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รายงานความยัง่ยืน 

สารจากประธานกรรมการบริษทั 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 45 ปี บริษัทได้

มุง่ม ัน่ในการนําเสนอและมอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัทุก

คน บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของ “น้ํา” ซึง่เป็น

ปัจจยัสําคญัยิง่ในชวีติประจําวนั จงึได้ทําการวจิยั

และพฒันาอย่างต่อเน่ืองในการผลิตสินค้าเครื่อง

กรองน้ําเพื่อผลติน้ําทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานสาํหรบั

การอุปโภคบริโภค ตลอดจนการส่งมอบสินค้าที่

เกี่ยวเน่ืองและสนิคา้ที่หลากหลายที่ตอบโจทย์ของ

ผูบ้รโิภค อาท ิเครื่องกรองน้ําใชใ้นครวัเรอืน เครื่อง

ผลติน้ําแขง็ และเครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ รวมถงึการ

ดแูลลกูคา้แบบครบวงจรเพื่อเพิม่ความสะดวกสบาย

ใหแ้ก่ลูกค้า โดยมบีรกิารขนส่ง ตดิตัง้ บรกิารหลงั

การขายตลอดจนการให้บริการสิน เชื่ อ  เพื่ อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลาย 

 

 

ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงส่งผลกระทบต่อ

สภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการดําเนินชวีติของทุกคน บรษิทัยงัคงมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคระบาดอย่าง

เคร่งครดั โดยคํานึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้และพนักงาน รวมถงึเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ ท่ามกลาง

การเปลีย่นแปลงทัง้สภาพเศรษฐกจิและสงัคม บรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากร โดยยดึหลกัค่านิยมองคก์ร 

ISMART เป็นตวักําหนดคุณลกัษณะพืน้ฐานของบุคลากร พฒันาศกัยภาพและรปูแบบการทํางานของบุคลากร รวมถงึ

สนับสนุนการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง สร้างความหลากหลายของทกัษะที่สอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร เพื่อผลกัดนัให้

บุคลากรมคีวามสามารถ มศีกัยภาพในการทํางาน พรอ้มที่จะสนับสนุนการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิได้เป็น

อยา่งด ี

บรษิทัภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหน่ึงในการมอบสิง่ด ีๆ ใหก้บัสงัคม โดยการบรจิาคเครื่องกรองน้ําดื่มอย่างต่อเน่ือง

ใน “โครงการปันน้ําใสจากใจ TSR ” สง่มอบสุขภาพทีด่ดีว้ยน้ําดื่มสะอาดใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ อาท ิโรงเรยีน ศาสน

สถาน มลูนิธแิละองคก์ารต่าง ๆ เพื่อมอบสขุภาพทีด่ใีหก้บัคนไทยทัว่ประเทศไดเ้ขา้ถงึน้ําดื่มทีส่ะอาด และสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่มบีทบาทในการ

รบัมอืกบัการแพรร่ะบาดของโรคไดท้าํงานอยา่งหนกั บรษิทัจงึขอเป็นสว่นหน่ึงทีช่่วยสนบัสนุนการทาํงานของบุคคลกร

ทางการแพทย ์ดว้ยการสง่มอบน้ําดื่มสะอาดและเครื่องกรองน้ําดื่ม เช่น โรงพยาบาล กองระบาดวทิยา สถาบนัป้องกนั

ควบคุมโรคเขตเมอืง เป็นตน้  
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ปี 2564 เป็นปีแห่งความภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ทีบ่รษิทัไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศแห่งความสาํเรจ็ ตลาดทุนไทย 

ได้แก่ Business Excellence Young Rising Star CEO Award, Outstanding CEO Awards, Outstanding Company 

Performance Awards และ Outstanding Investor Relations Awards นอกจากน้ีบรษิัทได้รบัการประเมนิการกํากบั

ดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจําปี 2564 ในระดบัดเีลศิ (Excellent) เป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั จากสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) จงึมัน่ใจไดว้่าบรษิทัดําเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและมธีรรมาภบิาลตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

ทัง้น้ี บรษิทัดําเนินธุรกจิอย่างมุ่งมัน่ตามเป้าหมายที่กําหนดไวเ้พื่อพฒันาองค์กรใหม้กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

และยดึมัน่ตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทุกทา่นทีใ่หค้วามไวว้างใจและมสีว่นสนบัสนุนบรษิทัดว้ยดเีสมอมา 

 

 

 

 

 

(นายสหสั  ตรทีพิยบุตร) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
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1. ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั (Company General Information) 

1.1 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2535 มทุีนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมี

จุดมุ่งหมาย คอื การผลติและจําหน่ายเครื่องกรองน้ําแบบขายตรง ซึ่งเริม่จากเครื่องกรองน้ําแบบท่อคู่ และไดพ้ฒันา

เรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน้ําทีม่รีะบบการกรองหลายขัน้ตอน เพื่อใหน้ํ้าทีผ่่านการกรองมคีุณภาพ ปลอดภยั รวมทัง้มี

ประโยชน์ ต่อร่างกาย โดยในปี  2556 บริษัทได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่ อว่ า                                  

บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 19 มถุินายน 

2557 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจาํหน่ายเครือ่งกรองน้ํา โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 

(Single Level Direct Sale) ในการจาํหน่ายเครือ่งกรองน้ํามาตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากวา่ 45 ปี โดยลกูคา้สว่นใหญ่

อยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึตามหวัเมอืงหลกัในต่างจงัหวดั บรษิทัขยายกจิการโดยการเปิด

สาขาเพือ่ใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นการบรกิารลกูคา้อยา่งทัว่ถงึนอกจากการขายผ่านระบบขายตรง 

บรษิทัมกีารขายผา่นชอ่งทาง online 

นอกจากน้ี บรษิทัย่อยของบรษิทั คอื บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั ดําเนินธุรกจิจดัจําหน่าย

เครือ่งกรองน้ําใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี ้จาํกดั (บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่) บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

ดําเนินธุรกิจหลกั อาทิ การจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชําระ สนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น            

บรษิทัร่วมทุนคือ บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร์ จํากดั ดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการขาย การให้เช่า และบรกิารสําหรบั        

ชุดเครือ่งทาํน้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครือ่งทาํน้ําแขง็และเครือ่งกรองน้ํา 

ผลการดาํเนินงานโดยรวม 

งบการเงินรวม 2564 2563 2562 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,657.76  1,909.91 1,636.46 

กาํไรสทุธ(ิขาดทุน) (ลา้นบาท) 31.00 143.13 109.63 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 1,712.13 1,691.54 1,447.53  

หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 460.94 416.52 211.14  

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,251.19 1,275.02 1,236.39  

เงนิปันผลจา่ยผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 21.98 90.27 76.96 

 

 

GRI 102-34, GRI 102-45  
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1.2 วิสยัทศัน์ 

เป็นผูส้ง่มอบทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของทุกคน 

 

1.3 พนัธกิจ 

 สรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันาเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแกล่กูคา้ดว้ยการบรกิารทีเ่ขา้ใจและใสใ่จ 

 คดัสรรสิง่ทีด่ทีีส่ดุผา่นสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งคุณภาพชวีติใหแ้ก่ลกูคา้ 

 พฒันาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามเป็นมอือาชพี 

 สรา้งความมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่บุคลากร 

 สรา้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

 รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

1.4 ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

 

 

 

 

 

 

GRI 102-16  
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1.5 การเติบโตและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั 

 
 

 

GRI 102-10, GRI 102-12 
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ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบยีน 

 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

 

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

อเีมล ์

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

0107556000213 

ผลติและจาํหน่ายเครือ่งกรองน้ําใชใ้นครวัเรอืน 

549,411,233 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,411,233 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 

549,411,233 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,411,233 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 

เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื กลุ่มตระกูลแจง้อยู่ คดิเป็นรอ้ยละ 32.46 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จํากดั คดิเป็น

รอ้ยละ 26.23 และผูถ้อืหุน้อื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 41.31 (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

 
 

 

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

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

- เครือ่งกรองน้ํา 

- เหยอืกกรองน้ํา 

จดัจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา เหยอืกกรองน้ํา 

และน้ําดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจดัจําหน่ายผ่าน

บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี ้จาํกดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    

ลสีซิง่ จาํกดั 

- เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

- สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้

การกาํกบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จัดจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อน

ชําระ การให้สนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ

กาํกบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั อลัไพน์           

วอเตอร ์จาํกดั 

- เครือ่งทาํน้ําแขง็ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขาย การ            

ให้เช่า และบริการสําหรับชุดเครื่องทํา

น้ําแขง็ที่ประกอบด้วยเครื่องทําน้ําแขง็และ

เครือ่งกรองน้ํา 

54.00% 

 

 

 

GRI 102-2, GRI 102-5 
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1.7 โครงสร้างองคก์ร 
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1.8 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

1. กลุ่มสินค้าเคร่ืองกรองน้ําด่ืมแบรนดเ์ซฟ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายสนิคา้เครือ่งกรองน้ํากวา่ 45 ปี โดยสนิคา้ทุกรุน่ไดผ้่านการคดัสรรวตัถุดบิทีม่ ี

คุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านการวจิยัและพฒันาให้เกดิคุณภาพสูงสุดและออกแบบเครื่องกรองน้ําที่ครอบคลุมทุก

ระบบการกรองเพื่อรองรบัสภาพน้ําในแต่ละพืน้ที่จงึทําใหม้สีนิคา้หลากหลายรุ่น ทัง้ระบบ ยูเอฟ ยูว ีอารโ์อ หรอืแบบ

พกพาในรูปแบบของเหยอืกกรองน้ําเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัมเีทคโนโลยหีนิแร่อลัคาไลน์

ช่วยปรบัสภาพน้ําให้มคีวามเป็นด่าง ปรบัสมดุลกรด-ด่าง ในร่างกายและดต่ีอสุขภาพ โดยสนิค้ายงัมกีารรบัประกนั

คุณภาพสงูสุด 2 ปี สามารถกรองน้ําไดถ้งึ 20,000 ลติร ทัง้น้ี ระบบการขายตรงยงัเป็นช่องทางหลกัในการขายสนิคา้

ของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัเลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางที่พนักงานขายสามารถนําเสนอคุณสมบตัขิองสนิคา้ไดช้ดัเจนและ

สามารถสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการขยายช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ เพิม่ เช่น เวบ็ไซต์ อมีารเ์กต็เพลส รวมถงึ O2O เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่มกีาร

สัง่ซื้อสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัมบีรกิารจดัสง่และตดิตัง้พรอ้มทัง้บรกิารดูแลหลงัการขาย และมี

บรกิารสนิเชื่อในการผอ่นชาํระเพือ่ใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

 

2. กลุ่มสินค้าตู้กดน้ําร้อน น้ําเยน็ แบรนดเ์ซฟ 

จากการทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการผลติและจดัจาํหน่ายสนิคา้เครื่องกรองน้ํา บรษิทัไดเ้พิม่กลุ่มสนิคา้ตูก้ด

น้ํารอ้น-น้ําเยน็ ภายใตช้ื่อรุ่นดูโอว้นั โดยสนิคา้ใชเ้ทคโนโลยกีารกรองทีนํ่าเขา้จากประเทศเกาหล ีซึ่งมทีัง้ระบบ ยเูอฟ          

และอาร์โอ ที่สามารถรองรบัทุกสภาพน้ําในทุกพื้นที่ และยงัมีเทคโนโลยีที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมด้วยการใช้สาร         

ทําความเยน็ อาร ์134 เอ ไม่ทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ เพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ไปสํานักงาน หรอืรา้นอาหาร ทัง้น้ี 

บรษิทัมบีรกิารจดัสง่และตดิตัง้พรอ้มทัง้บรกิารดูแลหลงัการขาย อกีทัง้ยงัมบีรกิารสนิเชื่อในการผ่อนชาํระเพื่อใหล้กูคา้

สามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
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3. กลุ่มสินค้าเคร่ืองกรองน้ําใช้ แบรนดว์อเตอรเ์มท 

จากประสบการณ์ในกระบวนการวจิยัและพฒันาสนิค้าเครื่องกรองน้ําดื่ม บรษิทัเลง็เหน็โอกาสในการขยาย

กลุ่มสนิคา้เครื่องกรองน้ําใช ้เน่ืองจากเป็นสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัทีส่ามารถใชใ้นครวัเรอืนเพื่อแกไ้ขปัญหาสภาพน้ําดบิที่

มผีลกระทบต่อการอุปโภคบรโิภค ทัง้ปัญหา ตะกอน หนิปูน สนิมเหลก็ และความกระดา้งของน้ํา บรษิทัจงึไดค้ดิค้น

ผลติภณัฑเ์ครือ่งกรองน้ําใชภ้ายใตช้ื่อแบรนดว์อเตอรเ์มท ทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาสภาพน้ําดบิต่าง ๆ โดยมทีัง้หมด 7 รุน่

แบ่งตามขนาดถงักรองใหล้กูคา้เลอืกตามความเหมาะสมของปรมิาณน้ําทีใ่ชง้านและชนิดของสารกรองเพื่อใหเ้หมาะสม

กบัสภาพน้ําดบิในแต่ละพืน้ที ่อกีทัง้ยงัม ีบิก๊บล ูซึง่เป็นอุปกรณ์เสรมิในการกรองตะกอนหยาบ โดยสามารถเลอืกใชท้ัง้

แบบธรรมดา และแบบหวัออโต ้โดยบรษิทัมบีรกิารตรวจสภาพน้ําใหก้บัลูกคา้เพื่อแนะนํารุ่นทีเ่หมาะสมต่อการใชง้าน 

ทัง้น้ี บรษิทัมบีรกิารจดัสง่และตดิตัง้พรอ้มทัง้บรกิารดูแลหลงัการขาย อกีทัง้ยงัมบีรกิารสนิเชื่อในการผ่อนชําระเพื่อให้

ลกูคา้สามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
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4. กลุ่มสินค้าชดุสารกรองเคร่ืองกรองน้ําด่ืมเซฟ 

จากทีบ่รษิทัจําหน่ายเครื่องกรองน้ําดื่มสง่ผลใหม้ชีุดสารกรองเครื่องกรองน้ําดื่มทีส่ารกรองจะหมดอายุการใช้

งานกว่า 1 ล้านราย บรษิัทจึงมกีารนําเสนอสนิค้ากลุ่มสารกรองให้กบัลูกค้าผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ เช่น ทาง

โทรศพัท ์ฝ่ายธุรกจิต่อเน่ือง และชอ่งทางออนไลน์ต่าง ๆ เชน่ เวบ็ไซต ์อมีารเ์กต็เพลส ฯลฯ เพือ่ใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึ

สนิคา้และบรกิารไดม้ากยิง่ขึน้ โดยสารกรองน้ําดื่มของบรษิทัผ่านการคดัสรรวตัถุดบิที่ไดร้บัมาตรฐานระดบัโลก และ

ออกแบบขัน้ตอนการกรองให้สามารถเปลี่ยนพรอ้มกนัยกชุดโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่อใดท่อหน่ึงก่อน ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของเครื่องกรองน้ําเซฟ รวมถงึมบีรกิารเขา้เปลี่ยนสารกรองเพื่ออํานวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ พรอ้มทัง้

ใหบ้รกิารสนิเชื่อในการผ่อนชาํระ และในปีน้ีทางบรษิทัไดอ้อกสนิคา้สารกรองน้ําดื่มรุน่ใหมใ่นชื่อ พ-ีเทค ซึง่เป็นไสก้รอง

เซดิเมนท์สําหรบักรองตะกอนหยาบในน้ําก่อนเข้าสู่ข ัน้ตอนการกรองในชัน้อื่น ๆ โดยสารกรองได้รบัมาตรฐาน              

เอน็เอสเอฟ ซึ่งเป็นมาตรฐานระดบัโลก มทีัง้ขนาด 4 น้ิว และขนาด 10 น้ิว ซึ่งสามารถใชไ้ดท้ัง้กบัเครื่องกรองน้ําเซฟ 

และยงัสามารถใชร้ว่มกบัแบรนดอ์ื่นได ้

 

5. กลุ่มสินค้าชดุสารกรองเคร่ืองกรองน้ําใช้วอเตอรเ์มท บาย เซฟ 

จากการเริม่ขายกลุม่สนิคา้เครื่องกรองน้ําใช ้บรษิทัยงัคงดแูลกลุ่มลกูคา้ทีส่ารกรองจะหมดอายกุารใชง้าน จงึมี

การนําเสนอสนิค้ากลุ่มชุดสารกรองเครื่องกรองน้ําใช้วอเตอร์เมทที่ผ่านการคดัเลือกวตัถุดิบที่มคีุณภาพมาตรฐาน 

โดยสารกรองเป็นแบบแยกประเภทต่าง ๆ เช่น คารบ์อน เรซิน่ แมงกานีส ฯลฯ บรรจุในถุงตามขนาดของถงักรองทีใ่ช้

เพือ่รกัษาคุณภาพของสารกรอง รวมถงึมบีรกิารเขา้เปลีย่นสารกรองเพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 
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6. กลุ่มสินค้าเคร่ืองกรองน้ําท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายภายใต้แบรนด ์ดริงคโ์ค 

จากประสบการณ์ในการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ําของบริษัท รวมถึงมีจุดแข็งคือ                 

ระบบขายตรงที่สามารถนําเสนอสนิค้าและบรกิารถึงบ้าน บริษัทจึงต่อยอดธุรกิจในการหาพนัธมิตรในกลุ่มสนิค้า                  

เครือ่งกรองน้ํา โดยไดค้ดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพจากแบรนดช์ัน้นําในต่างประเทศมาจดัจาํหน่ายภายใตแ้บรนด ์ดรงิคโ์ค 

ซึ่งไดร้บัการตอบรบัจากแบรนด์ชัน้นําต่าง ๆ เช่น เวลส ์คุ๊กคูจากเกาหลใีต ้มติซูบชิ ิคลนีซุยจากญี่ปุ่ น ไมเดยีจากจนี    

บีดบับิวที และ สตีเบล เอลทรอนจากเยอรมนั ฯลฯ โดยสินค้าดงักล่าวข้างต้นครอบคลุมทุกระบบการกรองและ

ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บรโิภค อีกทัง้บรษิทัยงัมบีรกิารให้คําแนะนํา จดัส่งและติดตัง้ พร้อมทัง้ให้บรกิาร

สนิเชือ่สาํหรบัการผอ่นชาํระ เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
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7. กลุ่มสินค้าเคร่ืองกรองน้ําด่ืมท่ีบริษทัรบัเป็นผูผ้ลิต (OEM) 

บริษัทผลิตสินค้าและจัดจําหน่ายสินค้าผ่านบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ จํากัด (ยี่ห้อ Giffarine)                

