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าภะรปรพ ยทมโารปยาน
กรรมการ

ขุสลุบ ยาชมสยาน
ราหิรบรากมรรกะณคนาธะรป ,รากมรรก

รากมรรก ,ราหิรบีทานหาจเะณคนาธะรปะลแ
รากมรรกะลแ รากจิกลแูดบักำกะลแาหรรส

งยีสเมาวคราหิรบ

ีดกัภนฒัวิริส นปาฐยาน
นาธะรปงอร ,3 ีทนครากมรรกนาธะรปงอร
ะณคนาธะรป ,1 ีทนคราหิรบรากมรรกะณค

 ,รากจิกลแูดบักำกะลแาหรรสรากมรรก
ะลแนทแบอตาคาณราจิพรากมรรก

งยีสเมาวคราหิรบรากมรรก

ษศเิพยราจารตสาศ
มิลฉเำฉ ตัวรเ

ะรสิอรากมรรก

รกไงยีรกเยัช ยัชิธทิสยาน
กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการ

ราหิรบรากมรรกะลแ 2 ีทนคราหิรบ
งยีสเมาวค

ลุกฐษรศเะณรูบ ตุรามยาน
ราหิรบรากมรรกะลแ รากมรรก

ำซำล ษงพิธพโยาน
ะรสิอรากมรรกะลแรากมรรกะณคนาธะรป
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 .รด ยราจารตสาศ
นทนันะรีก าดาชุสงิญหณุค

รากมรรกะณคนาธะรป ,ะรสิอรากมรรก
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ

งยีสเมาวคราหิรบ

ขุสลุบ ฒิุวิติฐยาน
กรรมการ, รองประธานกรรมการ

ราหิรบรากมรรกะลแ 3 ทีนคราหิรบ
งยีสเมาวค

ทนนาชีพ นฒัพิตชโยาน
  ,2 ีทนครากมรรกนาธะรปงอร

ะลแนทแบอตาคาณราจิพรากมรรก
รากจิกลแูดบักำกะลแาหรรสรากมรรก

ยัชญุบนธ ยัชิดกัศยาน
กรรมการ

ศงวีณมมรรธ ครรสงัรยาน
กรรมการ

ณรรวุสตีส ญ็พเิริศงาน
 บอสจวรตรากมรรก ะรสิอรากมรรก

งยีสเมาวคราหิรบรากมรรกะลแ

ารบหาช กวเิวยาน
งยีสเมาวคราหิรบรากมรรก รากมรรก

รากดัจูผรากมรรกะลแ ราหิรบรากมรรก

ีลหงัวห ตนิจุสยาน
 ,1 ทีนครากมรรกนาธะรปงอร

ะณคนาธะรป ,ะรสิอรากมรรก
นทแบอตาคาณราจิพรากมรรก

และกรรมการตรวจสอบ



คณะผูบริหาร
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นายพิบูลย วรวัฒน
ผูจัดการทั่วไปกลุมและ

ผูจัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี/ชลบุรี

นายพรหมสรรค อายนบุตร
ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

และโครงการ

นายปริญญา เพิ่มพานิช
ผูอำนวยการฝายขาย

นายขวัญชัย มหาพรประจักษ
ผูจัดการทั่วไปโรงงานนครราชสีมา

นายสมชาย บุลสุข
ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร
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นายพีรพงศ กรินชัย
ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ

นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช
ผูอำนวยการฝายการเงิน

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

นายพงศวิทย สุเมธเมธาชัย
ผูจัดการทั่วไปโรงงานนครสวรรค

นายวิรัช อิทธิกำจร
ผูจัดการทั่วไปโรงงานสุราษฎรธานี

นายวิเวก ชาหบรา
กรรมการผูจัดการ







ขุสมิรสเอืรคเนใฑณัภติลผ
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าลคโ สอเ

เอส เพลย จใบัจ ะลแ ิชิออโ
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ลัตสิรค

สัลพ001 อืรคเนใ ๆนือมืดงอืรคเ
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อืพเมรรกจิก ประโยชน
มอลดวแงิสะลแมคงัสอต

           บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตระหนักในการดำเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในองคกร (in-process) และ
สูสังคมภายนอก (after-process) โดยตลอดป 2559 บริษัท ฯ ได

 รกคงอบัดะรนใงัทงอืนเอตงายอ ๆ งาตมรรกจิกะลแรากงรคโนินเำด
และโรงงานผลิตของบริษัท ฯ ทั่วประเทศ และผลจากการขับเคลื่อน

