคะแนนน้อยทีส่ดุคอืดา้น Happy Soul ซึง่บรษิทัจดัใหม้กีจิกรรมเพื่อสง่เสรมิในดา้นดงักล่าว เช่น กจิกรรมปฏบิตัิ
ธรรม และกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา และทีผ่่านมาบรษิทัไดท้ าการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานโดย
ด าเนินการปรบัปรุงสถานทีแ่ละอ านวยความสะดวกใหพ้นกังานมสีถานทีจ่อดรถจกัรยานยนตท์ีม่หีลงัคา กจิกรรม 5 ส. 
เพื่อปรบัปรุงสถานทีท่ างาน จดัวนั Big Cleaning day เพื่อใหพ้นกังานไดเ้ขา้มามบีทบาทในการพฒันาปรบัปรุงสถานที่
ท างานใหเ้กดิความพงึพอใจมากยิง่ขึน้ 

ผลการส ารวจ ครัง้ที่ 2 หลงัจากที่ได้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องตามผลส ารวจ ตามความคดิเหน็ 
และความตอ้งการ ของพนกังาน คะแนนในดา้น Happy soul จากเดมิ 71.67% ไดเ้พิม่ขึน้เป็น 76.05% และ ผลคะแนน
รวมทัง้หมดเพิม่ขึน้ 1.33%  
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7. การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment)  

บริษัทให้ความส าคัญและมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันากระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสง่เสรมิให้
บุคลากรมคีวามรู ้ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในการจดัการของเสยีจากการอุปโภค
บรโิภคของพนักงานหรอืการต่อเตมิตดิตัง้อุปกรณ์ส านักงาน โดยบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมและโครงการต่าง ๆ ดา้นอนุรกัษ์
พลงังานและลดภาวะโลกร้อนเพื่อใหพ้นักงานตระหนักและได้รบัประโยชน์อย่างยัง่ยนื โดยค านึงถึงความส าคญัของ
ทรพัยากร สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ไดป้ระกาศใช้
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั: http://www.tsrplc.com  

บรษิทัไดเ้ริม่น าเทคโนโลยกีารก าจดัฝุ่ นสารกรองมาใช ้ในปี 2562 ดว้ยเครื่องร่อนฝุ่ นสารกรอง (ใชห้ลกัการ
ร่อนสารกรองผ่านตะแกรงคดักรองฝุ่ นขนาดละเอียด ) ซึ่งจะทดแทนกระบวนการเดิม คือการใช้น ้าในการล้างฝุ่ น         
สารกรองสง่ผลใหล้ดระยะเวลาการผลติ รวมทัง้สามารถลดปรมิาณการใชน้ ้าในการลา้งสารกรอง เป็นการช่วยลดการใช้
ทรพัยากรน ้าอกีทางหนึ่ง 

ปี 2563 บรษิทัท าการรวมศนูยก์ารผลติมารวมทีโ่รงงาน 4 จงัหวดัปทุมธานี เพื่อการบรหิารจดัการตน้ทุน การ
ผลติ และเพื่อความคล่องตวั รวมทัง้การปรบักระบวนการผลติใหม้รีะบบและมปีระสทิธภิาพมากขึน้เพื่อรองรบัปรมิาณ
การผลติทีส่งูขึน้ 

นอกจากนี้ โรงงานผลติเครื่องกรองน ้าและสารกรองไดน้ าเทคโนโลยกีารเชื่อมปิดฝาท่อกรอง ดว้ยระบบเชื่อม
ติดแบบ Spin Welding ซึ่งจะทดแทนการปิดฝาท่อกรองด้วยการใช้มอืขนั และลดปรมิาณการใช้กาวในการประสาน
พลาสตกิ เป็นการลดการใชส้ารเคม ีและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ข้อมูลการใช้วตัถดิุบหลกั 
วตัถุดบิหลกั 
- พลาสตกิ (kg) 245,000 220,000 200,000 
- สารกรองคารบ์อน (kg) 29,727 25,850 23,500 
ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 

- ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (ลา้นบาท) 1.3 5.68 5.77 
ปริมาณการใช้พลงังานน ้าจ าแนกตามแหล่งน ้า 

- ปรมิาณการใชน้ ้าประปา (ลา้นบาท) 0.33 0.60 1.03 
รอ้ยละของน ้าน ากลบัมาใช้ใหม่ 
- รอ้ยละของการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ 20 20 20 
ปริมาณของเสีย 

- ปรมิาณของเสยีอนัตราย (kg) - - - 
- ปรมิาณของเสยีไม่อนัตราย (kg) 226,600 220,000 220,000  
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องกนัส่ิงแวดล้อม 

- ค่าก าจดั และบ าบดัของเสยี (ลา้นบาท) 0.22 0.2 0.10 
- ค่าการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
(รวมค่าวจิยัศกึษาพฒันา) (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 



ห น้ า  | 58 

 

 
รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2563  

7.1 โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตามหลกั SMARTs ปี 4 
โครงการ คดัแยกขยะ เพือ่ลดภาวะขยะล้นเมือง 
บรษิทัไดจ้ดัท าโครงการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตามหลกั SMARTs โครงการคดัแยกขยะ

เพื่อลดภาวะขยะลน้เมอืง โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
1. เพื่อปลกูจติส านึกและใหค้วามรูก้บัพนกังานบรษิทัในเรื่องการคดัแยกขยะก่อนทิง้ 
2. เพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการก าจดัขยะอย่างถูกวธิ ี
3. เพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการรไีซเคลิขยะ 
4. เพื่อใหพ้นกังานบรษิทัรบัรู ้และตระหนกัถงึปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิง่แวดลอ้ม 
5. เพื่อใหพ้นกังานบรษิทัมคีวามรูเ้รื่องแนวทางใหก้ารปฏบิตัตินเพือ่แกไ้ขปัญหาเรื่องขยะได ้
6. เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูท้ าโครงการกบักลุ่มเป้าหมาย 
7. เพื่อน าขยะทีค่ดัแยกไปสรา้งสิง่ทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
8. เพื่อใหผู้ท้ าโครงการทุกคนรูจ้กัการท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และรูจ้กัวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ระหว่างการท างาน 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ คดัแยกขยะ  
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ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากโครงการ คดัแยกขยะ เพื่อลดภาวะขยะลน้เมอืง 
• ขยะเปียกสามารถน าไปหมกัท าเป็นเชื้อเพลงิหรือก๊าซชวีภาพได้ ช่วยเพิม่รายได้ เนื่องจากขยะรไีซเคิล 

สามารถคดัแยกเพื่อน าไปขายได ้เช่น พลาสตกิ กระดาษ ขวดแกว้ เหลก็ โลหะ 
• เพิม่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ท าใหด้สูะอาดตา 
• ช่วยลดมลภาวะเป็นพษิ เนื่องจากขยะอนัตราย และขยะตดิเชือ้จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาว 
• ช่วยเพิม่ความปลอดภยั เพราะการคดัแยกขยะอนัตราย เช่น หลอดไปที่แตก หรอืของมคีม ออกจากขยะ

ทัว่ไปจะช่วยลดการบาดเจบ็จากการถูกของมคีมบาดได ้
บรษิทัน าขวดพลาสตกิทีไ่ดจ้ากโครงการคดัแยกขยะส่งมอบใหก้บัศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชนน าไปใชซ้ ้าเพื่อให้

เกดิประโยชน์สงูสุดจากโครงการนี้ ที่ศูนยร์ไีซเคลิขยะชุมชนหมู่บา้นพบสุข ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบุร ี11140 E-Mail: pobsook2547@gmail.com Tel: 0-2582-0796, 08-9483-1800 
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7.2 โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
โครงการต่อเน่ือง ดงัน้ี 
1. โครงการ 5ส 
2. โครงการประหยดัพลงังาน 
3. โครงการปันน ้าใสจากในเซฟ 
 