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้  (ประเทศไทย) จํากัด (ยี่ห้อ Addwell) และบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จํากัด (มหาชน)                 

(ยีห่อ้ Alkamag) โดยบรษิทัมเีจา้หน้าทีใ่นการใหค้ําแนะนํา ใหค้ําปรกึษา อบรมตวัสนิคา้ ตลอดจนบรกิารหลงัการขาย

ใหก้บัคูค่า้ 

 
 

8. กลุ่มสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายภายใต้แบรนด ์ผอ่นสบาย 

ดว้ยประสบการณ์ในการปล่อยสนิเชื่อธุรกจิเครื่องกรองน้ํา รวมถงึบรษิทัมฐีานลกูคา้กลุ่มสนิคา้เครื่องกรองน้ํา

จํานวนมาก บรษิทัจงึขยายโอกาสโดยการขายกลุ่มสนิคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า ทีใ่ชใ้นครวัเรอืนและใชใ้นภาคผูป้ระกอบการ 

ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพและปรมิณฑล เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เครื่องซกัผา้ เครื่องปรบัอากาศ ตูแ้ช่ ฯลฯ ทีเ่ป็นแบรนดช์ัน้นํา 

เชน่ ไดกิน้ ซมัซุง แอลจ ีโตชบิา พานาโซนิค ฯลฯ 

โดยบริษัทนําเสนอสินค้ากับฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ O2O           

ผ่านช่องทางการขายฝ่ายขายทางโทรศพัท ์และผ่านระบบขายตรงดว้ยช่องทางพฒันาธุรกจิผอ่นสบาย พรอ้มทัง้บรกิาร

จดัสง่และตดิตัง้ อกีทัง้ยงัใหบ้รกิารสนิเชื่อสาํหรบัการผอ่นชาํระเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
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9. กลุ่มสินค้าเคร่ืองทาํน้ําแขง็แบรนด ์อลัไพน์ 

บรษิทัไดข้ยายฐานกลุ่มสนิคา้ที่มคีวามเกี่ยวเน่ืองจากกลุ่มสนิคา้เครื่องกรองน้ําดื่มไปยงักลุ่มสนิคา้เครื่องทํา

น้ําแขง็ ภายใต้ชื่อ แบรนด์ อลัไพน์ โดยไดผ้สมผสานนวตักรรมของการกรองน้ําดื่มเพื่อใชผ้ลติน้ําแขง็ ใหไ้ดน้ํ้าแขง็ที่

สะอาด มคีุณภาพ และรกัษาคุณภาพ รสชาต ิของเครื่องดื่ม โดยเครื่องทําน้ําแขง็ อลัไพน์ มสีนิคา้หลากหลายรุ่นที่มี

กําลงัผลติตัง้แต่ 18 กิโลกรมั ถงึ 1,000 กโิลกรมั ต่อวนั สามารถรองรบัการใช้งานได้ทัง้ในครวัเรอืนและภาคธุรกิจ 

ตัง้แต่คาเฟ่ขนาดเล็ก ร้านอาหาร สถานบนัเทิง โรงแรม จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม สนิค้าสามารถผลิตน้ําแขง็ได้

หลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบ ฮาล์ฟควิบ์ ฟูลควิบ์ น้ําแขง็หลอด น้ําแขง็เกลด็ ฯลฯ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและ

เพื่อใหอ้าหารและเครื่องดื่มมคีุณภาพตามที่ต้องการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัจําหน่ายสนิคา้หลายช่องทาง เช่น พนักงานขาย 

พนักงานขายทางโทรศพัท ์และช่องทาง ออนไลน์ พรอ้มทัง้มบีรกิารจดัสง่ ตดิตัง้ และบรกิารดูแลหลงัการขายโดยเขา้

ตรวจเชค็ตามรอบทีก่าํหนด 

 

 

GRI 102-2, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ระบบขายตรงแบบชัน้เดียว 

ระบบการขายตรง เป็นช่องทางหลกัในการขายสนิคา้ของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัเลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางทีพ่นักงาน

ขายสามารถนําเสนอคุณสมบตัขิองสนิคา้ไดช้ดัเจนและสามารถสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทัง้

ฐานลกูคา้เดมิและลกูคา้ใหม ่เพือ่สรา้งโอกาสในการจาํหน่ายสนิคา้และบรกิารอื่น ๆ ของบรษิทัต่อไป 

 

การจดัจาํหน่ายผา่นบริษทัอ่ืน 

บริษัทจัดจําหน่ายสินค้าผ่านบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ จํากัด  (ยี่ห้อ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้             

(ประเทศไทย) จาํกดั (ยีห่อ้ Addwell) และ บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จาํกดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) 

 

การจดัจาํหน่ายผา่น Online Marketing 

บริษัทได้พฒันาวิธีการขายมาโดยตลอด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะ Online to Offline การขยายตวัของช่องทางออนไลน์ ผ่านรูปแบบ O2O 

ซึง่เป็นกลยุทธท์างการตลาดหลกัทีนํ่ามาปรบัใช ้เพื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดถู้กตอ้ง ไดก้ลุ่มเป้าหมาย ใหม ่ๆ โดยมี

การสรา้งการรบัรู ้และความตอ้งการผลติภณัฑไ์ปยงักลุม่เป้าหมาย 

 

 

รายได้จากการขาย 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ขายสดและขายเชือ่ 319.41 22.63 276.30 16.39 216.15 14.84 

ขายตามสญัญาเชา่ซือ้ 1,092.11 77.37 1,409.25 83.61 1,240.21 85.16 

รวมรายได้จากการขาย 1,411.52 100.00 1,685.54 100.00 1,456.36 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผา่น Modern trade และตวัแทนจาํหน่าย รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 102-6 
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บรษิัทได้ศกึษาบรบิทขององค์กรจากกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมองค์กร 

เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจประเดน็ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มจงึไดว้เิคราะห์

ผลกระทบ ความเสีย่ง และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้กบัธุรกจิของบรษิทั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

GRI 102-15 



ห น้ า  | 17 

 

 รายงานความยัง่ยืน ประจาํปี 2564  

2. แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development Guidelines) 

1. ดําเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ โดยปฏบิตัติามกฎหมายและมจีรยิธรรมตามหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่อียา่งเครง่ครดั เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ 

2. สรา้งคุณคา่ทางธุรกจิ ผา่นการบรูณการความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่สง่เสรมิ

ความยัง่ยนืขององคก์ร 

3. พฒันาและปรบัปรงุการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

4. สนับสนุนการพฒันาความสามารถของพนักงาน สร้างความสุขในการทํางาน และคํานึงถึงหลกัสทิธิ

มนุษยชน เพือ่ขบัเคลื่อนองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. พฒันาสนิคา้และบรกิาร ใหส้ามารถสง่มอบคุณคา่ไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดหว่งโซ่คุณคา่ 

6. สนบัสนุนการคน้ควา้และวจิยันวตักรรมใหม ่ๆ เพื่อพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติ โดยคาํนึงถงึ

การใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

7. สง่เสรมิใหพ้นกังาน ลกูคา้ และคูค่า้ ไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

8. บรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่หาแนวทางในการป้องกนั และลดผลกระทบเชงิลบใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ 

9. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัมพีนัธกจิสง่มอบคุณภาพชวีติทีด่ใีหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ผ่านการดาํเนินงาน ตัง้แต่กระบวนการ

การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์กระบวนการผลติ และการรบัสนิค้าหรอืบรกิารแก่ผู้บรโิภค โดยมุ่งเน้นในการ

สรา้งความยัง่ยนืแก่องคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยี ผา่นกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

“พนัธกิจขององคก์รในการสร้างความยัง่ยืน: สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน้ําด่ืมคณุภาพถึงบ้านคณุ” 

 

2.1 นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิโดยตระหนกัวา่ องคก์รจะเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื ตอ้งอาศยัทัง้

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ความสามารถ ควบคู่กบัการมคีุณธรรมและจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ ด้วยหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีซึง่รวมถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้สง่มอบคุณภาพชวีติทีด่ผีา่นน้ําดื่ม

ทีม่คีุณภาพ 

บรษิทัจงึได้กําหนดนโยบายด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อเป็นกรอบในการ

ปฏบิตังิานด้านต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนยดึถอืปฏบิตั ิด้วยความเชื่อมัน่ ศรทัธา 

และเขา้ใจในหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อปลกูฝังจติสาํนึกเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้

ในทุกระดบั พรอ้มใหก้ารสนับสนุนชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิ พฒันาที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของ

ชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) ไดจ้ดัทํา

รายงานความยัง่ยนืตามหลกัการดําเนินงานและแนวทางปฏิบตัิ อนัเกี่ยวโยงกบัประเด็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวทางการดําเนินงานตามแผนการพฒันาที่ย ัง่ยนื พจิารณาถงึประเดน็สาํคญัต่อการดําเนินธุรกจิ 

และความสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั หรอืประชาชนทัว่ไปทีใ่หค้วามสนใจในประเดน็

ดงักลา่ว (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ http://www.tsrplc.com ) 

 

 

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

เพื่อใหก้ารดําเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืใหม้คีวามชดัเจน และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจงึไดม้กีาร

กําหนดกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Framework) ขึน้ ทัง้น้ี เพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัยดึเป็น

หลกัปฏบิตั ิและนําไปปรบัใชต้ามความเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนอาศยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ 

1. Human Resource: มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชํานาญในงานที่

ตนเองรบัผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาตนเอง และทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สรา้งแรงจงูใจใน

การทาํงาน ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มสีวสัดกิารและคุณภาพชวีติทีด่ ีโดยคาํนึงถงึหลกัสทิธมินุษยชน ความสขุใน

การทาํงาน ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั สามารถดงึบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาทาํงานกบับรษิทั และรกัษา

ทรพัยากรบุคคลทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั เป็นตน้ 

2. Technology: บริษัทนําเครื่องจักรที่ทันสมยัและมีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้

สามารถผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพไดต้ามทีต่อ้งการ โดยมทีมีวจิยัและพฒันา (R&D) ทีส่ามารถสรา้งสรรคค์ดิคน้สนิคา้และ

นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ทีห่ลากหลาย นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญัในเรื่องสุขอนามยั 

ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการทาํงาน 

3. Service: การบรกิารเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีหก้บับรษิทั การพฒันางานบรกิารให้มี

คุณภาพและมปีระสทิธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และ

ครบถว้นในการใหบ้รกิาร 

4. Business Partnership: บรษิทัตอ้งรกัษาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนัธมติรทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นผู้

ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อส่งมอบสนิค้าและบรกิาร บนพื้นฐานของวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

นโยบายของบรษิทั จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

2.2 กลยทุธด้์านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ดว้ยวสิยัทศัน์องคก์รทีมุ่ง่เป็นผูส้ง่มอบทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของทุกคน รว่มกบันโยบาย

การพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิทัไดว้างกลยุทธห์ลกัในการดําเนินธุรกจิโดยผ่านการบรหิารความเสีย่งและการประเมนิผล

กระทบของผู้มสี่วนได้เสยีอย่างรอบด้าน พร้อมกําหนดตวัชี้วดัที่สามารถติดตามและประเมนิประสทิธิภาพในการ

ดําเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านสิง่แวดล้อม และส่งต่อเป้าหมายสู่การปฏิบตัิไปยงัผู้บริหารและ

พนกังานอยา่งทัว่ถงึ กลยทุธท์ีส่าํคญั ไดแ้ก ่

• พฒันาบคุลากรอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างวฒันธรรม ISMART 

ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของสถานการณ์โลกในดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม รวมถงึการ

เปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยทีี่สง่ผลต่อการดําเนินธุรกจิ บรษิทัไดต้ระหนักถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

จงึมุง่เน้นการดแูลและพฒันาพนกังาน ซึง่เป็นทุนดา้นทรพัยากรมนุษยท์ีส่าํคญัทีส่ดุของบรษิทัใหเ้ป็นผูม้ศีกัยภาพ เพื่อ

ร่วมกนัขบัเคลื่อนองคก์ร บรษิทัจงึไดก้ําหนดความสามารถหลกัขององคก์ร (TSR Core Competency) หรอื ISMART 

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับตําแหน่งพึงมี ซึ่งสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นตัวกําหนดคุณลักษณะพื้นฐานพฤติกรรมทุกคนในองค์กร พร้อมกําหนด

ความสามารถตามตาํแหน่งงานไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะ ความสามารถในการปฏบิตังิานของ

พนักงาน เพื่อพฒันาบุคลากรให้เป็นคนดแีละคนเก่ง เป็นผูม้คีวามสามารถในการปฏบิตังิาน และเป็นคนดขีองสงัคม 

รว่มสรา้งสรรคง์านทีม่คีุณคา่และอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 

ในโลกแหง่การแขง่ขนัดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ บรษิทัมุง่พฒันาและบรหิาร

จดัการทรพัยากรบุคคลใหพ้รอ้มรบัทุกสถานการณ์ เพือ่ใหธุ้รกจิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยใชน้วตักรรมต่าง ๆ เขา้มาชว่ย

ใหร้ะบบบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลมปีระสทิธภิาพครบถว้น รอบดา้น เป็นประโยชน์สงูสดุต่อทัง้พนกังาน บรษิทั     

ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ หรอืสงัคม เพราะตระหนกัดวีา่ พนกังาน คอื ทรพัยากรทีส่าํคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ 
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• เน้นเร่ืองการขยายตวัทางธรุกิจ 

บรษิทักําหนดเป้าหมายการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิ เพื่อสรา้งสุขภาพและบรกิารที่ดใีหป้ระชาชน

ชาวไทยทุกกลุ่ม ทัง้ระบบขายตรงชัน้เดยีวและระบบการรบัจา้งผลติสนิคา้ใหบ้รษิทัขายตรงชัน้นําทีก่ระจายไปทัว่

ประเทศ (OEM) ซึ่งจะช่วยใหป้ระชาชนไดม้สีุขภาพที่ดผี่านน้ําดื่มที่สะอาดไดม้ากขึน้ โดยทุกกระบวนการทํางาน

ตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุกสว่น 

• เน้นเร่ืองการพฒันาคณุภาพชีวิต สงัคม และชมุชนส่วนรวม 

คุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่ที่ดี นับเป็นสิง่สําคญัที่จะขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ และทําให้ทุกคนสามารถอยู่

รว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ไดร้บัโอกาสในการดาํเนินชวีติ สามารถปรบัตวัใหท้นัต่อเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึ

ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบในดา้นอื่น ๆ บรษิทัมกีารดาํเนินการภายใตก้ลยทุธน้ี์ ดงัน้ี 

1. ยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชนและช่วยเหลือสงัคม 

โครงการปันน้ําใสจากใจ TSR ได้ลงพื้นที่สํารวจ เพื่อบรจิาคเครื่องกรองน้ําให้แก่ชุมชน สถานศกึษา 

โรงพยาบาล ทีต่อ้งการหรอืขาดแคลนน้ําดื่มสะอาด ควบคู่กบัการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจถงึอนัตรายทีเ่กดิจาก

การดื่มน้ําไม่สะอาด และการทํากิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ต่าง ๆ เช่น โครงการมอบปฏิทินตัง้โต๊ะจาก

พนักงานเพื่อนําไปผลติสื่อทําอกัษรเบลล์ โครงการเกี่ยวกบัการทําบุญ การบูรณปฏสิงัขรณ์ เพื่อทํานุบํารุง

ศาสนา ตลอดจกจิกรรมบรจิาคโลหติ และการบรจิาคต่าง ๆ 

2. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทาํงาน เพ่ืออาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

บรษิัทให้ความสําคญักบัการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน อาทิ โครงการการจดัอาหารว่าง

ทางเลอืกเพื่อสขุภาพสาํหรบัผูเ้ขา้อบรม โครงการรณรงคก์ารออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ โครงการสนบัสนุนให้

พนักงานทําความดี ตลอดจนการให้ความสําคญัด้านความปลอดภยัของบุคลากร โดยคํานึงถึงหลกัสิทธิ

มนุษยชน ดว้ยมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคระบาดอยา่งเครง่ครดั มกีารตรวจ ATK เชงิรุก หลกีเลีย่งการ

ขายหรือเข้าบริการในพื้นที่เสี่ยงสูง(พื้นที่ที่ทางการประกาศ) มีมาตรการที่เข้มงวดในการปฏิบตัิตัวของ

พนักงาน เช่น สวมหน้ากากอนามยั 100% พรอ้มแนะนําให้ลูกค้าสวมหน้ากากตลอดระยะเวลาการบรกิาร 

การรกัษาระยะห่างทัง้ภายในทมี การประชุมและกบัลกูคา้งดเวน้การประชุมรวมพล หลกีเลีย่งการทาํกจิกรรม 

และการรบัประทานอาหารร่วมกัน ตลอดจนจดัโครงการ WFH (Work from home) ให้บุคลากรสามารถ

ปฏบิตังิานได้ที่บ้าน เพื่อความปลอดภยัสูงสุดของบุคลากรและครอบครวั ทัง้น้ี บรษิทัรณรงค์การฉีดวคัซนี 

COVID-19 ทัง้วคัซนีภาครฐั และวคัซนีทางเลอืก โดยบรษิทัสอบถามความประสงคใ์นการซื้อวคัซนีทางเลอืก

เพือ่ยืน่เรือ่งขอซือ้วคัซนีชโินฟารม์ต่อราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

3. เตรียมความพร้อมของบคุลากร เพ่ือรองรบัการเติบโตและการเปล่ียนแปลงของธรุกิจในอนาคต 

บรษิทัออกแบบแผนการพฒันาบุคลากรโดยยดึหลกั คา่นิยมองคก์ร ISMART เป็นตวักาํหนดคุณลกัษณะ

พื้นฐานของบุคลากร โดยพฒันาศกัยภาพ และรูปแบบการทํางานของบุคลากร รวมถงึสนับสนุนการเรยีนรู้

อย่างต่อเน่ือง สร้างความหลากหลายของทกัษะที่สอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร เพื่อผลกัดนัให้บุคลากรมี

ความสามารถ มศีกัยภาพในการทาํงาน สามารถสนบัสนุนการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิ 
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• พฒันาระบบการทาํงานผา่นระบบ IT (IT leads operation) 

บรษิทัพฒันาระบบการทํางานผ่านระบบ IT (IT leads operation) โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบรหิาร

และการทํางาน การพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้ข ัน้ตอนการปฏิบัติงานภายในและ

กระบวนการบรหิารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ การปรบัองคก์รและสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางเทคโนโลย ีซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็จงึต้องมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบในการเลอืกใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้มคีวาม

เหมาะสมกบัลกัษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและงบประมาณที่กําหนด การพฒันา IT เกี่ยวขอ้งกบับุคคลที่มี