รกคงองทัวทันขึดิกเที มคงัสอตบอชดิผบัรมาวคนาดนางนินเำดราก  นี
ทำใหบริษัท ฯ ไดรับผลที่ดีทั้งในดานของภาพลักษณองคกร ความ
ยอมรับจากชุมชนและสังคม ความไววางใจจากผูบริโภค และความ

นืหเกอน นขึมพิเทีจิกรุธงาทสากอโงึถมวร นางกันพมูหนใจใิมูภคาภ อ
 RSC รากงรคโะลแมรรกจิกกาจนชยโะรปบัรดไะจมคงัสะลแนชมุชทีกาจ

งรตยดโนันาลหเ
          โดยจากการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง บริษัท ฯ ไดรับรางวัล CSR – DIW Continuous Award 

 มรรกหาสตุองวรทะรกยดโ 9552 .ศ.พ ป WID – RSC รากงรคโงอข
ตอเนื่องเปนปที่ 8 และบริษัท ฯ มีการดำเนินโครงการและกิจกรรม

ีนปไอตงัด มคงัสอตบอชดิผบัรมาวคนาด ๆ งาต
 

นางงรแอติตับิฏปราก .1
ลคคุบรกายพัรทานฒัพราก 1.1     

มอลดวแงิสาษกัรลแูดราก .2
 บบแนตมรรกหาสตุอรากบอกะรปนาถสขุสมิรสเ 1.2     

พาภิธทิสะรปีมีทำนรากดัจราหิรบรากนาด           
นอรกลโดลฑณัภติลผ-รกคงอนทแนึข ขุสมิรสเ 2.2     

คภโิรบูผอตบอชดิผบัรมาวค .3
ลกาสบัดะรราหาอพาภณุคนาฐรตามงอรบัรขุสมิรสเ 1.3     

มคงัสะลแนชมุชานฒัพมวรราก .4
     4.1 Crystal Open House และ Crystal School Visit

 ยัลายทิวาหมณรกงลาฬุจ าษาภนับาถสบักมวรลัตสิรค 2.4     
TAP/TAG บอสวิต           

 มอลดวแงิสษกัรนป“ : 6102 dnaliahT ekiB noitaN 3.4     
           by Power Plus”

ฑณัภุจรรบรากดัจรากนับาถสนุนสบันสนิงเบอมขุสมิรสเ 4.4     
9552-8552 ปำจะรป มอลดวแงิสอืพเลิคเซไีระลแ           
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     โครงการ CSR–DIW โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department 
of Industrial works) เปนโครงการที่ บมจ.เสริมสุข ทั้ง 5 โรงงาน 
ไดเขารวมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม นับตั้งแตป 2552 
จนถึงปจจุบันนับเปนระยะเวลาตอเนื่องเปนปที ่ 8 โดยในป 2559 
การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดรับการพัฒนา

านฒัพรากอืรห tnempoleveD elbaniatsuS งาทศิทมาตงอลคดอส
อยางยั่งยืน โดยเปนการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ

ยาภงทันางนินเำดรากนาผ มอลดวแงสิะลแ มคงัส จิกฐษรศเิติมนใงทั
ในองคกร (in-process) และสูสังคมภายนอก (after-process) เพื่อ
ใหการประกอบธุรกิจเกิดความไววางใจและยอมรับจากทุกกลุ ม
ผูมีสวนไดเสีย อันเปนกลไกสำคัญซึ่งนำไปสูการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
ดัง  ทัษิรบงอขนกแลโส ”สากอโกุทขุสมิตเ ขุสมิรสเ“

drawA suounitnoC WID – RSC ลัวงารบัร นางงรโ 5 ขุสมิรสเ
8 ีทปนปเงอืนเอต 9552 .ศ.พ ป WID – RSC รากงรคโ
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     ในป 2559 การดำเนินงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รูมาวคานฒัพรากนใ นนเงมุงคงัย )gniniarT( มรบอกฝรากยวด

ทักษะและศักยภาพที่จำเปนในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานใน
ทุกระดับ และทุกกลุมงานทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยมีการ
จัดฝกอบรมทั้งในรูปแบบของการฝกอบรมภายใน (In-house 
Training) และการสงไปฝกอบรมจากสถาบันภายนอก (Public 
Training) เพื่อความสำเร็จของเปาหมายองคกรที่ทุกคนมีสวน
รวม โดยยึดมั่นตามแนวทางคานิยมของเสริมสุข (SERMSUK 
CORE VALUE)
 