โครงการ TSR 5ส 
มกีารตรวจประเมนิ 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อสรุปผลคะแนน และเพื่อใหแ้ต่ละ

พืน้ทีท่ าการพฒันาปรบัปรุงพืน้ที ่ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน และในช่วงปลายปี ไดท้ าการสรุป รวบรวมคะแนนประเมนิ เพื่อ
มอบรางวลัใหก้บักลุ่มพืน้ทีท่ีม่ผีลคะแนนประเมนิรวมสงูสุด ไดแ้ก่ ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายตรวจตรวจภายใน ฝ่ายกฎหมาย 
เป็นการสง่เสรมิใหพ้นกังานท างานเป็นทมี เกดิการพฒันาและปรบัปรุงอย่างยัง่ยนื 
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โครงการประหยดัพลงังาน 

ทางบรษิทั ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการจดัการดา้นพลงังาน จงึไดม้โีครงการเพื่อทีจ่ะประหยดัพลงังานใน
ด้านต่าง ๆ คือ ไฟฟ้า เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด  ลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน       
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีก่ลุ่มส านกังาน ซึง่เป็นแหล่งที่ใชพ้ลงังานมากแห่งหนึ่งและ โครงการน้ียงัสามารถปลูกฝัง
ความรู ้เพื่อใหพ้นกังานประหยดัทรพัยากรและกลบัไปท าต่อทีบ่า้น โดยผ่านการสือ่สารทุกช่องทางของบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม Sport day & Night Party 
การจดักจิกรรมเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังาน 
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กิจกรรม โรงงานเรา ม่วนอีหลี 

เป็นการจดักจิกรรมผ่อนคลาย สรา้งสมัพนัธ ์และเป็นกฬีาสตีา้นยาเสพตดิ โรงงานสขีาว 
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8. ดชันีช้ีวดัตามกรอบแนวทางการจดัท ารายงานความยัง่ยนืระดบัสากล (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, 10 
GRI 102-6 Markets served 11 
GRI 102-7 Scale of the organization 10 
GRI 102-8 Information on employees and other workers 35-39 
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 49, 62-63 
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, 45 
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 13-17 
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 19-22 
GRI 102-41 Collective bargaining agreements 55 
GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 19-22 
GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 19-22 
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 64 
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  46 
GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 26-27 



ห น้ า  | 65 

 

 
รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2563  

Disclosure Description Page 
GRI 300: Environmental 
GRI 301: Materials 
GRI 103: Management Approach  
GRI 301-1 Materials used by weight or volume 59-60 
GRI 301-2 Recycled input materials used 59-60 
GRI 302: Energy 
GRI 103: Management Approach  
GRI 302-1 Energy consumption within the organization 59-60 
GRI 302-3 Energy intensity 59-60 
GRI 302-4 Reduction of energy consumption 59-60 
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 58-60 
GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water 58-60 
GRI 303-3 Water recycled and reused 58-60 
GRI 304: Biodiversity 
GRI 103: Management Approach  
GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 47-49 
GRI 304-3 Habitats protected or restored 47-49 
GRI 306: Effluents and Waste 
GRI 103: Management Approach  
GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 58-60 
GRI 306-2 Waste by type and disposal method 58-60 
GRI 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff - 
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 
GRI 103: Management Approach 29-32 
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 35-37 
GRI 103: Management Approach  
GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 35-37 
GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary 

or part-time employees 
36-45 

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 

38-39 
 

GRI 404: Training and Education 
GRI 103: Management Approach  
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 45-46 
GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 45-46 
GRI 404-3 Percentage of employess receiving regular performance and career 

development reviews 
37, 47-48 
 

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 50 
GRI 419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area - 

 

หมายเหตุ: AR คอื รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report 2020) 
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