หน้าทีร่บัผดิชอบกระบวนการพฒันาระบบหลายกลุ่ม โดยทัว่ไปจะมกีารทาํงานเป็นทมีทีต่อ้งอาศยัความรู ้ประสบการณ์ 

และทกัษะจากกลุม่บุคคล โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ย 

• พฒันาสินค้าและบริการโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียให้ได้รบัความพึงพอใจสงูสดุ 

การพฒันาสนิคา้และบรกิารเป็นอกีประเดน็หน่ึงทีบ่รษิทัใหค้วามสาํคญั เน่ืองดว้ยสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในยคุปัจจุบนั ทางบรษิทัเลง็เหน็ถงึความจาํเป็นและคาํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี

ที่จะช่วยพฒันาเพื่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึไดพ้ฒันาระบบงานการออกแบบผลติภณัฑ์ และการ

บรกิาร รวมถงึการสรา้งกระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยี และคํานึงถงึสิง่แวดลอ้มมากขึน้ มชี่องทาง

การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารผา่นช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ สือ่เวบ็ไซต ์สือ่สงัคมออนไลน์ 

และมารเ์กต็เพลส โดยใชน้วตักรรมเป็นตวัขบัเคลื่อน ภายใตก้ารดาํเนินธุรกจิทีโ่ปรง่ใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล 

 

 
 

 

 

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

 

“พนัธกิจขององคก์รในการสร้างความยัง่ยืน: สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน้ําด่ืมคณุภาพถึงบา้นคณุ” 

 

 

 
 

 

 

GRI 102-31, GRI 201-1 

• การใหค้วามรูก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่

Knowledge

• การสือ่สารผา่นชอ่งทางการขายในรปูแบบต่าง ๆ เชน่ พนกังานขาย / Website ของบรษิทั / 
Social Media เป็นตน้

Access

• การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

Change
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3. ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

บรษิทักําหนดใหม้กีารดาํเนินการทบทวนผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซ่คุณค่าปีละ 1 ครัง้ เพื่อชีบ้่งผู้

มสีว่นไดเ้สยี และประเดน็ทีม่นียัสาํคญั จากกระบวนการทาํงาน การประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้กระบวนการ

ทํางาน ผลติภณัฑ์ โดยใช้วธิกีารประเมนิแบบมสี่วนร่วมของพนักงานทุกระดบั เพื่อใช้ในการชี้บ่งประเดน็ด้านความ

ยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

 
 

 

GRI 102-9  
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3.1 การช้ีบ่งผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า และประเดน็ผลกระทบ 

บรษิทัได้พจิารณาผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละกระบวนการ พร้อมทัง้ระบุ

ประเดน็ผลกระทบจากการดําเนินธุรกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทั เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์ประเดน็

ความยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

 

 

 

3.2 การวิเคราะหผ์ลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัได้ให้ความสําคญัต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้บรหิารของบรษิทั 

รวมถงึสงัคม ลูกคา้ และคู่คา้โดยบรษิทัไดค้ํานึงถงึการสนับสนุนพรอ้มทัง้รบัฟังขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม

นํามาปรบัปรุงและพฒันาให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัสร้างการมสี่วนร่วมเพื่อให้การ

ตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 กลยทุธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นรว่ม 

1. ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 

สือ่มวลชน 

- บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ี

และธุรกจิเตบิโตอยา่ง

ต่อเน่ือง 

- บรษิทัจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อื

หุน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา และ

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

- บรษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ย

ความโปรง่ใสและมรีะบบการ

ควบคุมภายในทีด่ ี

- ไมม่ขีา่วทีจ่ะทาํใหเ้กดิ 

ผลกระทบต่อชื่อเสยีง 

- การกาํหนดแผนกลยทุธ ์และ

เป้าหมายธุรกจิทีส่อดคลอ้ง

กบัแนวโน้มของการเตบิโต

ทางธุรกจิ และสอดคลอ้งกบั

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

- การจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ

เป็นเวททีีผู่ถ้อืหุน้สามารถ

ซกัถามขอ้มลูและแสดง

ความคดิเหน็ 

- บรษิทัมนีโยบาย 

การจา่ยเงนิปันผล 

ทีเ่หมาะสม 

- การเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง

ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา

ตรงตามความ คาดหวงัของ

ผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัมเีวบ็ไซตท์ีท่นัสมยั 

ขอ้มลูครบถว้นเป็นปัจจุบนั 

ใชง้านไดง้า่ย 
 

- รายงานประจาํปี 

- การประชุมผูถ้อืหุน้ 

- การประชุมนกัวเิคราะห ์

- การเยีย่มชมกจิการ 

- การพบปะนกัลงทุนผา่นกจิกรรม

ต่าง ๆ 

- เวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. พนกังาน: 

รายวนั 

รายเดอืน 

ลกูจา้งชัว่คราว 

- ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่

เหมาะสม 

- การคาํนึงสทิธมินุษยชนและ

การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่ง

เป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

- มคีวามปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานทีด่ ี

- ความมัน่คงและโอกาส

กา้วหน้าในหน้าทีก่าร 

- การพฒันาความรู้

ความสามารถ 

 

- ยดึหลกัธรรมมาภบิาลและ

จรยิธรรมทางธุรกจิ 

- สรา้งระบบการประเมนิผล

การทาํงานและนโยบายการ

ใหร้ายไดท้ีเ่หมาะสม 

- จดัทาํแผนสบืทอดตาํแหน่ง

เพือ่ใหพ้นกังานมโีอกาส

กา้วหน้าในอาชพี 

- นโยบายการรบัเรือ่ง

รอ้งเรยีน 

- แผนการอบรมพนกังานเพือ่

สง่เสรมิศกัยภาพ 

พฒันาความรูค้วามสามารถ

รวมถงึการพฒันาจติใจของ

พนกังานดว้ยโครงการทาง

พระพทุธศาสนา 

- การฝึกอบรมตามแผนงาน

ประจาํปี และการจดักจิกรรม 

- การอบรมภายใน 

- กจิกรรมผูบ้รหิารพบพนกังาน 

- ประกาศอเีมล ์

- การฝึกอบรม 

- การนําโปรแกรมมารว่มทาํงาน 

- การจดัทาํมาตรฐานการทาํงาน 

- การสรา้งกจิกรรม และการสือ่สาร

ทางไลน์ของบรษิทั                            

บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการ

สาํรวจความพงึพอใจ 

- กลอ่งรบัความคดิเหน็ 

- ชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและ

ขอ้เสนอแนะ 

- คณะกรรมการความปลอดภยั      

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี คา่ความคาดหวงั กลยทุธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นรว่ม 

- การกาํหนดมาตรการความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

- การพฒันาระบบและขัน้ตอน

การทาํงานเพือ่ชว่ยในการ

ทาํงาน 

- การรบัฟังความคดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะจาก

ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อปรบัปรงุ

แนวทางการทาํงาน 

 

3. ผูบ้รโิภค / 

ผูร้บัการบรกิาร 

- คุณภาพตามมาตรฐาน 

- ผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

- สง่มอบความสะดวกสบาย

ในการใชส้นิคา้ 

การดื่มน้ําทีส่ง่เสรมิสขุภาพ

และคุณภาพชวีติทีด่ ี

- การพฒันาการควบคุม

คุณภาพการผลติ 

- การสรา้งใหผู้บ้รโิภคมสีว่น

รว่มของในการการออกแบบ

และพฒันาผลติภณัฑ ์และ

การบรกิาร 

- การพฒันาการขายและการ

บรกิาร 

- การใหค้วามรูด้า้นการรกัษา

สขุภาพดว้ยการดื่มน้ํา 

 

- การพฒันากระบวน และประเมนิขอ้

รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากคุณภาพการผลติ 

- การสาํรวจขอ้รอ้งเรยีนและความพงึ

พอใจของลกูคา้ 

- กระบวนการขาย และการบรกิาร 

4. คูค่า้

บุคคลภายนอกที่

มสีว่นเกีย่วขอ้ง

กบักจิกรรมการ

ทาํงานของ

บรษิทั 

- การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นธรรม

โปรง่ใส 

- แขง่ขนัทางธุรกจิอยา่งเสรี

และเป็นธรรมอยา่งเครง่ครดั 

- ชาํระเงนิครบถว้นตรงต่อ

เวลา 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตามสญัญา 

 

- การดาํเนินธุรกจิดว้ยความ

ซื่อสตัย ์ยดึหลกั

จรรยาบรรณ และการกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ ี

- นโยบายเกีย่วกบัการจดัซือ้

จดัหา 

- การเจรจาหารอืรว่มกนักบั   

คูค่า้เพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงใน

การทาํงานซึง่เป็นทีพ่อใจ

ของทัง้ สองฝ่าย 

- คูม่อืจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

- สรปุการประเมนิคูค่า้ประจาํปี 

- การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

- การสือ่สารกบัคู่คา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

5. ชุมชนและสงัคม

บรเิวณบรษิทั

และบรเิวณ

ใกลเ้คยีง 

- กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

- การไมส่รา้งความเดอืดรอ้น

ใหชุ้มชนบรเิวณบรษิทั 

- การปฏบิตัติามกฎหมายดา้น

มลพษิอยา่งเครง่ครดั 

- การสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัผูพ้กั

อาศยับรเิวณใกลเ้คยีงบรษิทั 

- เขา้รบัการอบรม รบัฟังขา่วสารและ

ตรวจสอบการปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี คา่ความคาดหวงั กลยทุธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นรว่ม 

- การสรา้งงานใหค้นในชุมชน - การสรา้งอาชพีใหค้นใน

ชุมชน 

- มชีอ่งทางการตดิต่อระหวา่งบรษิทั

และชุมชนอยา่งใกลช้ดิเพื่อรบัฟัง

ปัญหา ขอ้คดิเหน็ 

- การประกาศรบัสมคัรงานในบรเิวณ

ใกลเ้คยีงบรษิทั และกจิกรรมที่

หน่วยงานในจงัหวดัจดัขึน้ 

 

6. หน่วยงานกาํกบั

ดแูลบรษิทั

ภายนอกทัง้

ภาครฐัและ

เอกชน 

- ปฏบิตัติามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการตาม 

- ปฏบิตัติามมาตรฐานการ

ทาํงานทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ

แลว้ 

- การใหค้วามรว่มมอืและการ

สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ที่

หน่วยงานรอ้งขอ 

- การดาํเนินธุรกจิดว้ยหลกั  

ธรรมาภบิาล 

- การใหค้วามรว่มมอืและการ

สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่

ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

- รายงานตามกฎเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ในใบอนุญาต 

- เขา้รว่มการฝึกอบรม               

สมัมนาภายนอก ดา้นความรูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 

- ประชุมรบัทราบกฎระเบยีบต่าง ๆ 

- ปฏบิตัติาม และตรวจสอบการ

ทาํงานใหเ้ป็นตามมาตรฐานการ

ทาํงาน กฎต่าง ๆ อยา่งถกูตอ้ง 

และสมํ่าเสมอ 

 

7. ผูถ้กูเสนอขาย

สนิคา้และชุมชน 

โดยรอบของผูถู้ก

เสนอขาย 

- ความไวว้างใจในการให้

พนกังานเขา้เสนอขายสนิคา้

และบรกิาร 

- การไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

ครบถว้นก่อนการตดัสนิใจ 

- การมคีวามรูด้า้นการดืม่น้ํา

และการใชน้ํ้าเพื่อสขุภาพ    

ทีด่ ี

- การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี

กบัชุมชน 

 

- การพฒันาการทาํงานของ

พนกังานทัง้ดา้นการขายและ

การบรกิาร 

- การพฒันาคุณภาพชวีติของ

ชุมชนรว่มกบับรษิทั 

- การอบรม 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

- การสรา้งระบบรบัขอ้รอ้งเรยีน และ

คาํชมเชยลกูคา้ 

 

8. เจา้หน้ี 

สถาบนัการเงนิ 

- สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข 

และขอ้ตกลงของสญัญา 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไข และ

ขอ้ตกลงของสญัญา 

- ตอบขอ้ซกัถามเมือ่ม ี       

ขอ้สงสยัดา้นการเงนิไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและรวดเรว็ 

 

- การพบปะ พดูคุย 

- โทรศพัท ์อเีมล ์

- เวบ็ไซต ์
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4 เก่ียวกบัรายงาน (About the report) 

4.1 ขอบเขตของรายงาน 

รายงานความยัง่ยนืประจําปี 2564 ของบรษิทั เป็นรายงานทีไ่ดจ้ดัทําแยกออกมาจากรายงานประจําปี 2564 

แบบ 56-1 One Report เพือ่ใหร้ายงานมเีน้ือหาทีช่ดัเจน สามารถสือ่สารนโยบาย กรอบการดาํเนินงาน แนวทางปฏบิตั ิ

อนัเกีย่วโยงกบัประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวทางการดาํเนินงานตามแผนการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

พจิารณาถงึประเดน็สาํคญัต่อการดาํเนินธุรกจิ และความสามารถตอบสนองความคาดหวงัของ ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

ห รือ ป ร ะ ช า ช น ทั ว่ ไ ป ที่ ใ ห้ ค ว า ม สน ใ จ ใ น ปร ะ เ ด็น ดัง ก ล่ า ว  โ ดย ไ ด้ เ ผ ย แ พร่ บน เ ว็บ ไ ซ ต์ ข อ งบ ริษัท 

https://www.tsrplc.com/sustainability-reports 

เน้ือหาในรายงานฉบบัน้ีเป็นการนําเสนอขอ้มลูในช่วงวนัที ่1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564 โดยจดัทําเน้ือหา

ใหม้คีวามสอดคลอ้งตามกรอบของมาตรฐานระดบัสากล Global Reporting Initiative : GRI Standard พรอ้มเปิดเผย

ดัชนีชี้วดั (GRI Content Index) และเชื่อมโยงการจดัทําเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน (Sustainable Development 

Goals–SDGs) โดยบรษิทัใหค้วามสาํคญัในการดําเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดคีวบคู่กบัการเตบิโตไป

พรอ้มกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีม่คีุณภาพและมคีวามยัง่ยนื อยา่งไรกต็าม บรษิทัตัง้ใจทีจ่ะพฒันาคุณภาพของรายงาน

ความยัง่ยนื โดยคาดหวงัวา่จะยกระดบัการเปิดเผยขอ้มลูใหค้รอบคลุมประเดน็สาํคญัต่าง ๆ อยา่งครบถว้นและดยีิง่ขึน้

ต่อไป 

 

4.2 หลกัการคดัเลือกประเดน็ 

บรษิทัยดึหลกัการมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนได้เสยีเป็นสาํคญั และพจิารณาปัจจยัที่ตอบสนองต่อมุมมองของผู้มี

ส่วนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยัง่ยืนขององค์กรทัง้ในด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เพือ่ระบุประเดน็ทีม่นียัสาํคญัต่อองคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยวธิกีารประเมนิตามเกณฑท์ี่

บรษิทักาํหนด 

1. ระบุประเด็น พจิารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร ผา่นกจิกรรมและโครงการในวาระต่าง ๆ ตลอดปี 

- ภายในองคก์ร ประชุมรบัผดิชอบในประเดน็ทีส่าํคญักบัความยัง่ยนื และกลยุทธข์ององคก์ร รวมทัง้การ

บรหิารความเสี่ยงที่องค์กรต้องจดัการทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายที่

องคก์รกาํหนดไว ้

- ภายนอกองค์กร ขอ้มูลจากการประชุมกบัผูร้บัผดิชอบในสายงานต่าง ๆ ที่มสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 

เพื่อทราบปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจของผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มต่อองค์กร ด้วยการสํารวจความ

คดิเหน็หรอืแบบประเมนิผลดา้นต่าง ๆ หรอืจากการรวบรวมขอ้มลูอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

เชน่ จากการสมัภาษณ์ แบบสอบถาม การพดูคุยทัง้แบบทางการและไมเ่ป็นทางการ การวเิคราะหข์อ้มลู

ความคาดหวงัและแนวโน้มการพฒันาประเทศ เพือ่กาํหนดประเดน็ 

2. การจดัลําดบัความสาํคญั นําประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัต่อองคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยี มาวเิคราะหม์าเทยีบเคยีง

กบัความสอดคลอ้งในประเดน็และตวัชีว้ดั ตามแนวทาง GRI Standards และจดัลาํดบัความสาํคญั และคดัเลอืกเน้ือหา

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความคาดหวงั และความสนใจของผูม้สีว่นไดเ้สยีในรปูแบบ (Materiality Matrix) โดยแกนนอนแสดงระดบั

ผลกระทบต่อองคก์ร TSR ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และแกนตัง้แสดงระดบัผลกระทบต่อความสนใจของ

กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงัตาราง Materiality Matrix น้ี 

 

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

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสงัคม 3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

1.1 การเตบิโตของธุรกจิ 2.1 ความสขุในการทาํงานของ 

     พนกังาน 

3.1 การจดัการของเสยี 

1.2 บรรษทัภบิาล 2.2 การพฒันาพนกังาน 3.2 การพฒันากระบวนการ 

     ทาํงานเพือ่ลดการใช ้

     ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1.3 การบรหิารความเสีย่ง 2.3 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3.3 การดาํเนินการตาม 

     กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

1.4 นวตักรรมในกระบวนการ 

      ธุรกจิ 

2.4 การจา้งงานและสทิธมินุษยชน 3.4 การพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่ 

     สิง่แวดลอ้ม 

1.5 การดาํเนินการดา้นภาษ ี 2.5 ความปลอดภยัและ 

     อาชวีอนามยั 

 

1.6 การต่อตา้นการทุจรติ 2.6 การพฒันาการทาํงาน  

 

 

GRI 102-29, GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 102-53  
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5. การดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจและการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Economic and Good Corporate Governance) 

 

5.1 บรรษทัภิบาล/การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญักับการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม โดยยดึหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัเพื่อดําเนินธุรกจิตามกฎ ระเบยีบ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้ยงัมุง่เน้นทีจ่ะพฒันาบรษิทัเพื่อ

ยกระดบัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัไปสูแ่นวปฏบิตัอินัเป็นเลศิ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาและทบทวนการนําหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดสีําหรบับรษิทัจด

ทะเบียน ปี 2563 (Corporate Governance Code: “CG Code”) มาปรบัใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัท จึงกําหนด 

“นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ” เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่เีพือ่ปฏบิตัหิน้าที่

ที่รบัผดิชอบอย่างเตม็กําลงัความสามารถและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั พรอ้มทัง้จะพจิารณา

ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการอย่างน้อย 2 ปีต่อครัง้ ทัง้น้ี บรษิทัได้ทบทวนนโยบายกํากบัดูแล