 SMART WORKING   

ลผิธทิสะรปะลแพาภิธทิสะรปีมงายอนางำทราก
 
 SMILE WORK PLACE   

 ีคคัมาส ราสอืส มีทนปเนางำทรากศากายรรบ
ศิลเนปเรากิรบะลแ

 
 COMMIT TO SUCCESS   

จ็รเำสมาวคูสนัมงุม

 รากิรบ-ยาขรากนาด นชเ
ยาขรากตขเานหวัหานฒัพราก -    

าคนารมยียเาขเรากนอตนัข 8 -    
)ยาขรากนาด( งยแตโอขบอตรากงาทวนแ -    

พีชาออืมงายอนางอนสเำนรากคินคทเ -    
)tnemeganaM tnuoccA yeK( ยาขดอยติชิพ จใติชิพ -    

 ฑณัภติลผพาภณุคนาฐรตามบบะรนาด นชเ
 นาฐรตามมาตนใยาภมาตดิตจวรตรากะลแดนหำกอข -    

     ISO22000:2005
 นาฐรตามูส PCCAH/PMG พาภณุคบบะรนใกึนำสติจ -    

นืยงัยงายอ 00022OSI     
มรรกหาสตุอนใยารตนัอหะารคเิวะลแงยีสเมาวคนิมเะรปราก -    

     อาหาร : HACCP
ลาลาฮราหาอนาฐรตาม -    

ลคคุบรกายพัรทานฒัพราก
นางงรแอติตับิฏปราก

 าณราจิพดไ นันปำจะรปมรบอกฝรากรตูสกัลหดัจรากยดโ     
นำขอมูลจากแนวทางนโยบายกลยุทธหรือเปาหมายขององคกร 
และยังนำขอมูลสวนหนึ่งจากการสำรวจความจำเปนในการฝก
อบรมกับหนวยงานตางๆ ของทุกโรงงานมาจัดทำเปนแผนการ
ฝกอบรมประจำป ซึ่งผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในป 2559 
(ม.ค. – ก.ย. 59) มีพนักงานที่เขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 3,467 
คน หรือคิดเปนรอยละ 53 ของพนักงานเสริมสุขทั้งหมด และมี
จำนวนชั่วโมงฝกอบรมทุกหลักสูตรรวม 28,147 ชั่วโมง หรือ
เฉลี่ย 4.34 ชั่วโมงตอคนตอป โดยบริษัท ฯ ไดจัดสรรหลักสูตร

ีนงัด ๆกัลหมุลก 5 นปเกออมรบอกฝราก
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  นางงรโนใติลผลผมิพเรากะลแ พาภิธทิสะรปมิพเรากนาด นชเ
านฒัพรากมิรสเงส : kroW tramS elpoeP tramS -    

     ระบบงานในโรงงาน
 : ytivitcA puorG llamS ยวดนางงุรปบัรปรากำนูผ -    

พาภติลผมิพเรากอืพเ AGS     
 MK ชใตกุยะรปรากนัดกัลผอืพเมิรสเงสกันงารสราก -    

)sPoC( ิตับิฏปกันนชมุชมรรกจิกนาผรกคงอนใ     
)NEZIAK IRUKARAK( noitamotuA roF neziaK -    

รอตเอมะลแดัอศากาอบบะรบัรหำสนางงัลพษกัรุนอราก -    

 มอลดวแงสิรากดัจรากนาด
  )RSC( มคงัสอตบอชดิผบัรมาวคะลแ นชเ

ฯยีสเำนดับำบบบะรมุคบวครากบัรหำสงิทำนหะารคเิวราก -    
รากะลแมคงัสอตบอชดิผบัรมาวคนางนินเำดรากบอรก -    

)RSC( มรรกจิกงอขมคงัสงาทาคณุคนิมเะรป     

  ปไวัทรากดัจรากะลแราหิรบนาด นชเ
)tnemeganaM yliaD( นัวำจะรปนางราหิรบราก -    

รากิตับิฏปนางกันพบัรหำส elpoeP evitceffE ylhgiH eB -    
รากะลแ รกคงองอขจ็รเำสมาวคอืพเนางลผราหิรบราก -    

     กำหนด KPIs
)noitpircseD boJ( นางะณษกัลยายรรบำคนยีขเราก -    

tfieneB & noitasnepmoC : pohskroW 6102 RH -    
รอตเวิพมอคะลแดัวรตามบบะรมอรพมาวคมยีรตเราก -    

)rosneS noisiV( ขุสมิรสเบัรหำสลกไงาทราสอืส      
นางานหวัหะปลิศ -    

ยาขรากิตับิฏปนางมีทานฒัพรากอืพเ GE คินคทเ -    
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     ป 2559 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ไดเขารวม “โครง
รกายพัรทรากดัจราหิรบรากยาขอืรคเยายขะลแบบแนตงารสราก

น้ำบาดาลอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อรับการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการ

ถรามาสะลแ พาภิธทิสะรปีมทีำนรากดัจราหิรบรากีมมรรกหาสตุอ
ลดปริมาณการใชน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล รวมทั้งเปนตนแบบ

 ยดโดัจ พาภิธทิสะรปีมทีมรรกหาสตุอคาภำนรากดัจราหิรบรากนใ
สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

มอลดวแงิสะลแ

     ผลการดำเนินงานโรงงานของบริษัท ฯ 3 แหง  คือ โรงงาน
นครราชสีมา โรงงานนครสวรรค และโรงงานสุราษฎรธานี ผาน
การคัดเลือกและพิจารณาตามเกณฑของโครงการ ฯ ไดรับรางวัล 
“สถานประกอบการอุตสาหกรรมตนแบบ ดานการบริหารจัดการน้ำ
ที่มีประสิทธิภาพ” โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตัวแทนของทั้ง 3 
โรงงาน ไดเขารับมอบ โลประกาศเกียรติคุณพรอมเงินรางวัล จาก
คุณวรศาสน อภัยพงษ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม คุณสุพจน เจิมสวัสดิพงษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

งหแมรรกหาสตุอาภสนาธะรปงอร ชินาพานฒัวงัวห ยาชมสณุคะลแ
ประเทศไทย ในงาน Eco-Products International Fair 2016 (งาน
อุตสาหกรรมรักษสิ ่งแวดลอมและพลังงานนานาชาติ) ณ ศูนย

ฯ พทเงุรก านงาบ คทเบไมุชะรปรากะลแรากศรรทิน
     โดยในงานสัมมนาดังกลาวคุณวันชัย  แสงแพร ผูชวยผูอำนวย
การฝายปฏิบัติการ และคุณสรุตม จิตตารมย ผู เชียวชาญดาน

นินเำดรากาษกึศีณรก“ รพแยผเานวสเรกายทิวนปเมวรดไ มอลดวแงสิ
งานของสถานประกอบการตนแบบ ฯ” ในประเด็นนโยบาย และการ
ดำเนินงานดานการบริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลัก 

บอกะรปนาถสบักหใงาทวนแนปเอพืเ elcyceR-esueR-ecudeR sR 3
ีนงัรคนใานมมัสรากมวราขเีทราก

     ทั้งนี้โรงงานทั้ง 3 แหงของเสริมสุข จะเปนพี่เลี้ยงใหคำปรึกษา
แกสถานประกอบการเครือขาย จำนวน 15 แหงทั่วประเทศ เพื่อ
เผยแพรและใหคำแนะนำในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน โดยมีกรอบเวลาในการดำเนินการ

9552 มคาวนัธนอืดเงึถ

รากบอกะรปนาถสขสุมิรสเ
รากนาด บบแนตมรรกหาสตุอ
พาภิธทิสะรปีมทีำนรากดัจราหิรบ

มอลดวแงิสาษกัรลแูดราก
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     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูผลิตสินคา ตระหนักถึง
ทัษิรบ 9552 ปนใ กจะรกนอืรเซากยอลปรากดลรากงอขญัคำสมาวค

จึงเขารวมโครงการคารบอนฟุตพริ้นท 2 โครงการคือ “โครงการ
ขยายผลการสงเสริมการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร”และ 
“โครงการนำรองฉลากลดโลกรอน” โดยการสนับสนุนขององคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก และสถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนผูใหการสนับสนุนโครงการ 
โดยบริษัท ฯ ไดรับการใหคำปรึกษาจากทีมที่ปรึกษา “ศูนย V Green 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” และไดรับการทวนสอบ (Verified) 
โครงการ Carbon Footprint ขององคกร และผลิตภัณฑ โดย 