กจิการที่ด ีจรรยาบรรณธุรกจิ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 10/2563 ในวนัองัคารที่ 15 ธนัวาคม 2563 

และเผยแพรน่โยบายดงักลา่วในเวบ็ไซตบ์รษิทั http://www.tsrplc.com ดงัน้ี 

- นโยบายกาํกบัดแูลกจิการ เผยแพรท่างเวบ็ไซต ์ 

- จรรยาบรรณธุรกจิ 

- นโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั 

- นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ 

คณะกรรมการบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ

ไดส้นบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัไิวอ้ย่างเครง่ครดัภายใตก้รอบการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี

มาโดยตลอด และมุ่งทีจ่ะพฒันาการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส เกดิ

ประโยชน์ และเกดิความเป็นธรรมแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ เพือ่ใหอ้งคก์รเกดิความยัง่ยนื 

สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีสามารถดไูดจ้าก รายงานประจาํปี 2564 แบบ 56-1 One 

Report หรอืบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://www.tsrplc.com 

 

 

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

http://www.tsrplc.com/
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ผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

ผลการสํารวจการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies-CGR) จดัทาํโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ปี 2564 2563 2562 

ระดบั 
 

ดเีลศิ 
 

ดเีลศิ 
 

ดเีลศิ 

 

ผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี (คะแนนเตม็ 100) 

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จัดทําโดยสมาคมส่งเสริม              

ผูล้งทุนไทย 

ปี 2564 2563 2562 

คะแนน 100 99 100 

 

 การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ กบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) แต่ทัง้น้ีบรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่าง ๆ อาทเิชน่ การ

จดัทํารายงานทางการเงนิเทจ็ การทําใหส้ญูเสยีทรพัย์สนิ การคอรร์ปัชนั การที่ผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่าํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่

ทรพัยส์นิโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัทุกคนใน

องคก์ร ตัง้แต่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

 การรบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รบัเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กําหนดนโยบายการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ มกีาร

รายงานทีโ่ปรง่ใส และตรวจสอบได ้เพือ่ใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนทีเ่ป็น

ธรรม รวมถึงการกําหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติ และสําหรบัผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืข้อ

รอ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงาน ลูกคา้ หรอืบุคคลทีร่บัจา้งทํางานใหแ้ก่บรษิทั จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย ซึ่งไดม้ี

การกาํหนดรายละเอยีดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั 
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กรณีที่มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทํา ที่สงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สามารถแจง้เบาะแสหรอื

รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามชอ่งทางทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

1. โทรศพัท:์ 02-819-8899 / Call Center 1210 

2. โทรสาร: 0-2962-6951-3 

3. สง่จดหมายมายงั: 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

4. โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงัน้ี 

Facebook: https://www.facebook.com/TSRPLC/ 

Facebook: https://www.facebook.com/ponsabuy/ 

Facebook: https://www.facebook.com/safewaterfilter/ 

Line: @ponsabuy 

Line: @ponsabuyeasy 

Line: @safe1210 

5. อเีมล ์ดงัน้ี 

info@tsrplc.com 

คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@tsrplc.com 

6. ทางกลอ่งแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 

 

เมื่อได้รบัแจ้งเบาะแสแล้ว บรษิทัจะดําเนินการตามขัน้ตอนตามที่ระบุไว้ในระเบยีบปฏิบตัิของบรษิัท โดย

บริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน 

ลกัษณะงาน สถานที่ทํางาน พกังานข่มขู ่เลกิจา้ง หรอืการอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้ 

รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัการร้องเรยีน จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จําเป็นต้อง

เปิดเผยตามขอ้กําหนดของกฎหมายบุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัทราบเรื่องการรอ้งเรยีน หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

จะต้องปกป้องขอ้มูลเรื่องการรอ้งเรยีนให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคํานึงถงึความปลอดภยัและ

ความเสยีหายของผูแ้จง้รอ้งเรยีน แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่ กรณีทีม่คีวามจําเป็นในขัน้ตอน

การดําเนินการตามระเบยีบ หรอืตามที่กฎหมายกําหนดหากมกีารจงใจฝ่าฝืนนําขอ้มูลออกไปเปิดเผยในบรษิทั จะ

ดาํเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรอื ดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 
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 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั และไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้โดยกําหนดใหผู้้ที่มี

สว่นเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกี่ยวโยงของตนใน

รายการดงักล่าว ผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่สามารถเขา้มามสีว่นในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีาร

พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่

เกีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ

การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ําหนดโดยสมาคมนกับญัชี

โดยเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชี่ยวชาญอสิระแลว้แต่กรณี 

พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ

จะทาํการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รายงานประจาํปี 2564 แบบ 56-1 One Report 

 การบริหารความเส่ียง 

การบรหิารความเสี่ยงเป็นเครื่องมอืที่สําคญัในการบรหิารจดัการองค์กร ส่งเสรมิให้องค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได ้อกีทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยมุ่งเน้นใหด้ําเนินงาน

ด้วยความโปร่งใส มปีระสทิธิภาพส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดี สร้างมูลค่าเพิม่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรหิารความเสีย่งในองค์กร (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่จดัขึ้นโดยฝ่ายบรหิารเพื่อ

ประยุกต์ใชใ้นการจดัทําแผนกลยุทธ์ทัว่ทัง้องค์กร โดยออกแบบมาระบุเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้มผีลกระทบต่อองค์กร 

และจดัการกบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ผลการดาํเนินงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ําหนดไว ้ประเภทของความเสีย่ง แบ่งออกได ้5 ประเภทคอื ความเสีย่งทางดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่ง

ทางดา้นการเงนิ ความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตังิาน ความเสีย่งทางดา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดผกูพนัองคก์รและความ

เสีย่งดา้นกฎหมาย และขอ้กาํหนดผกูผนับรษิทั 

ทัง้น้ี บรษิทัอาจเพิม่ความเสีย่งอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ทัง้ภายในและภายนอก 

(1) ความเสีย่งทางดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk: SR) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการกาํหนดแผนกลยุทธ ์แผน

ดําเนินงานและนําไปปฏิบตัิไม่เหมาะสม หรอืไม่สอดคล้องกบัปัจจยัภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อนัส่งผล

กระทบต่อการบรรลุวสิยัทศัน์ พนัธะกจิ หรอืสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความเสีย่งด้านกลยุทธ์ สามารถ

จาํแนกได ้2 ประเภท คอื 

1.1) ปัจจยัความเสีย่งภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขนั การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสงัคม 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีปัจจยัทางเศรษฐกจิ และปัจจยัทางการเมอืง 

1.2) ปัจจยัความเสีย่งภายใน ไดแ้ก่ ปัจจยัภายในทีอ่งคก์รสามารถควบคุมได ้แต่สามารถสง่ผลกระทบ

หรอืเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

กระบวนการ และวธิปีฏบิตังิาน ความเพยีงพอของขอ้มลู และเทคโนโลย ีสาํหรบัการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 
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(2) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ (Financial Risk: FR) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่ารเบกิจา่ยงบประมาณ

ไมเ่ป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตดั งบประมาณทีไ่ดร้บัไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของภารกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปทํา

ใหก้ารจดัสรรไมพ่อเพยีง 

(3) ความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตังิาน (Operation Risk: OR) หรอืความเสีย่งดา้นการดําเนินงาน คอืความ

เสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากขาดการควบคุมทีด่ ีโดยอาจเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายในคน 

ระบบ หรอืเหตุการณ์ภายนอก 

(4) ความเสีย่งทางดา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดผกูพนัองคก์ร (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

ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเพิม่เตมิ เป็นกลุ่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มใหม่ที่เพิม่เตมิขึน้ไปจากกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ดัง้เดมิทีม่อียูแ่ลว้ เชน่ องคก์รคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม กลุม่คุม้ครองสทิธ ิเดก็และสตร ีเป็นตน้ 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินงาน ควบคุม ตดิตามตรวจสอบสมํ่าเสมอ 

และปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

 นโยบายด้านภาษี 

นโยบายน้ีจดัทาํขึน้เพื่อใหบ้รษิทั และบรษิทัในเครอื ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการดา้นภาษ ีรวมถงึการ

ประเมนิความเสีย่ง และการวางแผนดา้นภาษอียา่งถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยมทีศิทางและวธิกีารทีส่อดคลอ้ง

กนัในกลุ่มบรษิทั เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูม้สี่วนได้เสยี (Stakeholders) และส่งเสรมิภาพลกัษณ์องค์กร รวมทัง้เพื่อ

สรา้งความยัง่ยนืของกลุ่มบรษิทัและประเทศชาต ิโดยการดําเนินการประเมนิความเสีย่งด้านภาษี การวางแผนภาษี  

และการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนกําหนดแนวทางในการ

ดาํเนินการดา้นภาษใีหม้คีวามโปรง่ใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

 

แนวทางปฏบิตัทิีด่:ี 

(1) การวางแผนและแนวทางปฏบิตัดิา้นภาษ ี

1.1) วางแผนและบรหิารจดัการด้านภาษีใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกําหนด 

โดยปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและแนวทางของกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงูสดุทางดา้นภาษแีก่องคก์ร ผู้

มสี่วนไดเ้สยี และเพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที่ดขีองบรษิทัและบรษิทัในเครอืซึ่งดําเนินการตามหลกั

ธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

1.2) เปิดเผยนโยบายดา้นภาษ ีขอ้มลูดา้นภาษตีามทีก่ฎหมาย และกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

1.3) นําส่งภาษีอากรในระยะเวลา ตามที่กฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกําหนด รวมถงึบรหิาร

จดัการการจา่ยภาษแีละการขอคนืภาษเีพือ่ใหเ้กดิสภาพคลอ่งสงูสดุแก่องคก์ร 

1.4) ธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิทัในเครอื จะกําหนดราคาโอนโดยยดึหลกัเสมอืนการทําธุรกรรมกบัคู่

ค้าทัว่ไปที่มไิด้มคีวามเกี่ยวข้องกนั (Arm’s Length Principle) เพื่อให้การเสยีภาษีเป็นไปอย่าง

ถกูตอ้ง เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัหน้าทีง่านทีท่าํและกลยทุธท์างธุรกจิ 
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1.5) พจิารณาผลกระทบทางภาษีต่อโครงการลงทุนใหม่ หรอืธุรกรรมทางธุรกจิใหม่ก่อนลงทุนหรอืทํา

ธุรกรรม โดยปรึกษาผู้รบัผิดชอบด้านภาษีและ/หรือที่ปรึกษาภาษีอากร เพื่อให้โครงการหรือ

ธุรกรรมใหมน่ัน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย รวมทัง้พจิารณาสทิธปิระโยชน์ทางภาษหีรอืมาตรการยกเวน้

ภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

1.6) ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งดา้นภาษี ซึ่งรวมถงึ การระบุ ประเมนิ บรหิารจดัการความเสีย่ง และ

รายงานใหผู้บ้รหิารทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

(2) การประสานงานดา้นภาษกีบัหน่วยงานราชการ 

จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นภาษีที่มทีกัษะและความรู ้ความเชี่ยวชาญดา้นภาษี เพื่อใหก้ารดําเนินการดา้นภาษี

ถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายกําหนด และประสานงาน/ใหข้อ้มลูดา้นภาษกีบัหน่วยงานราชการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิและ

ตรงไปตรงมา 

(3) การใหค้วามรู ้และใหค้าํปรกึษาดา้นภาษ ี

1) จดัใหม้ทีีป่รกึษาภาษหีรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษเีพื่อใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัภาษ ีและการวางแผนภาษ ีใหถู้กตอ้งตามแนวทางทีก่ฎหมายกําหนด เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อ

บรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2) ให้ความรู้/คําปรึกษาเกี่ยวกับภาษี กับหน่วยงานต่าง ๆ และพนักงานภายในบริษัท เพื่อให้

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายภาษอีากร 

3) จดัให้มกีารศกึษา ประเมนิความเสีย่งและพจิารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อมี

นโยบายด้านภาษีใหม่หรอืกฎหมายออกใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการธุรกิจของบรษิทัและ

บรษิทัในเครอื 

(4) การจดัการดา้นภาษสีาํหรบัธุรกรรมพเิศษ 

บรษิทัในเครอืตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึเน้ือหาของโครงการหรอืธุรกรรมพเิศษก่อนทีจ่ะดาํเนินการ เพือ่บรษิทั

จะใหค้วามเหน็และวางแผนภาษทีีเ่หมาะสมกบัโครงสรา้งและนโยบายดา้นต่าง ๆ ภายในบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัในเครอื

นําไปปฏบิตัโิดยสอดคลอ้งกนั ธุรกรรมพเิศษ เชน่ 

- การซือ้/ขาย/ควบรวมกจิการ 

- การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งธุรกจิ 

- การจดัตัง้/เลกิบรษิทั 

- การเพิม่/ลดทุนจดทะเบยีน 

- การทาํธุรกรรมรปูแบบใหมท่ีม่มีลูคา่ทีเ่ป็นสาระสาํคญัของแต่ละกจิการ 

บรษิทัสนับสนุนส่งเสรมิใหบ้รษิทัและบรษิทัในเครอืถอืปฏบิตัติามนโยบายด้านภาษีขา้งต้นน้ีโดยหน่วยงาน

บญัชเีป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสอบทานนโยบายดา้นภาษอียา่งสมํ่าเสมอ และปรบัปรงุใหเ้ป็นปัจจุบนั 

บรษิทัไดใ้หค้วามร่วมมอืและมสี่วนร่วมดา้นภาษีกบัรฐับาลและกรมสรรพากร มุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกจิดว้ย

ความซื่อสตัย ์และมกีารดําเนินการดา้นภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้และตรงตามเวลาที่

กําหนด โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,657.76 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รฐับาล เป็นจํานวนเงนิ 10.80*       

ลา้นบาท 
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ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (พนับาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ภาษทีีจ่า่ยใหร้ฐับาล 10.80* 32.10 27.03 

หมายเหตุ: * ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 แบบ 56-1  

One Report 

 นโยบายการคดัเลือกผูข้าย/ผูร้บัจ้าง 

นโยบายน้ีจดัทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานด้านการจดัซื้อจดัจ้างของบริษัท กบัผู้ขายและ/หรือ           

ผู้รบัจ้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น อนัครอบคลุมถึงการป้องกนัความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจอนัมาจากประเด็นทาง

กฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย คู่คา้ (ซพัพลายเออร)์ ดว้ยความเชื่อมัน่วา่การ

ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึจรยิธรรมจะสง่ผลใหธุ้รกจิมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และมุง่หวงัเพื่อพฒันาการทาํงานและ

พฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ในผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั ทางบรษิทัจงึยดึถอืเอาหลกัการในการดาํเนินธุรกจิน้ีใช้

ในการดาํเนินธุรกจิของผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งของบรษิทัเชน่กนั โดยนโยบายในการจดัซือ้จดัจา้งม ีดงัน้ี 

แนวทางปฏบิตัทิีด่:ี 

1. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

1.1 การบรหิารการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งมรีะบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั และสามารถถ่ายทอดใหบ้รษิทัรบัทราบถงึการบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ

ได ้

1.2 การกาํจดัของเสยี สารเคมแีละวตัถุอนัตราย 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งบรหิารจดัการ การรกัษา การปล่อย หรอืการกําจดัของเสยี สารเคมี

รวมถงึวตัถุอนัตรายที่เกดิจากการดําเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบที่ใชบ้งัคบั 

โดยไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2.1 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องจดัใหม้นีโยบายดา้นสุขภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั เพื่อ

สนับสนุนให้เกดิสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมถงึจดัให้มเีครื่อง

ป้องกนัสว่นบุคคลใหก้บัลูกจา้งอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหลู้กจา้งสามารถ

นําเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภยัในการทํางานโดยไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่ขดัต่อ

ระเบยีบวนิยั 

2.2 การป้องกนั เตรยีมตวั และตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน 

ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้างต้องมกีารประเมนิสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมกีารวางแผน และมวีธิี

ปฏบิตัทิีร่องรบัการตอบสนองสภาวะเหลา่นัน้ เพือ่ชว่ยลดผลกระทบจากสภาวการณ์ดงักลา่ว 

2.3 การปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีม 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งไม่สรา้งความไม่เท่าเทยีมในการจา้งงาน หรอืการเลอืกปฏบิตัอินัมา

จากการแขง่ขนั การกดีกนัแบง่แยกเชือ้ชาต ิสญัชาต ิอาย ุศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศหรอืความ

พกิาร หรอืการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ทา่เทยีมกนัในรปูแบบใด ๆ 
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2.4 แรงงานและแรงงานเดก็ 

ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้าง ต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุตํ่ากว่าเกณฑ์ ตามที่กฎระเบยีบของประเทศ

กําหนด โดยแรงงานจะต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถงึจะต้องไม่จา้งแรงงานที่เกดิจากการ

บงัคบัหรอืไมเ่ตม็ใจในรปูแบบใด ๆ 

2.5 เงือ่นไขการทาํงาน 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งต้องปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ที่บงัคบัใชแ้ละกฎระเบยีบที่

เกีย่วกบัสภาพการทาํงาน รวมถงึชัว่โมงการทาํงาน คา่ตอบแทน และการเลกิจา้ง 

3. การมหีลกัจรยิธรรมทางธุรกจิ 

3.1 การปฏบิตัติามขอ้บงัคบั 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งดําเนินธุรกจิ โดยปฏบิตัติามกฎหมาย รวมถงึกฎระเบยีบที่บงัคบัใช้

กบัการดาํเนินธุรกจิ และใบอนุญาตทีจ่าํเป็นในประเทศทีม่กีารดาํเนินการอยู ่

3.2 คอรร์ปัชนั และการตดิสนิบน 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งไมส่นบัสนุนการคอรร์ปัชนั และการตดิสนิบนทัง้กบัหน่วยงานภาครฐั 

หรอืหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ 

3.3 รางวลั ของขวญั 

ผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งตอ้งรบัทราบวา่พนกังานบรษิทัจะไมม่กีารใหห้รอืรบัของขวญั รางวลั ของ

ที่ระลกึอนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจในการดําเนินงาน หรอืก่อให้เกดิการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เป็น

ธรรม เวน้เสยีแต่วา่เป็นของขวญัทีใ่หต้ามธรรมเนียมปฏบิตัทิางธุรกจิ 

3.4 การดาํเนินธุรกจิอยา่งเป็นธรรม 

ผู้ขายและ/หรือผู้รบัจ้างช่วงจะต้องไม่สร้างสถานการณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ

แขง่ขนัของธุรกจิ 

3.5 การรกัษาความลบัทางการคา้ 

ผู้ขายและ/หรอืผู้รบัจ้างต้องมกีารกระทําและกระบวนการป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมูลที่เป็น

ความลบัของบรษิทั และบรษิทัในเครอื คูค่า้ (ซพัพลายเออร)์ 

3.6 การเปิดเผยขอ้มลู 

ผู้ขายและ/หรือผู้รบัจ้างต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ในด้านธุรกิจ สิง่แวดล้อม กิจกรรมสงัคม 

โครงสรา้ง รวมถงึผลประกอบการโดยมคีวามสอดคลอ้งตามกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง 

บรษิทัเชื่อวา่การมคีูค่า้ทีด่จีะสง่ผลใหค้วามสมัพนัธท์างธุรกจิและการเตบิโตของธุรกจิกา้วหน้าไปอยา่งรวดเรว็ 

การเพิม่โอกาสใหคู้่คา้สามารถนําเสนอสิง่ที่ดทีี่สุดใหก้บัลูกคา้ และส่งผลดทีัง้ในดา้นเทคโนโลย ีการทนัต่อเหตุการณ์ 

และมคีวามโปรง่ใส อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ช่องทางในการลดตน้ทุนอกีดว้ย ในปี 2564 บรษิทัไดค้ดัเลอืกคูค้า้ ดา้นการจดัซือ้ 

จดัจา้งกบัผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้ง ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) จาํนวน 59 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.72 

จาํนวนของผูส่้งมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในท้องถ่ิน 

จาํนวน: ราย 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวนของผูส้ง่มอบ(Supplier/Service/Outsource) 

ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) 

59.00 57.00 20.15 

 

GRI 308-1, GRI 414-1  
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5.2 นวตักรรมในกระบวนการทางธรุกิจ 

บริษัทให้ความสําคญัและส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวตักรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ทัง้ในระดบั

กระบวนการซึ่งพฒันาขึน้โดยทมีวจิยัและพฒันา เน้นการพฒันาหรอืส่งเสรมินวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ และกระบวน            

การผลติ นอกจากน้ียงัสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมรว่มกบัองคก์รภายนอกอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ปี 2562 บรษิทั ไดม้กีารลงทุนเครื่องจกัรสาํหรบัผลติเครือ่งกรองน้ํา ซึง่นําเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใชเ้พื่อให้

เกดิความรวดเรว็ในการผลติรองรบัการเตบิโตและการขยายตลาดในอนาคต โดยเครือ่งจกัรทีนํ่ามาใช ้ประกอบดว้ย 

- Line ผลติแบบ Cell Production 

- เครือ่งรอ่นฝุ่ นสารกรอง 

- เครือ่งผสมสารกรองอตัโนมตั ิ 

- เครือ่งบรรจุสารกรองอตัโนมตั ิ

- เครือ่งปิดฝาการทอ่กรองดว้ยระบบเชื่อมตดิแบบ Spin Welding  

- เครือ่งทดสอบการรัว่ไหล ดว้ยระบบลม (Cosmo Air Leak Test) และระบบน้ํา (Hydro pump) 

ในปี 2563 บรษิทั ไดเ้ริม่ใชง้านเครือ่งจกัรสาํหรบัผลติเครื่องกรองน้ําทีใ่ชท้่อกรองแบบใหม ่โดยใชเ้ครื่องบรรจุ

สารกรองกรองอตัโนมตั ิเชื่อมปิดฝาท่อกรองดว้ยระบบ Spin Welding และผ่านระบบการทดสอบและควบคุมคุณภาพ 

ด้วยระบบ Cosmo Air Leak Test และระบบ Hydro pump. ซึ่งท่อกรองแบบ Spin Welding สามารถทนแรงดนัได้สูง 

ลดโอกาสการรัว่ซมึภายใตก้ารใชง้านแบบระบบปิด อกีทัง้ไดเ้ริม่ทําการผลติบน Line ผลติแบบ Cell Production เพื่อ

เพิม่ Productivity ในการผลติ และรองรบัการขยายตลาดในอนาคต 

 
 

ดา้นการสรา้งนวตักรรมใหม่ ทางบรษิทัไดร้่วมลงนามความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันาในการศกึษาวสัดุ

กรองน้ําหรอืระบบกรองน้ําเพื่อคุณภาพน้ําตามมาตรฐานสาํหรบัอุปโภคบรโิภค กบัทางศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

เพื่อร่วมกนัพฒันาและสรา้งนวตักรรมใหม่สาํหรบัเครื่องกรองน้ําเพื่อคนไทย ทัง้น้ี บรษิทัยงัอยู่ระหว่างการวจิยัรว่มกนั

โดยเน้นไปทีก่ารพฒันาสารกรองพเิศษเพือ่แกปั้ญหาคุณภาพน้ําของแต่ละพืน้ทีใ่นประเทศ 
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5.2.1 การพฒันาด้านผลิตภณัฑ ์

บรษิทัมุ่งพฒันาและต่อยอดการกรองน้ําในระบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้า ซึ่งมีอัตราการบริโภคน้ําดื่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยทีมวิจัยและพฒันาได้ทําการวิจัยระบบ RO High 

Flowrate ส่งผลให้อตัราการผลติน้ําดื่ม มปีรมิาณเพิม่มากขึ้นทนัต่อความต้องการของลูกค้า จากเดมิอตัราการผลติ     

น้ําดื่มอยูใ่นชว่ง 50-75 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมาณ 190-283 ลติรต่อวนั ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 400 GPD (แกลลอน

ต่อวนั) หรอืประมาณ 1,512 ลติรต่อวนั ทาํใหส้ามารถยกเลกิการใช ้RO Tank ลงได ้ลดพืน้ทีใ่นการตดิตัง้ (สาํหรบัวาง 

RO Tank) รวมทัง้ลดขัน้ตอนการตดิตัง้ใหส้ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

  
 

ในปี 2563 บริษัทมุ่งพฒันาระบบกรองน้ําสําหรบัภาคธุรกิจ โดยยงัคงเน้นเพิ่มอตัราการผลิตน้ําให้สูงขึ้น            

เพื่อตอบโจทย์ปริมาณการใช้น้ําของภาคธุรกิจที่สูงกว่าการใช้งานในระดับครัวเรือน เช่น การออกสินค้ากลุ่ม                  

เครื่องกรองน้ําสาํหรบัเครื่องทาํน้ําแขง็ ตวัอยา่งเช่น รุน่ UV Alpine, UV Ice, RO150GPD, RO300GPD, RO600GPD 

เป็นตน้ 
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ในปี 2564 เป็นปีแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ําระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane)         

แบบ High Flowrate  โดยบริษัทได้ทําการศึกษาและทดสอบคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมออกสินค้าใหม่            

รุ่น RO Beyond ในช่วงต้นปี 2565 โดยเพิม่คุณสมบตัทิัง้ด้านระบบการกรองที่เพิม่กําลงัการผลติมากกว่าระบบ RO 

ทัว่ไปถงึ 8 เท่า (50 GPD เป็น 400 GPD) การเพิม่หน้าจอแสดงผลทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีDixell ทีส่ามารถแสดงค่าคุณภาพ

น้ําในรปูของคา่สารละลายในน้ํา (TDS) รวมทัง้การแสดงค่าคุณสมบตักิารใชง้านอื่น ๆ เชน่ แสดงฟังกช์นัปรมิาณการใช้

น้ําสะสม จาํนวนวนัใชง้านคงเหลอื อตัราการไหลของน้ํา การแจง้เปลีย่นสารกรองเมือ่ครบกาํหนด เป็นตน้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของระบบการกรองน้ําดื่มที่สะอาดบริสุทธิ ์ยงัเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการผลิตเครื่องกรองน้ํา               

RO Beyond โดยบรษิทัยงัคงเน้นคุณภาพวตัถุดบิและขัน้ตอนการผลติทุกขัน้ตอน RO Beyond จงึออกแบบให้ตอบ

โจทย ์ทุกความตอ้งการของผูใ้ชง้านอยา่งแทจ้รงิ 
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5.2.2 การพฒันาด้านกระบวนการ 

บรษิทัมกีารปรบัปรงุกระบวนการในการทาํงานเพือ่ความสะดวก ลดเวลาการทาํงานของพนกังาน และยงั

คาํนึงถงึสภาพแวดลอ้ม โดยไดนํ้าเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใช ้เชน่ 

- HRIS เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานของแผนกทรพัยากรบุคคล โดยลดการใชก้ระดาษ 

- บรษิทัลดการใชท้รพัยากร (กระดาษ) ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

โดยใชก้ารสง่ขอ้มลูเขา้ Share Drive แลว้ใหก้รรมการเขา้ไปศกึษาขอ้มลูการประชุมผา่นมอืถอื หรอื 

Tablet 

- ไดม้กีารลดการใชข้วดพลาสตกิ โดยยกเลกิการเสริฟ์น้ําดื่มบรรจุขวดในหอ้งประชุมแต่ใชน้ํ้าดื่มใสเ่หยอืก

เสริฟ์ในทีป่ระชุม 

- การใช้ Tablet เพื่อลดปรมิาณการใช้กระดาษ และดําเนินการด้านต่าง ๆ ดงัน้ี ใช้ในการดูขอ้มูลของ

ผูส้มคัรในการสมัภาษณ์งาน จดัทาํสญัญาเชา่ซือ้หรอืใบเสรจ็ใหก้บัลกูคา้ แจง้ปัญหา แจง้ซ่อมงานภายใน 

จองหอ้งประชุมผา่นระบบ เป็นตน้ 
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6. การดาํเนินงานด้านสงัคม (Society) 

6.1 ด้านการจ้างงาน 

การจ้างงาน 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการจา้งงานและการบรหิารคา่ตอบแทนอย่างเป็นธรรมพรอ้ม ๆ กบัการคํานึงถงึสทิธิ

มนุษยชนของบุคคล โดยไดก้าํหนดนโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มเผยแพรข่อ้มลู

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั รวมทัง้มกีารสือ่สารใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบทาํความเขา้ใจ 

 

สถิติข้อมลูด้านบคุลากร 

1. ขอ้มลูจาํนวนพนกังาน 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1.1 จาํนวนพนกังานรวม (คน)      

 - พนกังานประจาํ 1,479 1,767 1,584 

 - พนกังานรายวนั 18 15 26 

 - พนกังานชัว่คราว (พนกังานขายอสิระ) 901 1,215 1,009 

รวมทัง้ส้ิน 2,398 2,997 2,619 

1.2 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามเพศ (รอ้ยละ)      

 - เพศชาย 59.17 58.93 60.40 

 - เพศหญงิ 40.83 41.07 39.60 

  100.00 100.00 100.00 

1.3 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามระดบัพนกังาน (คน)      

 - อตัราพนกังานเขา้รว่มงานกบับรษิทั 668 519 554 

 - ระดบัผูจ้ดัการ 17 6 18 

 - ระดบัผูอ้าํนวยการขึน้ไป 4 3 4 

 

2. ขอ้มลูพนกังานทีจ่ะเกษยีณ และอตัราการลาออก 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

2.1 จาํนวนพนกังานทีจ่ะเกษยีณอาย ุ(คน)       

 - กลุม่พนกังานชว่งอาย ุ55-60 ปี 46 45 59 

 - กลุม่พนกังานชว่งอาย ุ51-54 ปี 91 82 99 

2.2 อตัราการลาออก (Turn Over Rate) (รอ้ยละ) 15.34 11.38 9.68 

 

 

 

 

 

GRI 102-8, GRI 401-1, GRI 401-2 
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3. อตัราการกลบัมาทาํงานหลงัจากคลอด 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราการกลบัมาทาํงานหลงัจากคลอดบุตร (คน) 11 18 14 

 

4. อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิและชาย 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิ (รอ้ยละ) 34.04 34.04 29.00 

อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานชาย (รอ้ยละ) 65.96 65.96 71.00 

 

ดา้นการสง่เสรมิสทิธมินุษยชนและความเท่าเทยีมกนัในสงัคม บรษิทัคํานึงถงึประเดน็ดา้นสทิธมินุษยชนและ

การเขา้ถงึโอกาสอย่างเท่าเทยีม สนับสนุนการจา้งผูพ้กิารและนําส่งเงนิสมทบเขา้กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร โดยมุง่สง่เสรมิใหพ้นกังานผูพ้กิารสามารถดาํรงชพีไดด้ว้ยตนเองและ การพฒันาคุณภาพชวีติอยา่งยัง่ยนื 

พร้อมทัง้ให้ค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรเช่นเดยีวกบั พนักงานทัว่ไป โดยปัจจุบนั

สามารถแบง่แยกประเภทของพนกังานผูพ้กิาร ไดด้งัน้ี 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

1. ข้อมลูจาํนวนพนักงานผู้พิการ (คน)   

1.1 จาํนวนพนกังานผูพ้กิารรวม (คน) 19 15 

- พนกังานประจาํ 3 1 

- พนกังานสญัญาจา้งรายปี (มาตรา 35) 16 14 

1.2 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามเพศ (คน)   

- เพศชาย 10 9 

- เพศหญงิ 9 6 

1.3 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามเพศ (รอ้ยละ)   

- เพศชาย 53 60 

- เพศหญงิ 47 40 

2. ค่าตอบแทนพนักงานผู้พิการ (บาท) 1,933,781 1,769,972 
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6.2 ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บรษิทัมนีโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในการทํางาน โดยนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตัใิน

องคก์รอยา่งต่อเน่ืองรกัษาไวซ้ึง่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคน โดยถอืเป็น

หน้าที่ที่จะดําเนินการและส่งเสรมิ วางแผน ออกแบบ จดัหา ตดิตัง้ ปฏบิตักิาร บํารุงรกัษาอาคารสถานที่เครื่องจกัร 

อุปกรณ์ เทคโนโลยกีารผลติ กฎความปลอดภยัและสภาวะแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาพนักงานเพื่อป้องกนัความ

สูญเสยีที่อาจเกดิขึน้ โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) 

ผูบ้งัคบับญัชา เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ นโยบายความปลอดภยัจะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองและ

ไดผ้ลอย่างจรงิจงั โดยจะถอืว่ากจิกรรมเพื่อความปลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ทุกระดบั ทีจ่ะตอ้งใหค้วาม

รว่มมอืเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อตนเองและเพือ่นรว่มงานทุกคน 

 

วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 

1. เพือ่พฒันาการจดัทาํระบบมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่

เกีย่วขอ้ง 

3. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมแก่พนักงานในด้านความปลอดภัยและการสร้าง

สภาพแวดลอ้มการในการทาํงานทีป่ลอดภยั 

4. ลดสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและโรคจากการทาํงานใหเ้ป็นศนูย ์

5. เพื่อปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยั สง่เสรมิดา้นสขุภาพอนามยัของพนกังานใหด้ี

ยิง่ขึน้ 

การกาํกบัดแูลของผูบ้ริหารระดบัสงู 

ผู้บรหิารบรษิทัให้ความสําคญัและสนับสนุนการดําเนินงาน โดยจดัสรรงบประมาณดําเนินงานด้านความ

ปลอดภยัฯ อย่างเหมาะสม และตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้บรหิารระดบัสูงทุก

เดือน พร้อมกบักําหนดให้ตวัแทนผู้บรหิารระดบัสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อกํากบัดูแลการ

ดาํเนินงานรว่มกบัคณะกรรมการความปลอดภยั ซึง่เป็นตวัแทนของพนกังานทีไ่ดม้าจากการเลอืกตัง้ 

 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวนพนกังานทีเ่ป็นคณะกรรมการสวสัดกิาร (คน) 5 5 5 

จาํนวนพนกังานทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คน) 

 - ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั  6 6 6 

 - ตวัแทนลกูจา้ง 5 5 5 

 

องคค์วามรู้สู่การปฏิบติั 

บรษิทัไดจ้ดัทําขัน้ตอน คู่มอื เกี่ยวกบัการปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั และจดัอบรมดา้นความปลอดภยัใหก้บั

หวัหน้างาน และกลุม่พนกังาน เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในการปฏบิตังิาน ดา้นความปลอดภยั เพือ่ตระหนกัรู้

ถงึอนัตรายล่วงหน้าและวธิปีฏบิตัทิีถู่กตอ้งก่อนการปฏบิตังิาน รวมทัง้ฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละฝึกภาคปฏบิตัเิกี่ยวกบั

วธิกีารดบัเพลงิและการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ 

 

GRI 102-8, GRI 103, GRI 403-1, GRI 404-1, GRI 404-2  
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โดยในปี 2564 บรษิทัไดม้กีารอบรมดบัเพลงิขัน้ต้นใหก้บัพนักงานทีอ่ยู่ในสาํนักงานใหญ่ โรงงาน และสาขา

ต่างจงัหวดั และดําเนินการจดัหาถงัดบัเพลงิจดัวางในพื้นที่ตามกฎหมายกําหนด รวมทัง้ฝึกซ้อมจําลองสถานการณ์

เสมอืนจรงิในการอพยพคนจากเหตุการณ์อคัคภียั เพื่อให้รู้ข ัน้ตอนและสามารถปฏิบตัิตามแผนการและจดัการกบั

เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มปีระสทิธภิาพ และลดความสูญเสยีต่อชีวติและทรพัย์สนิเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 

นอกจากน้ียงัได้จดัอบรมหลกัสูตรการขบัขี่อย่างปลอดภยัและให้ความรู้การตรวจสอบสภาพรถกบัพนักงานขบัรถ 

สํานักงานใหญ่ โดยได้รบัความร่วมมอืจากวทิยากรของบรษิัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั และบรษิัท 

อาคเนย ์ประกนัภยั จาํกดั 

 

กิจกรรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัปี 2564 

1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดทางดา้นระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั

รวมทัง้กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. จดัเตรียม จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้และสวมใส่

ป้องกนัตามความเหมาะสมต่อลกัษณะและการปฏบิตังิานของพนกังาน 

3. สรา้งเสรมิจติสาํนึกดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัใหพ้นกังานทุกคน และบุคคลจากหน่วยงานภายนอก

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในเรื่องความปลอดภยัอาชวีอนามยัทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัหน้าทีก่ารปฏบิตังิาน โดยการจดัอบรมรณรงค์

การขบัขีป่ลอดภยั การยศาสตรใ์นสาํนกังาน ระบบการจดัการ 5ส เป็นตน้ 

4. สนบัสนุนและสง่เสรมิดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองและ

จดังบประมาณใหเ้พยีงพอและมคีวามเหมาะสม 

5. การตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เช่น แสงสว่าง เสยีง ความรอ้น เป็นต้น เพื่อนําไปสู่การปรบัปรุงแก้ไข 

และมกีารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําดื่ม น้ําทิง้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