ยัลายทิวาหม จิกฐษรศเศวเินงิชเนางงัลพนาดงาทศิลเนปเมาวคยนูศ"
"รตสาศมรรธ

     ซึ่งผลการดำเนินงานบริษัท ฯ ไดรับการรับรองขึ้นทะเบียนฉลาก
ีนงัด กจะรกนอืรเซากรากดัจราหิรบรากคงอยดโ นอบราค

 ”รกคงองอขทนิรพตุฟนอบราคยามหงอืรคเ“      
ีนาธมุทปนางงรโ )นชาหม( ดักำจ ขุสมิรสเ ทัษิรบ งอข       

     ”ฑณัภติลผงอขทนิรพตุฟนอบราคยามหงอืรคเ“  และ 
”นอรกลโดลกาลฉยามหงอืรคเ“      

      จำนวน 3 ผลิตภัณฑ คือผลิตภัณฑน้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด 
      PET 600 ml. และ 1 ลิตร และน้ำอัดลม est Cola บรรจุกระปอง

     ซึ่งฉลากลดโลกรอนสามารถนำไปใชบนฉลากผลิตภัณฑ เพื่อให
ผูบริโภคใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑที่มี

มูิภหณุอมพิเรากงอขุตหเาสนปเงซึ กจะรกนอืรเซากยอลปรากดลราก
โลกทำใหเกิดภาวะโลกรอน นอกจากนี้ เสริมสุข ยังมีเปาหมายในการ

รากนวบะรกงุรปบัรปรากยวด ทนิรพตุฟนอบราครากงรคโลผยายข
ทำงานเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และการ

งทัมวร ศทเะรปวทันางงรโ 5 งทับรคหใรกคงองอขนางงัลพษกัรุนอ
ตอยอดโครงการฉลากลดโลกรอนกับผลิตภัณฑอื่นๆ ของเสริมสุข
ในอนาคต ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการรวมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู 

กจะรกนอืรเซากยอลปรากดลยามหาปเุลรรบะลแ "ำตนอบราคมคงัส"
 าชอโรทนัจ ธทุยะรปกอเลพทีมาต 3752.ศ.พ ปนใยาภ 52-02 ะลยอรงล

าญญัสุนองอขีคาภฐัราชชัมสมุชะรปทีนใวไศากะรปดไ ีรตนมฐัรกยาน
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 

8552 มคาวนัธนอืดเอืมเ
ชาหม( ดักำจ ขุสมิรสเ ทัษิรบ 9552 นยายนัก 82 ีทนัวอืมเยดโ     น) 

-ศากะรปบัราขเ รากิตับิฏปยาฝรากยวนำอผู ยัชนิรก ศงพรีพยานยดโ
 "นอรกลโดลกาลฉะลแ ฑณัภติลผ รกคงองอขนริพตุฟนอบราค" รตับยีน

รกายพัรทงวรทะรกรากาวีรตนมฐัร นตัรนจญาก ดิกัศรุสกอเลพกาจ
ิติกิริสิตาชงหแมุชะรปรากยนูศ ณ มอลดวแงิสะลแิตาชมรรธ

ฑณัภติลผ-รกคงอนทแนึข ขุสมิรสเ
ยทไศทเะรปนอืลคเบัข นอรกลโดล

ำตนอบราคมคงัสูส
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     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ตระหนักวา “ลูกคาคือคน
นาฐรตามมาตพาภณุคดไทีฑณัภติลผติลผรากนนเงมุงึจ ”ญัคำส

และปลอดภัย บริษัท ฯ จึงพัฒนานำระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร มาปฏิบัติใชภายในองคกร โดยบริษัท ฯ ไดรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารระดับสากลดังตอไปนี ้ 
โดยไดกำหนดนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารไวดังนี้

นาฐรตามงอรบัรขสุมิรสเ
ลกาสบัดะรราหาอพาภณุค

คภโิรบูผอตบอชดิผบัรมาวค

มาตรฐานสากล ISO 22000:2005 Food Safety
     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่สงมอบสูผูบริโภค บริษัท ฯ จึงเริ่ม
นำมาตรฐานสากล “ISO 22000:2005 Food Safety ระบบการ

 ฯทัษิรบงอขนางงรโนใชใิตับิฏปาม ”ราหาอนาดยัภดอลปมาวครากดัจ
โดยป 2559 เสริมสุขไดรับการรับรองมาตรฐานครบทั้ง 5 โรงงาน 
คือ “โรงงานปทุมธานี โรงงานชลบุรี โรงงานนครสวรรค โรงงาน