6. กําหนดมาตรการป้องกนัสถานการณ์โควดิ 19 เช่น การจดัทํามาตรการ Bubble and Seal ในโรงงาน

ปทุมธานี การตรวจเชงิรุกด้วย ATK ในพนักงานกลุ่มเสีย่ง การอบรมแนวทางการใช้ Antigen Test Kit ในการตรวจ

วนิิจฉยัโรค COVID-19 ใหก้บัพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

7. จดัตัง้ทมีฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) ในสว่นสาํนกังานและโรงงาน เพื่อเป็นการเตรยีม

ความพรอ้มในกรณีเหตุฉุกเฉินโดยการฝึกสอนใหค้วามรูก้บัทมี 

 

กิจกรรมการฝึกซ้อมดบัเพลิงขัน้ต้นและอพยพหนีไฟประจาํปี 2564 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRI 102-8, GRI 403-1, GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3 

สาํนักงานใหญ่ 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

โรงงานปทมุธานี 

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

เธียรสรุตัน์  อพารท์เม้นท ์

วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 

เวลา 14.00 – 17.00 น. 
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ตารางสรปุการเกิดอบุติัเหตจุากการดาํเนินงาน 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุปี 2564 

(หน่วย: คน) 

ส่ิงท่ีทาํให้ประสบอนัตราย เสียชีวิต ทพุพลภาพ 
หยดุงาน

เกิน 3 วนั 

หยดุงานไม่

เกิน 3 วนั 
ไม่หยดุงาน 

ยานพาหนะ 0 0 9 3 7 

เครือ่งมอื 0 0 0 1 1 

ตกจากทีส่งู 0 0 0 2 0 

ลื่นลม้ 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 9 6 8 

หมายเหต:ุ อุบตัเิหตุรา้ยแรงหมายถงึ นบัจาํนวนการประสบอนัตรายกรณีเสยีชวีติ ทุพพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น 

หยดุงานเกนิ 3 วนั 

 

(หน่วย: คน) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราการบาดเจบ็จากการทาํงาน 23 20 7 

อตัราการเกดิโรคจากการทาํงาน 0 0 0 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยดุงาน 15 9 5 

จาํนวนผูเ้สยีชวีติจากการทาํงาน 0 1 - 

 

6.3 ด้านสขุภาพ 

ในปัจจุบนัมปัีจจยัเสีย่งหลากหลายทีส่ง่ผลต่อสขุภาพของมนุษย ์คนเริม่หนัมาดแูลรกัษาสขุภาพกนัมากยิง่ขึน้ 

ใสใ่จในการเลอืกอุปโภคบรโิภค รวมถงึหนัมาใสใ่จในการออกกาํลงักายเพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัรา่งกาย และในปี 2564 

น้ี เป็นที่ทราบโดยทัว่กนัเกี่ยวกบัเรื่องสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดขึน้ทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อหลากหลายอาชพี 

ทัง้น้ี บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ปัจจยัของสถานการณ์ทีท่ําใหเ้กดิโรคระบาดจงึไดเ้ตรยีมความพรอ้ม และปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

อยา่งเครง่ครดัเพื่อป้องกนัพนกังานใหป้ลอดภยัและห่างไกลจากโรค บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจําปีสาํหรบั

พนกังานกลุ่มการผลติ และไดต้รวจคดักรองพนกังานอยา่งเขม้งวดก่อนเขา้บรษิทัหรอืทาํกจิกรรมต่าง ๆ โดยยงัคงเวน้

ระยะห่างตามนโยบาย Social Distancing ของภาครฐั จดัทาํโครงการสง่เสรมิสขุภาพดา้นต่าง ๆ ใหพ้นกังานไดป้ฏบิตัิ

ตนไดอ้ย่างถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพ ตัง้แต่เรื่องการกนิ การพกัผ่อน การออกกําลงักาย และไม่ยุ่งเกี่ยวกบัสิง่เสพตดิ 

เพื่อสขุภาพทีด่ขีองพนกังาน เน่ืองจากสขุภาพทีด่เีป็นรากฐานของการมคีุณภาพชวีติทีด่บีรษิทัจงึมนีโยบายในการดแูล

พนักงานรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมที่ทําให้พนักงานได้ออกมามีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องของ 

“สขุภาพ” ทัง้ภายในและภายนอก โดยในปี 2564 บรษิทัดาํเนินกจิกรรม ดงัน้ี 

 

GRI 102-8, GRI 403-1, GRI 403-2 



ห น้ า  | 47 

 

 รายงานความยัง่ยืน ประจาํปี 2564  

โครงการ TSR รู้สู้ COVID-19: สง่เสรมิในเรือ่งของการใหค้วามรูพ้นกังานเกีย่วกบัเรือ่ง COVID-19 

โดยการประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่าง ๆ ขององคก์ร อาท ิบอรด์ประชาสมัพนัธ,์ Line official, Group line, 

รายการโทรทศัน์ของบรษิทั เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสําคญัในการควบคุมดูแลตนเองในสถานการณ์ที่

เกดิขึน้ ใชช้วีติและดแูลตนเองอยา่งระมดัระวงั รูท้นัสถานการณ์ความเคลื่อนไหวไดอ้ยา่งรวดเรว็และเป็นประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ เธียรสุรตัน์ ห่วงใยทําประกนัภยั COVID-19: ป้องกันและดูแลพนักงานกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์               

COVID-19 

โดยผูบ้รหิารเลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการป้องกนัและดูแลพนักงานในกลุ่มที่ต้องสมัผสักบัลูกคา้โดยตรงจงึ

จดัสรรสวสัดกิารของบรษิทัเพือ่ดแูลและป้องกนัพนกังานกรณีตรวจพบการตดิเชือ้จากโรคระบาด COVID-19 

 

โครงการ จดัหาชดุตรวจโควิด-19 ( Antigen Test Kit ) 

ทางบรษิทั ได้จดัหาชุดตรวจ ATK ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน อย. เพื่อใช้ทดสอบเบื้องต้นกบัพนักงานที่

สมัผสัโรคระดบัความเสีย่งสงูทีม่อีาการ เพื่อสามารถคดักรองคดัแยกพนักงานจากผูอ้ื่น และยงัมแีผนงานในการตรวจ 

เชงิรกุเพือ่เฝ้าระวงัและคน้หาเชงิรกุ และคดักรองเพือ่ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 102-8, GRI 403-1, GRI 403-2 
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โครงการ TSR ห่วงใย ใส่ใจพนักงาน: ใหค้วามสาํคญัในเรือ่งของการดแูลพนกังานในสถานการณ์ COVID-19 

บรษิทัไดท้ําการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ในส่วนของสาํนักงานใหญ่ คลงัสนิคา้ โรงงานผลติ รวมถงึสาขาต่างจงัหวดัทัว่

ประเทศไทย แจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามยั น้ํายาฆ่าเชื้อ และเครื่องจ่ายสบู่โฟมอตัโนมตัใิห้กบัพนักงานทุก

หน่วยงาน พรอ้มทัง้ตัง้จุดคดักรองทัว่ทัง้บรเิวณ อาท ิประตูหน้าบรษิทั ประตูหลงับรษิทั ลานจอดรถ รวมถงึรณรงค์ให้

พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามยัทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั จดัทําจุดลา้งมอืใหก้บัพนักงานรอบบรษิทั รวมถงึการ

จดัซือ้วคัซนีชโินฟารม์จากราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ ฉีดใหก้บัพนกังานทีอ่อกปฏบิตังิานนอกสถานที ่

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการ โรงงานสีขาว: ส่งเสริมให้พนักงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการเฝ้าระวังจากผู้บังคับบัญชา             

ทุกหน่วยงาน รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยงัพนักงานเพื่อเน้นยํ้าและปลูกจิตสํานึกในเรื่อง              

โทษของยาเสพตดิอยูเ่สมอ 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพตดิ โดยใหจ้ดัตัง้คณะผูร้บัผดิชอบควบคุม

สถานบรกิาร โรงงาน และสถานประกอบกจิการมใิหม้กีารซุกซ่อนหรอืจาํหน่ายสารเสพตดิอยา่งเดด็ขาด ทัง้น้ี หากพบ

ลูกจา้งมพีฤตกิรรมเสพยาหรอืตดิยาเสพตดิใหนํ้าเขา้สู่กระบวนการบําบดั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาโดยความสมคัรใจ 

และตดิตามดแูลชว่ยเหลอืใหส้ามารถกลบัมาดาํรงชวีติไดต้ามปกต ิซึง่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชแ้รงงานมสีขุภาพและคุณภาพชวีติ

ทีด่ ีสามารถทํางานใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกจิการ อนัจะทําใหเ้ป็นผลดต่ีอเศรษฐกจิของประเทศ

ต่อไป 

ในปี 2564 ไดม้กีารอบรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใหก้บับุคลากรในบรษิทัและกลุ่มการผลติ โดย

วทิยากรจากสถานีตาํรวจภธูรเทศบาลนครปากเกรด็ และมกีารตดิตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
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โครงการ WFH: เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดแูลและป้องกนัพนักงานในการเวน้ระยะห่างตามนโยบายของภาครฐั จงึไดม้ี

โครงการ WFH (Work from home) โดยจดัสรรพนักงานแต่ละฝ่ายงาน WFH ให้ได้มากที่สุด ตามแต่ลกัษณะงาน            

ตัง้แต่ 25% / 50% / 75% และ 100% รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ไอท ีต่าง ๆ ที่ สนับสนุนการทํางาน การลงนาม

เอกสารผา่นระบบ Electronic การอนุมตัต่ิาง ๆ ผา่นระบบ Online ผา่น E-mail หรอื line 

 
 

ตรวจสขุภาพประจาํปี 2564 

เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2564 บรษิทัได้ทําขอ้ตกลงกบัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาล 

เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล รตันาธิเบศร์ จดัทําโปรแกรมตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสี่ยงจํานวน 12 โปรแกรม 

สาํหรบัการตรวจสขุภาพประจาํปี 2564 สาํหรบัพนกังานกลุ่มการผลติ ตามความเสีย่ง ภายใตม้าตรการการป้องกนัการ

แพรร่ะบาดของโควดิ 19 

 

 

 

GRI 403-2  

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็  

เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัมสีขุภาพรา่งกายและจติใจทีด่ ี 

ลดภาวะการเจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ 

พนกังานมสีขุภาพดแีละเจบ็ป่วยน้อยลง  

เพือ่เสรมิภมูคิุม้กนัโรคต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ พนกังานมสีขุภาพแขง็แรงและฟ้ืนตวัจากอาการป่วยเรว็ขึน้  

เพือ่ป้องกนัพนกังานจาก COVID-19 ไมต่รวจพบพนกังานทีต่ดิเชือ้ไวรสั COVID-19 พนกังาน

ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการดแูลตนเองและสว่นรวม 

เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิเขา้มาในเขตพืน้ทีบ่รษิทั  พนกังานหนัมาออกกาํลงักายห่างไกลยาเสพตดิ  
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6.4 ด้านการพฒันาพนักงาน  

จากแนวทางการพฒันาพนักงานของ TSR ที่มุ่งให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ของพนักงานด้วยแนวทาง 

70:20:10 เพือ่ยกระดบัการเรยีนรูแ้ละกา้วสู ่Digital Transformation ทาํใหใ้นปี 2564 น้ี มแีผนการพฒันาพนกังานดงัน้ี 

 

1. การพฒันาการเรียนรู้ผา่นการสร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบติั (70%) 

การเรยีนรูโ้ดยการลงมอืทาํเป็นแนวคดิหรอืความเชื่อทีบ่รษิทัสนบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตัสิิง่ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง

ตามหน้าที่ของานที่รบัผดิชอบ ความสนใจ ตามความถนัดและศกัยภาพ ดว้ยการศกึษา คน้ควา้ ฝึกปฏบิตั ิฝึกทกัษะ

จนถงึการเรยีนรูด้้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระทําจะทําให้เกดิความเชื่อมัน่เป็นแรงจูงใจให้เกดิการใฝ่รู ้      

ใฝ่เรยีน ผูเ้รยีนจะสนุกสนานทีจ่ะสบืคน้หาความรูต่้อไป มคีวามสขุทีจ่ะเรยีน 

2. การติดตามวดัผล ประเมินผล และให้คาํแนะนํา (20%) 

การตดิตามและประเมนิผลเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัทราบว่า โครงการหรอืงานที่

มอบหมายดําเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพยีงใด มปีระสทิธภิาพหรอืไม่ ผลจากการ

ตดิตามและประเมนิผลจะใหข้อ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสาํเรจ็ จุดแขง็ จุดอ่อน และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขการ 

ดําเนินงาน ช่วยให้การบรหิารแผนงานและโครงการมปีระสทิธภิาพสูงยิง่ขึ้น ซึ่งการบรหิารแผนงานและโครงการที่

ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการ

ประเมนิผล (Evaluation) มคีวามสาํคญัเทา่กนัทุกสว่น 

3. การพฒันาการเรียนรู้ / การฝึกอบรม (10%) 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่กดิขึน้ทาํใหทุ้กองคก์รตอ้ง

เผชิญกบัความท้าทายและต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน และการใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้มี

ประสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึรปูแบบการเรยีนรูข้องคนในองคก์ร จากเดมิรอ้ยละ 10 ของการพฒันาเป็นการเรยีนรูภ้ายใน

ห้องเรยีน แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์ดงักล่าวจงึต้องมกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรยีนรู้เป็นแบบออนไลน์ (Online)       

E-Learning เพื่อสนบัสนุนใหพ้นักงานสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา โดยปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ชวีติวถิใีหม ่(New 

Normal) หรอืการทาํงานในรปูแบบ Work From Home 
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แนวทางการพฒันาบคุลากรและผลการดาํเนินงาน 

ทรพัยากรบุคคลถือเป็นสิง่ที่บรษิทัให้ความสําคญัอย่างยิง่ พนักงานทุกคนมตี้นทุนศกัยภาพที่หลากหลาย 

บรษิทัจงึไดจ้ดัเตรยีมแผนการพฒันาทีเ่หมาะสมสาํหรบัพนกังานทุกระดบั ใหม้ขีดีความสามารถตามมาตรฐานตําแหน่ง

งานที่กําหนดไว้ โดยบริษัทได้กําหนดทกัษะและคุณลกัษณะที่จําเป็นในแต่ละสายอาชีพ (Competency) และดึง

ศกัยภาพภายในตวับุคคล เพื่อมุ่งเน้นการบรหิารองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ (Talent Management) โดยยดึหลกัของ

ความสามารถหลกัขององค์กร (TSR Core Competency) หรอื ISMART ใหพ้นักงานร่วมสรา้งสรรค์ความคดิใหม่ ๆ 

เพื่อใหม้คีวามพรอ้มต่อความผนัผวน ความไม่แน่นอน และความคลุมเครอืของสภาวะและสถานการณ์ทัว่ไปของโลก 

(VUCA World: Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) 

เป้าหมายการพฒันาพนักงานปี 2564 

ทัง้น้ีเพื่อประเมินขดีความสามารถของพนักงาน บริษัทมีการวดัและประเมินผล Competency และนําไป

วเิคราะห ์เพือ่พฒันาแผนการเรยีนรูร้ายบุคคล และใหส้อดคลอ้งกบัเสน้ทางความกา้วหน้าตามสายอาชพี (Career Path 

Development) ของพนกังาน 

บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาความรูแ้ละความสามารถของพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแนวทางการพฒันา

องคก์รอยา่งยัง่ยนื ดว้ยการกําหนดให ้ISMART เป็นคุณลกัษณะสาํคญัหรอืสมรรถนะหลกั (Core Competency) ทีทุ่ก

คนในองคก์รจาํเป็นตอ้งมเีป็นพืน้ฐาน ทัง้ในดา้นความเป็น “คนเก่ง” คอืเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในงาน และในดา้น

ความเป็น “คนด”ี เพื่อรว่มสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีุณค่าสูก่ารอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ และกําหนดให ้L-C-P-P-M เป็น

ทกัษะสาํคญัในการพฒันาความสามารถเชงิสมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการ (Managerial Skill Competency) 
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ผลการดําเนินงานด้านการฝึกอบรม ในปี 2564 ที่ผ่านมาสถาบนัฝึกอบรม ได้ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันา

บุคลากรผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตรที่ครอบคลุมเน้ือหาการพฒันาสมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะ

ด้านการบริหารจดัการ (Managerial Skill) และสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional Competency) โดยความ      

พงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มอบรมในปี 2564 เฉลีย่ 87.44% 

 
 

ผลการดําเนินงานด้านการเรยีนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) ในปี 2564 ที่ผ่านมาสถาบนัฝึกอบรม         

ไดส้่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านผ่านตวักลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยหีรอืออนไลน์ ที่ช่วยลดขอ้จํากดัดา้นเวลาและสถานที่เรยีน 

เพิม่ความรูแ้ละสามารถเสรมิใหก้บัพนักงาน ให้สอดคล้องกบัยุคของดจิทิลั โดยมผีู้เขา้ชม Website ศูนย์การเรยีนรู้         

ในปี 2564 จาํนวน 22,395 ครัง้ 

 

นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ จงึไดจ้ดัทาํนโยบายการพฒันา

และการฝึกอบรมขึน้ โดยม ี“สถาบนัฝึกอบรม” สงักดักลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคล เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรง 

กาํหนดใหม้หีลกัสตูรอบรมทัง้ภายใน (In-house Training) และภายนอก (Public Training) ทีค่รอบคลุมเน้ือหาดา้นการ

พฒันาสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competency) ด้านการพฒันาสมรรถนะในการบรหิารจดัการ (Managerial 

Competency) และหลกัสตูรเพือ่การพฒันาสมรรถนะดา้นความรูใ้นงาน (Functional Competency) 

ทัง้น้ี ในปี 2564 สถาบนัฝึกอบรม ไดส้รา้งสรรคห์ลกัสตูรอบรม และคดักรองโปรแกรมการพฒันาบุคลากรให้

สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของบรษิทัเป็นหลกั เพื่อเป็นหลกัประกนัด้านการพฒันาบุคลากรให้มี

ความรู ้ความสามารถ และทศันคตทิี่ดต่ีอการดําเนินงานที่ได้รบัมอบหมายใหบ้รรลุผล ตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ของบรษิทัและกลุม่บรษิทั โดยมกีารพฒันา 5 รปูแบบ ดงัน้ี 

1. Talent Development & Succession Plan:  

แผนพฒันาพนกังานทีม่ศีกัยภาพสงู และผูส้บืทอดตําแหน่งตามเสน้ทางในสายอาชพี การพฒันาพนกังานทีม่ี

ศกัยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรบัการสืบทอดตําแหน่งในอนาคต นอกเหนือไปจากการพฒันาทางด้าน 

Technical Competency ในงานที่ต้องมคีวามเชี่ยวชาญ โดยจดัทําแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ต่อไปเพื่อใหม้ ัน่ใจว่า

พนกังานทีม่ศีกัยภาพซึง่เป็นกาํลงัสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ไดร้บัการดแูลและพฒันา โดยบรษิทัจะพจิารณา

ผลการปฏบิตังิานควบคูก่บัศกัยภาพในการเตบิโตความสามารถในการวางแผนกลยทุธแ์ละภาวะผูนํ้า 
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2. Mandatory Program Model:  

หลกัสูตรเพื่อรองรบัการเติบโตทางธุรกิจสําหรบัพนักงานแต่ละระดบับริษัท กําหนดหลกัสูตรภาคบงัคบั 

(Mandatory) สาํหรบัการพฒันาพนกังานในแต่ละระดบั โดยยดึหลกั 3 Pro รายละเอยีดดงัน้ี 

1 Product ความรูผ้ลติภณัฑแ์ละการตดิตัง้ 

2 Process ความรูด้า้นกระบวนการขัน้ตอน 

3 Program ความรูท้างดา้นโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน  

และในปี 2564 ทางบรษิทัไดม้กีารปรบัภาพลกัษณ์องคก์ร (Rebranding) จงึไดจ้ดัทาํหลกัสตูร TSR Branding 

โดยมวีตัถุประสงค ์รายละเอยีดงัน้ี 

 เพือ่ใหพ้นกังานไดร้บัรูก้ารปรบัภาพลกัษณ์องคก์ร 

 เพือ่ใหพ้นกังานเขา้ใจโครงสรา้งและตาํแหน่งของ Brand 

 เพือ่ใหพ้นกังานรบัรูบ้ทบาทหน้าทีก่ารเป็นตวัแทนแบรนดท์ีถ่กูตอ้ง 

3. การเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ (E-Learning): 

บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการเรยีนรูข้องพนกังานทีเ่อือ้ต่อการเขา้ถงึการเรยีนรูไ้ดจ้ากทุกทีทุ่กเวลา 

และสามารถเลอืกเรยีนแต่ละเน้ือหาวชิาไดต้ามความสนใจของพนกังานเพือ่ใหต้อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของวธิกีาร

เรยีนรูใ้นยคุสมยัปัจจุบนั จงึไดนํ้าระบบการเรยีนรูผ้า่นออนไลน์ หรอื E-Learning มาใชใ้นองคก์ร 

4. Reskill & Upskill: 

การเรยีนรู้พฒันาทกัษะใหม่และการเสรมิสร้างทกัษะเดิมที่มอียู่ ในปี 2564 บรษิัทมนีโยบายสนับสนุนให้

พนกังานรว่มมอื รว่มคดิ รว่มทาํ ในการปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

ในโลกปัจจบุนั โดยมกีาร Reskill & Upskill พนกังาน ใหร้บัผดิชอบงานทีห่ลากหลายมากขึน้ เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ

ดา้นการขาย ธุรกจิ และการเงนิ ทีส่อดคลอ้งกบัทศิทาง นโยบาย ของบรษิทัใหส้ามารถปรบัตวัเขา้สู ่New normal และ

เป็นวฒันธรรมองคก์ร ISMART 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน: 

ในปี 2564 บรษิทัไดใ้ชร้ะบบในการประเมนิผล (Performance management System) โดยประกอบไปด้วย

ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

5.1 Corporate KPIs ซึง่เป็นเป้าหมายทีว่ดัความสาํเรจ็ในภาพรวมขององคก์ร ม ี4 ดา้น คอื 

1) เป้าหมายดา้นการเงนิ (Finance KPIs) 

2) เป้าหมายดา้นลกูคา้ หรอืผูใ้ชบ้รกิาร (Customer and Consumer KPIs) 

3) เป้าหมายดา้นการบรหิารงานภายในองคก์ร (Internal Business Process KPIs) และ 

4) เป้าหมายดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต (Learning and Growth KPIs) 

5.2. Department KPIs เป็นการกระจายเป้าหมายมาจาก Corporate KPIs โดยกําหนด Department KPIs 

ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุน Corporate KPIs 

5.3 Individual KPIs เป็นเป้าหมายรายบุุคคล ซึง่สามารถกาํหนดได ้3 วธิ ีคอื 

1) กาํหนดจาก Function Matrix (FM) ของแต่ละฝ่ายงานทัง้องคก์ร 

2) กาํหนดจาก CSF (Core Success Function) ของงานหลกัแต่ละฝ่าย 

3) กําหนดจาก Modern Job Description ที่มีตวัชี้วดัผลงานของแต่ละตําแหน่งงาน และ สมรรถนะ 

(Competency) แบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

• Core Competency สมรรถนะหลกัขององคก์ร (ISMART) ทุกระดบัตาํแหน่ง 

• Managerial Competency สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการเฉพาะระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป 
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เพื่อนํามาใช้ในการประเมนิผลงานพนักงาน เพื่อวดัผลการปฏิบตัิงานของพนักงานในองค์กรในด้านปัจจยั

ผลสาํเรจ็ของงานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายองคก์รประจาํปี และพฤตกิรรมในการทาํงานทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการบรรลุผลงาน 

โดยได้นําผลการประเมินมาใช้ในการบริหารจดัการ ทางด้านการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันา และ

ความกา้วหน้าในสายอาชพี เป็นตน้ 

สดัสว่นพนกังานทีผ่า่นการประเมนิการปฏบิตังิาน (ของพนกังานประจาํทัง้หมด) ในปี 2564 เฉลีย่ 86.67% 

 

การเผยแพร่ความรู้แก่พนักงานด้านจรรยาบรรณทางธรุกิจ และนโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัมนีโยบายเผยแพรค่วามรูด้า้นจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) และนโยบายต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) ใหแ้ก่พนักงานทุกระดบั เพื่อสอดคลอ้งกบัหลกัคดิของบรรษทัภบิาล (Corporate 

Governance) หรอื CG ทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิการบรหิารจดัการบรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และคาํนึงถงึผูม้ ี

สว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ซึง่บรษิทัเผยแพรจ่รรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหผู้ม้สีว่นได้

เสยีทราบผ่านทางหน้าเวบ็ไซตบ์รษิทั ทางอเีมล ์และตดิประกาศตามบอรด์ภายในบรษิทั รวมถงึการใหค้วามรูเ้รื่องการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัผา่นการปฐมนิเทศพนกังานและผูบ้รหิารใหมข่องบรษิทั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 205-2, GRI 404-2  
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ตวัอย่างภาพประกอบการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) 
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6.5 ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โครงการบริจาคโลหิตปี 8 

ผูบ้รหิารและพนักงานไดต้ะหนักและใหค้วามสาํคญัในเรื่องของการทําประโยชน์ต่อสงัคมในหลากหลายดา้น 

โดยทุกปีบรษิทั จะสนบัสนุนใหพ้นกังานตอบแทนสงัคม โดยการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ อาท ิกจิกรรมบรจิาคโลหติ 

ซึง่ในปี 2564 บรษิทัไดร้ว่มกบัสภากาชาดไทยในการขอรบับรจิาคโลหติจาํนวน 2 ครัง้ (เดมิกาํหนด 4 ครัง้ต่อปี แต่ดว้ย

สถานการณ์ COVID–19 จงึเหลอื 2 ครัง้) ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจากทัง้ผูบ้รหิารและพนกังานกนัอยา่งต่อเน่ือง มากกวา่

ครัง้ละ 50 คน และยงัชว่ยสง่ต่อลมหายใจและชวีติใหก้บัสงัคมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 404-3  
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โครงการ TSR ขอทาํดี 

ปี 2564 สถานการณ์ COVID–19 ระบาดรุนแรงจงึทําใหไ้ม่สามารถทํากจิกรรมรวมกลุ่มหรอืทํากจิกรรมนอก

สถานทีไ่ดส้ะดวก ทางบรษิทัจงึไดจ้ดักจิกรรมใหพ้นักงานมสีว่นร่วมในการทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่สงัคม โดยให้

พนักงานทํากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม ที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ แลว้ Share สิง่ด ีๆ ที่ไดท้ํา

ผ่านสื่อ Social Media เพื่อกระตุ้นให้ร่วมกันแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ

โรงพยาบาลสนามในชว่งที ่COVID-19 กจิกรรมตูปั้นสขุ กจิกรรมบรจิาคปฏทินิเก่า เป็นตน้ แลว้รว่มลุน้รบัรางวลัการทาํ

ดจีากบรษิทั ซึง่มพีนกังานเขา้รว่มกจิกรรมจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 404-3  



ห น้ า  | 58 

 

 รายงานความยัง่ยืน ประจาํปี 2564  

โครงการปันน้ําใสจากใจ TSR: อกีหน่ึงโครงการด ีๆ เพื่อมอบสุขภาพทีด่ใีหก้บัคนไทยทัว่ประเทศ ไดเ้ขา้ถงึน้ําดื่มที่

สะอาด จากเครื่องกรองน้ํา SAFE ในปี 2564 ไดข้ยายขอบเขตการปันน้ําใจไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ อาท ิโรงพยาบาล 

โรงเรยีน สถานประกอบพธิทีางศาสนา มลูนิธ ิและชุมชนต่าง ๆ ทีม่คีวามตอ้งการ โดยบรษิทัไดส้ง่มอบและตดิตัง้เครื่อง       

ทาํน้ําดื่มไปแลว้กวา่ 781 สถานที ่จาํนวน 2,126 เครือ่ง 
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นอกจากน้ีบรษิทัยงัใหพ้นักงานไดม้สี่วนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคมเพื่อส่งมอบความสุขดว้ยน้ําสะอาดและมี

คุณภาพจาก TSR โดยแบง่เป็นรายละเอยีดดงัน้ี 

1. ผูบ้รหิารและพนกังานร่วมกนัสมคัรใจบรจิาคเงนิรายเดอืนทุกเดอืน สาํหรบัซือ้ไสก้รองเพื่อเปลีย่นใหก้บั

โรงเรยีนต่าง ๆ ทีบ่รษิทัและพนกังาน ไดไ้ปบรจิาคเครื่องกรองน้ํา โดยในปี 2564 มยีอดเงนิบรจิาค รวม

เป็นเงนิทัง้สิน้ 394,760 บาท 

2. โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิ เพื่อใหพ้นักงานไดม้สีว่นร่วมในการมอบสิง่ด ีๆ คนืสูส่งัคม โดยใหพ้นักงาน

สมคัรเขา้ร่วมโครงการแลว้ใหนํ้าเครื่องกรองน้ําไปตดิตัง้ยงัสถานที่สาํคญัที่บา้นเกดิของพนักงาน อาท ิ

โรงพยาบาล โรงเรียน สถานประกอบพิธีทางศาสนา มูลนิธิ และชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการ                

ในปี 2564 มพีนกังานสมคัรเขา้รว่มโครงการและนําไปบรจิาคจาํนวนกวา่ 115 สถานที ่

 

6.6 การสร้างความผกูพนัร่วมกบัลกูค้า 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผดิชอบและการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อลูกคา้ โดยคํานึงถงึประโยชน์สงูสุด

ของลูกค้าเป็นหลกั เน้นการสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าโดยการสนองความต้องการด้วยคุณภาพของสนิค้าและ

บรกิารทีด่ ี

 

ผลการสาํรวจความพึงพอใจของลกูค้า 

บรษิทัมกีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจาํทุกปีโดยมอบหมายใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละบรกิารเป็น

ผูส้อบถามขอ้มลูกบัทางลกูคา้และสรปุขอ้มลู ซึง่การประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัพบวา่ผลสาํรวจความพงึพอใจ

ของลกูคา้ประจาํปี 2564 เฉลีย่ 92.62% ทัง้น้ี บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลกูคา้ใหด้ี

ยิง่ขึน้ต่อไป 

 

 

GRI 102-13, GRI 103, GRI 304-2, GRI 304-3  
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6.7 การสืบสานประเพณีและวฒันธรรม 

บรษิทัใหค้วามสาํคญั สนบัสนุน และสง่เสรมิกจิกรรมทีส่บืสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีาม 

ตลอดจนปฏบิตัตินเป็นศาสนิกชนทีด่ใีนการใหก้ารอุปถมัภก์จิกรรมทางศาสนาอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อรว่มเป็นสว่นหน่ึงใน

การสบืสานประเพณีบรษิทัจงึจดักจิกรรมต่าง ๆ ขึน้ ดงัน้ี 

 

กิจกรรมสงกรานตอ์อนไลน์ 

ประเพณีสงกรานต ์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึง่สบืทอดมาแต่โบราณเป็นประเพณีสง่ทา้ยปีเก่า และตอ้นรบั

ปีใหม่ไทย โดยบรษิทัได้ให้ความสําคญักบัผู้สูงอายุและวนัครอบครวั ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสําคญัในสถาบนั

ครอบครวัแต่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID–19 ทีม่กีารแพร่ระบาด จงึทําใหเ้กดิกจิกรรมในรปูแบบออนไลน์ เช่น การ

รดน้ําดําหวั การก่อเจดยีท์ราย การสาดน้ํา เพื่อสามารถแสดงความรกัส่งต่อถงึกนัได ้โดยผ่านกจิกรรมน้ีผ่านรูปแบบ 

Online ผา่น Social Media 
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กิจกรรมเข้าพรรษา 

วนัเขา้พรรษาถอืว่าเป็นวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา และบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ ในการทํานุ

บํารุงพุทธศาสนา รวมทัง้ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ และสบืสานวฒันธรรมไทย ในด้านประเพณีและวฒันธรรม โดยกิจกรรม

ดงักลา่วจดัขึน้อยา่งต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2564 น้ี ไดจ้ดัขึน้ตามมาตรการการป้องกนั COVID–19 อยา่งเครง่ครดั และ

ไดใ้หผู้บ้รหิารและพนักงานไดม้สีว่นรว่มในการทําบุญ ดว้ยการประมลูของร่วมกนัผ่านระบบ Zoom แลว้นําเงนิทีไ่ดไ้ป

ทําบุญทีว่ดัตลาดใต้ ตําบลบางขะแยง อําเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยไดม้ี

การรว่มถวายปัจจยั สงัฆทานผา้อาบน้ําฝน เทยีนพรรษา และถวายปัจจยัจากพนกังานรวมทัง้สิน้ 79,549 บาท  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่บรูณปฏสิงัขรณ์อุโบสถ เน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษาและวนัอาสาฬหบชูา 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกฐินสามคัคี 

การทอดกฐินถือว่าเป็นการสร้างความสามคัคีในระหว่างพุทธบรษิัทและองค์กร โดยบรษิัทได้เล็งเห็นถึง

ความสาํคญัในประเพณีออกพรรษาซึง่ยดึถอืและปฏบิตัเิป็นประจาํในทุกปีเพื่อรกัษาประเพณีทีด่งีาม ในปี 2564 บรษิทั

ได้จดังานดงักล่าวภายใต้มาตรการการป้องกนั COVID–19 อย่างเคร่งครดั ณ วดัเสาธงหนิ อําเภอบางใหญ่ จงัหวดั

นนทบุร ีในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2564 โดยนําปัจจยัจากพนกังานรวมทัง้สิน้ 170,195 บาท รว่มทาํบุญทอดกฐนิสามคัค ี

มวีตัถุประสงคเ์พื่อนําไปซือ้น้ํามนัเชือ้เพลงิเผาศพและซือ้โรงศพผูย้ากไร ้ของศพผูป่้วยตดิเชือ้ COVID–19 หรอืจะศพผู้

ยากไรฟ้รโีดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยในตัง้บาํเพญ็กุศลศพ และเพือ่ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
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กิจกรรมลอยกระทงออนไลน์  

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีทีส่บืทอดกนัมาชา้นานตัง้แต่สมยัสโุขทยัและเป็นประเพณีทีไ่ดร้บัความนิยม

เป็นอยา่งมาก ในปกตแิต่ละพืน้ทีก่จ็ะจดังานอยา่งยิง่ใหญ่หากไมม่สีถานการณ์ COVID–19 โดยจะมคีวามเชื่อแตกต่าง

กนัออกไปในแต่ละพื้นที่ อาท ิลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาที่ ลอยทุกข ์ลอยโศกโรคภยัต่าง ๆ ใหล้อยไปกบั

กระทง เป็นต้น ซึ่งในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ก็ยงัคงส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง ทาง

บรษิทักไ็ดม้กีารจดักจิกรรมใหพ้นักงานไดร้่วมลอยกระทงออนไลน์ และร่วมกจิกรรมลอยกระทงผ่านระบบ Zoom ใน

แบบวถิ ีNew Normal โดยไดม้กีารจดักจิกรรมเมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2564 เพือ่เป็นการสบืสานประเพณีอนัดงีาม 
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6.8 การดแูลพนักงาน 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการดแูลพนกังานดา้นต่าง ๆ ใหม้คีวามกนิด ีอยูด่ ีมคีวามสขุ เป็นคนดขีองสงัคม โดย

ยงัคงมเีป้าหมายในการสรา้งความสุขที่ย ัง่ยนื โดยใชห้ลกัจรรยาบรรณธุรกจิ ดา้นขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัพนักงาน ซึ่งได้

ประกาศใชแ้ละเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั: http://www.tsrplc.com ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 

อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเข้ากองทนุสาํรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน 

(หน่วย : รอ้ยละ) 

ผลการดาํเนินงาน 2564 2563 2562 

อตัราเงนิสมทบทีอ่งคก์รจา่ยเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีใหแ้ก่

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 จาํกดั 

สหกรณ์ออมทรพัยเ์ครอืบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั เป็นสถาบนัการเงนิทีส่ง่เสรมิใหบุ้คคลในบรษิทัเขา้รว่มเป็น

สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์บับรษิทั เพื่อสง่เสรมิเสรมิใหส้มาชกิรูจ้กัการประหยดั อดออม และสามารถกูเ้งนิไปใชก้รณี

ประสบปัญหาภาวะดา้นการเงนิ โดยยดึหลกัการช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั จงึเป็นการร่วมกนัแกไ้ข

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมอีกทางหน่ึง ซึ่งในการกู้เงนิจากสหกรณ์ออมทรพัย์เครอืบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั มี

ดอกเบีย้ตํ่ากวา่การกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิอื่น ทาํใหส้ามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้ีสนิของสมาชกิได ้อกีทัง้สมาชกิยงั

ไดร้บัเงนิปันผลจากสหกรณ์เมือ่สหกรณ์ประกาศจา่ยเงนิปันผล 

 

GRI 102-41 
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 Mind happiness การพฒันาด้านจิตใจ สุขภาพจิตของพนักงาน สร้างความสมัพนัธ์ให้เกิดขึ้นขณะทํางาน 

ระหวา่งทาํงาน และหลงัการทาํงาน 

- การสง่เสรมิใหม้กีารปฏบิตัธิรรม เจรญิสต ิ

- การสาํรวจ Happy Work Place 

- การสรา้งกจิกรรมชมรมสานสมัพนัธห์ลงัเลกิงาน 

- การใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการบรจิาคเครือ่งกรองและสารกรอง 

 Body Happiness การพฒันาดา้นสขุภาพรา่งกายของพนกังาน 

- การจดัสถานสาํหรบัการออกกาํลงักาย 

- การสง่เสรมิใหพ้นกังานรกัษาสขุภาพของตนเองและผูอ้ื่น ดว้ยการดื่มน้ํา 

- การใหค้วามรูด้า้นสขุภาพผา่นชอ่งทางต่าง ๆ ของบรษิทั 

 Work Happiness การพฒันาดา้นกระบวนการทาํงานในการทาํงาน 

- การสง่เสรมิใหพ้นกังานทาํกจิกรรมจติอาสา 

- การสรา้งกระบวนการทาํงานระหวา่งกนัใหเ้กดิการชว่ยเหลอืกนั 

- พฒันาโปรแกรมสาํหรบัการทาํงานเพือ่ลดขัน้ตอนในการทาํงาน 
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โครงการสาํรวจ Happy work place 2564 

จากผลการสาํรวจความสุขของพนักงาน Engagement Survey 2563 ทาํใหบ้รษิทัทราบว่าควรปรบัปรุงแกไ้ข

จุดใด เพื่อดําเนินการปรบัปรุงใหด้ขีึน้และตรงกบัความต้องการของพนักงาน จงึไดด้ําเนินกจิกรรมต่าง ๆ ที่สามารถ

ดําเนินการไดใ้นสถานการณ์ COVID–19 เพื่อใหพ้นักงานและองค์กรอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขและไดส้ะทอ้นภาพซึ่ง

กนัและกนั โดยการตดิตามตามผลสาํรวจพบวา่ผลการสาํรวจความสขุของพนกังาน (Engagement Survey) ในปี 2564 

อยูท่ี ่79.64% เพิม่ขึน้ 4.05% จากปี 2563 

โดยผลการสาํรวจความสขุในองคก์ร 9 ดา้น พบวา่ความพงึพอใจสงูสดุ คอื ดา้น Happy Family เน่ืองจากการ

ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัแบบครอบครวั ถอ้ยทถีอ้ยอาศยั และช่วยกนัอย่างเตม็ทีเ่พื่อใหง้านสาํเรจ็ตามเป้าหมาย (กําหนด

เป้าหมายการทาํงานแบบมสีว่นรว่มกนัทุกกจิกรรมตาม BSC) และดา้นทีไ่ดร้บัคะแนนน้อยทีส่ดุ คอื ดา้น Happy Relax 

เน่ืองจากสถานการณ์ COVID–19 จงึทาํใหพ้นกังานไมไ่ดท้ํากจิกรรมร่วมกนั (จดักจิกรรมผ่าน Zoom & Social Media 

เป็นหลกั) รวมถึงด้วยมาตรการ COVID–19 ที่จํากดัเรื่องของการเดินทางต่าง ๆ ด้วย ช่วงระบาดรุนแรงพนักงาน

ทํางานแบบ WFH จงึทําให้พนักงานต้องอยู่แต่ในพื้นที่ของตนเอง โดยในปี 2565 ทางบรษิทัได้วางแผนและดําเนิน

กิจกรรมให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกนั ตาม

วฒันธรรมองคก์ร (I-SMART) ภายใตม้าตการ COVID-19 เพือ่สรา้งความพงึพอใจอยา่งสงูสดุต่อไป 
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7. การดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment)  

บริษัทให้ความสําคัญและมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการใช้

ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ พฒันากระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสง่เสรมิให้

บุคลากรมคีวามรู ้ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในการจดัการของเสยีจากการอุปโภค

บรโิภคของพนกังานหรอืการต่อเตมิตดิตัง้อุปกรณ์สาํนกังาน โดยบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมและโครงการต่าง ๆ ดา้นอนุรกัษ์

พลงังานและลดภาวะโลกรอ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักและได้รบัประโยชน์อย่างยัง่ยนื โดยคํานึงถงึความสําคญัของ

ทรพัยากร สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึ่งไดป้ระกาศใช้

และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั: http://www.tsrplc.com  

นอกจากน้ี บริษัทส่งเสริม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอและเกดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู ้สนับสนุนและสรา้งจติสาํนึกแก่

พนกังาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 

ปี 2562 บรษิทัไดเ้ริม่นําเทคโนโลยกีารกําจดัฝุ่ นสารกรองมาใชร้่อนฝุ่ นสารกรอง (ใชห้ลกัการร่อนสารกรอง

ผ่านตะแกรงคดักรองฝุ่ นขนาดละเอยีด) ซึง่จะทดแทนกระบวนการเดมิ คอืการใชน้ํ้าในการลา้งฝุ่ นสารกรองสง่ผลใหล้ด

ระยะเวลาการผลติ รวมทัง้สามารถลดปรมิาณการใชน้ํ้าในการลา้งสารกรอง เป็นการช่วยลดการใชท้รพัยากรน้ําอกีทาง

หน่ึง 

ปี 2563 บรษิทัทาํการรวมศนูยก์ารผลติมารวมทีโ่รงงาน 4 จงัหวดัปทุมธานี เพื่อการบรหิารจดัการตน้ทุนการ

ผลติและเพื่อความคล่องตวั รวมทัง้การปรบักระบวนการผลติใหม้รีะบบและมปีระสทิธภิาพมากขึน้เพื่อรองรบัปรมิาณ

การผลติทีส่งูขึน้ นอกจากน้ีโรงงานผลติเครื่องกรองน้ําและสารกรองไดนํ้าเทคโนโลยกีารเชื่อมปิดฝาท่อกรองดว้ยระบบ

เชื่อมตดิแบบ Spin Welding ซึ่งจะทดแทนการปิดฝาท่อกรองด้วยการใช้มอืขนั และยงัลดปรมิาณการใช้กาวในการ

ผสานพลาสตกิ ลดการใชส้ารเคม ีและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ปี 2564 บรษิทัมนีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม เน้นการลดการใชพ้ลงังาน ดงัน้ี 

(1) ผลติภณัฑใ์หมข่องบรษิทั ออกแบบบรรจุภณัฑโ์ดยเลอืกใชห้มกึพมิพช์นิด Vegetable oil ink ซึง่เป็นวสัดุ

ธรรมชาตแิทนการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 
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(2) ภายในกล่องบรรจุภณัฑ์ของผลติภณัฑ์ใหม่ ยกเลกิการใช้โฟมขึ้นรูปกนักระแทก และใช้กระดาษกนั

กระแทกแทน เพือ่ลดการใชโ้ฟมในบรษิทั ลดขยะในสิง่แวดลอ้ม 

 

(3) การจดัการพืน้ทีภ่ายในโรงงานและคลงัวตัถุดบิ 

บรษิทัดําเนินการเปลี่ยนหลอดแสงจนัทร์ในพื้นที่การผลติและคลงัวตัถุดิบ เป็นหลอด LED High bay เพื่อ

ประหยดัพลงังาน และชว่ยลดอุณหภมูคิวามรอ้นระหวา่งการทาํงานใหก้บัพนกังานในพืน้ที ่โดยในปี 2564 พืน้ทีภ่ายใน

โรงงานและคลงัวตัถุดบิ สามารถประหยดัคา่ไฟไดเ้ฉลีย่ 14,867 บาท/เดอืน 
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รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ข้อมลูการใช้วตัถดิุบหลกั 

วตัถุดบิหลกั 

- พลาสตกิ (kg) 318,684 245,000 220,000 

- สารกรองคารบ์อน (kg) 48,442 29,727 25,850 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 

- ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (ลา้นบาท) 0.97 1.3 5.68 

ปริมาณการใช้พลงังานน้ําจาํแนกตามแหล่งน้ํา 

- ปรมิาณการใชน้ํ้าประปา (ลา้นบาท) 0.34 0.33 0.60 

ร้อยละของน้ํานํากลบัมาใช้ใหม่ 

- รอ้ยละของการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม ่ 20 20 20 

ปริมาณของเสีย 

- ปรมิาณของเสยีอนัตราย (kg) - - - 

- ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตราย (kg) 122,422 226,600 220,000 

ค่าใช้จ่ายและการลงทนุในการปกป้องกนัส่ิงแวดล้อม 

- คา่กาํจดั และบาํบดัของเสยี (ลา้นบาท) 0.12 0.22 0.2 

ค่าใช้จ่ายการทาํวิจยัและพฒันานวตักรรมธรุกิจ 

- คา่วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(พนับาท) 2,215 1,472 1,083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

โครงการ คดัแยกขยะ เพ่ือลดภาวะขยะล้นเมือง 

บรษิทัไดจ้ดัทาํโครงการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตามโครงการคดัแยกขยะเพื่อลดภาวะขยะ

ลน้เมอืง โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพือ่ปลกูจติสาํนึกและใหค้วามรูก้บัพนกังานบรษิทัในเรือ่งการคดัแยกขยะก่อนทิง้ 

2. เพือ่ใหค้วามรูเ้รื่องการกาํจดัขยะอยา่งถกูวธิ ี

3. เพือ่ใหค้วามรูเ้รื่องการรไีซเคลิขยะ 

4. เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัรบัรู ้และตระหนกัถงึปัญหาเรือ่งผลกระทบจากขยะต่อสิง่แวดลอ้ม 

5. เพือ่ใหพ้นกังานบรษิทัมคีวามรูเ้รือ่งแนวทางใหก้ารปฏบิตัตินเพือ่แกไ้ขปัญหาเรือ่งขยะได ้

6. เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูท้าํโครงการกบักลุม่เป้าหมาย 

7. เพือ่นําขยะทีค่ดัแยกไปสรา้งสิง่ทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

8. เพือ่ใหผู้ท้าํโครงการทุกคนรูจ้กัการทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นระบบ และรูจ้กัวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งการทาํงาน 

 

 

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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ประโยชน์ท่ีได้รบัจากโครงการ คดัแยกขยะ เพ่ือลดภาวะขยะล้นเมือง 

• ขยะเปียกสามารถนําไปหมกัทาํเป็นเชือ้เพลงิหรอืก๊าซชวีภาพได ้ขยะรไีซเคลิ สามารถคดัแยกเพื่อนําไป

ขายได ้เชน่ พลาสตกิ กระดาษ ขวดแกว้ เหลก็ โลหะ เพือ่ชว่ยลดปรมิาณขยะ และเพิม่รายได ้

• เพิม่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยทาํใหด้สูะอาดตา 

• ชว่ยลดมลภาวะเป็นพษิเน่ืองจากขยะอนัตรายและขยะตดิเชือ้จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาว 

• ช่วยเพิม่ความปลอดภยัเพราะการคดัแยกขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟทีแ่ตก หรอืของมคีม ออกจากขยะ

ทัว่ไปจะชว่ยลดการบาดเจบ็จากการถกูของมคีมบาดได ้

 

บรษิทันําขวดพลาสตกิทีไ่ดจ้ากโครงการคดัแยกขยะสง่มอบใหก้บัศูนยก์ารเรยีนรูใ้นชุมชนนําไปใชซ้ํ้าเพื่อให้

เกดิประโยชน์สงูสุดจากโครงการน้ี ทีศู่นยร์ไีซเคลิขยะชุมชนหมู่บา้นพบสุข ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จงัหวดั

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

 
 

 

7.2 โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

1. โครงการ TSR 5ส 

เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและให้หน่วยงานภายในสํานักงานมรีะบบบรหิาร และ        

การจดัการทีด่สีามารถพฒันาประสทิธภิาพการทาํงานเพิม่ผลผลติ ซึง่กจิกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งแพรห่ลายในการ

เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัหน่วยงาน คอื กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสยั โดย

กจิกรรม 5ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพฒันาบุคลากรให้มคีุณภาพ เป็นการจดัระเบยีบและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใีห้กบั

องค์กร จงึได้มกีาร อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั 5ส ให้กบัพนักงานกลุ่มการผลติ และดําเนินการทํา Big Cleaning Day          

ในส่วนของสํานักงานกําหนดแผนการดําเนินงานเป็นขัน้ตอนโดยเริ่มจาก สะสาง สะดวก สะอาด มีการจัดตัง้

คณะกรรมการ 5ส ตรวจประเมนิใหค้ะแนนและนําขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุ 
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2. โครงการประหยดัพลงังาน 

บรษิทัเล็งเห็นความสําคญัของการจดัการด้านพลงังาน จงึได้มโีครงการเพื่อที่จะประหยดัพลงังานในด้าน             

ต่าง ๆ โดยผ่านการสื่อสารทุกช่องทางของบรษิทั เช่น ลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าเพื่อใหม้กีารใช้พลงังานอย่าง

คุม้ค่าและเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปทีก่ลุ่มสาํนักงานซึ่งเป็นแหล่งทีใ่ชพ้ลงังานมากแห่งหน่ึง

และโครงการน้ียงัสามารถปลกูฝังความรู ้เพือ่ใหพ้นกังานประหยดัทรพัยากร และนําความรูท้ีไ่ดร้บักลบัไปใชท้ีบ่า้น 

 
 

3. BURN TO BE บนัไดเพ่ือสขุภาพ 
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กิจกรรมครบรอบ 45 ปี TSR 
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กิจกรรม TSR ส่งมอบความสขุ 

 

 

 

GRI 102-13  
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8. การแสดงข้อมลูตามตวัช้ีวดั (GRI Standard) และเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) 

 

 

 

 

รายงานฉบบัน้ีเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซตบ์รษิทั 

https://www.tsrplc.com/sustainability-reports 

ตดิต่อขอ้มลูเพิม่เตมิที ่“งานนกัลงทุนสมัพนัธ”์ 

โทรศพัท:์ 02-819-8899 ตอ่ 1536 หรอื 1591 

E-mail: ir@tsrplc.com 

 

 

 

 

  

https://www.tsrplc.com/sustainability-reports
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ดชันีช้ีวดัตามกรอบแนวทางการจดัทาํรายงานความยัง่ยืนระดบัสากล (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 7, 9-14 

GRI 102-3 Location of headquarters 6 

GRI 102-4 Location of operations 6 

GRI 102-5 Ownership and legal form 6, 7, 9-14 

GRI 102-6 Markets served 9-15 

GRI 102-7 Scale of the organization 9-14 

GRI 102-8 Information on employees and other workers 42, 44-47 

GRI 102-9 Supply chain 23-24 

GRI 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 5 

GRI 102-11 Precautionary principle or approach 33-34 

GRI 102-12 External initiatives 5 

GRI 102-13 Membership of associations 59, 73 

STRATEGY   

GRI 102-14 Statement from senior decision-maker 1-2 

GRI 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 16, 33-34 

 

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 4, 19-21, 55 

GRI 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 31-32 

GOVERNANCE 

GRI 102-18 Governance structure AR 

GRI 102-19 Delegating authority 30-31 

GRI 102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 30-31 

GRI 102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 24 

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 33 

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 17-18, 29 

GRI 102-30 Effectiveness of risk management processes 33-34 
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GRI 102-31 Review of economic, environmental, and social topics 17-22 

GRI 102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 30 

GRI 102-33 Communicating critical concerns 31-33 

GRI 102-34 Nature and total number of critical concerns 3 

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 24 

GRI 102-41 Collective bargaining agreements 63 

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders 24 

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement 24 

GRI 102-44 Key topics and concerns raised 28-29 

REPORTING PRACTICE 

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 3 

GRI 102-46 Defining report content and topic Boundaries 28 

GRI 102-47 List of material topics 28-29 

GRI 102-48 Restatements of information 28 

GRI 102-49 Changes in reporting 28 

GRI 102-50 Reporting period 28 

GRI 102-51 Date of most recent report 28 

GRI 102-52 Reporting cycle 28 

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report 28-29 

GRI 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 28 

GRI 102-55 GRI content index 74 

GRI 102-56 External assurance - 

GRI 200: Economic 

GRI 201: Economic Performance 

GRI 103: Management Approach 17-18, 31-34 

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 17-22 

GRI 205: Anti-corruption 

GRI 103: Management Approach 31-32 

GRI 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 33-34 

GRI 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures  54 

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 31-33 
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GRI 300: Environmental 

GRI 301: Materials 

GRI 103: Management Approach  

GRI 301-1 Materials used by weight or volume 68-70 

GRI 301-2 Recycled input materials used 68-70 

GRI 302: Energy 

GRI 103: Management Approach  

GRI 302-1 Energy consumption within the organization 68-70 

GRI 302-3 Energy intensity 68-70 

GRI 302-4 Reduction of energy consumption 68-70 

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 68-70 

GRI 303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water 68-70 

GRI 303-3 Water recycled and reused 68-70 

GRI 304: Biodiversity 

GRI 103: Management Approach  

GRI 304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity 56-57, 59 

GRI 304-3 Habitats protected or restored 56-57, 59 

GRI 306: Effluents and Waste 

GRI 103: Management Approach  

GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 68-70 

GRI 306-2 Waste by type and disposal method 68-70 

GRI 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff - 

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 

GRI 103: Management Approach  

GRI 308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 24, 35-37 

GRI 308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken  24, 28 

GRI 400: Social 

GRI 401: Employment 42 

GRI 103: Management Approach  

GRI 401-1 New employee hires and employee turnover 42-43 

GRI 401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary 

or part-time employees 

42-43, 55 

GRI 401-3  Parental leave - 

GRI 403: Occupational Health and Safety 
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GRI 103: Management Approach 44 

GRI 403-1 Workers representation in formal joint management–worker health and 

safety committees 

44-47 

GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 

absenteeism, and number of work-related fatalities 

46-47, 49 

GRI 404: Training and Education 

GRI 103: Management Approach 44 

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 44-45, 55 

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs 45, 54-55 

GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 

development reviews 

45, 56-57 

GRI 414: Supplier Social Assessment 

GRI 103: Management Approach  

GRI 414-1 New suppliers that were screened using social criteria 35-37 

GRI 419: Socioeconomic Compliance 
GRI 103: Management Approach 59 

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

หมายเหต:ุ AR คือ รายงานประจาํปี 2564 แบบ 56-1 One Report 
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เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

บรษิทัไดป้ระยกุตเ์ป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเขา้กบัการดาํเนินงานดา้นความยัง่ยนืของบรษิทัทีส่อดคลอ้งกบั

ขดีความสามารถและศกัยภาพของบรษิทัอนัจะนําไปสูก่ารดาํเนินธุรกจิทีย่ ัง่ยนื 

SDGs หน้า SDGs หน้า 
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