นิมเะรปจวรตรากนาผดไยดโ ”ีนาธรฎษารุสนางงรโะลแ ามีสชารรคน
วาลกงัดรากดัจรากนาฐรตามยดโ ดักำจ )dnaliahT( SGS ทัษิรบ ยดโ
บอชดิผบัรมาวค ราหาอยัภดอลปมาวครากดัจรากบบะรมุลคบอรค

ฑณัภติลผติลผรากะลแนผแงาวราก รกายพัรทรากดัจราก ราหิรบยาฝ
รากะลแบอสนวทราก ณรูบมสมาวคนัยนืยรากงึถดอลต ยัภดอลปที

ยัภดอลปราหาอรากดัจรากบบะรงุรปบัรป
นางมีท“ ะลแ ”ราหิรบยาฝ“ ยดโนอตนขัะลตแนใรากนินเำดรากงซึ      

Food Safety” ทั้ง 5 โรงงาน มีความมุงมั่นไดดำเนินงานตั้งแตการ
จัดทำระบบเอกสาร การปฏิบัติ และการทวนสอบระบบ พรอมทั้งรับ
การตรวจรับรองระบบจาก บริษัท SGS (Thailand) จำกัด และจาก
ความมุงมั่นตั้งใจของทีมงาน พรอมการสนับสนุนเปนอยางดีจาก
ทีมผูบริหารจากสำนักงานใหญ และ5 โรงงาน จึงผานการตรวจ

รากบบะร ytefaS dooF 5002:00022 OSI“ ลกาสนาฐรตามงอรบัร
จัดการความปลอดภัยดานอาหาร” พรอมกับการรับรองมาตรฐาน 
GMP และ HACCP

นปเบัน ytefaS dooF 5002:00022 OSI นาฐรตามงอรบัรรากงซึ     
ยางกาวหนึ่งที่สำคัญของบริษัท ที่จะสำเร็จตาม “Sermsuk Vision 
2020 : บริษัทผูผลิตและจัดจำหนายเครื่องดื่มและอาหารครบวงจร 
ที่มีคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ รวมถึงสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับ

”งอขวยีกเีทูผ
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ลัตสิรคมืดำน FSN นาฐรตาม
     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
ผูบริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มไทย ใหมีคุณภาพ
เทามาตรฐานน้ำดื่มโลก น้ำดื่มคริสตัลจึงเปนน้ำดื่มรายแรกของ
ประเทศไทย ที่ขอรับรองมาตรฐาน NSF จากสถาบัน NSF Inter
national ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรับการรับรองเปนรายแรก
ของประเทศไทย ในป ค.ศ. 2002 และรับรองมาตรฐาน NSF ตอ

ดนหำกอขมาติตับิฏปงอตะจนนังอรบัรรากอขรากยดโ นับุจจปงึถงอนืเ
ของสถาบัน NSF International โดยอางอิงขอกำหนดกฎหมาย
ของ US FDA ดวยขอกำหนดจำนวน 575 ขอ และการสงตัวอยาง

 lanoitanretnI FSN นับาถสงอขรากิตับิฏปงอหทีบอสจวรตปไฑณัภติลผ
นทีนปเลัตสิรคมดืำนหใำทนจ ปกุทำจะรปนปเากิรมเอฐัรหสศทเะรป มดืำ

ชั้นนำที่ครองใจผูบริโภคดวยจุดแข็งเรื่องของมาตรฐานระดับโลก 
นับุจจปงึถนจคภโิรบูผงอขจใงาววไีทนปเะลแ

มาตรฐาน HALAL
ผูมลุกกุทดไมดืถรามาสทีมดืงอรืคเนปเมลดัอำนฑณัภติลผ      คภโิรบ

 ,aloC tse มลดัอำนฑณัภติลผติลผูผ )นชาหม( ดักำจ ขุสมิรสเ ทัษิรบ
est play และ 100Plus ซึ่งผลิตดวยระบบการผลิตที่ทันสมัย ไดรับ

:00022 OSI ะลแ PCCAH PMG กแดไ ๆงาตพาภณุคบบะรงอรบัรราก
2005 Food Safety ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นอก

มาลสิอานสาศอืถบันีทคภโิรบูผบักญัคำสมาวคหใ ฯ ทัษิรบวลแีนกาจ  
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑน้ำอัดลม จึงไดดำเนิน
การขอรับรองการใช “เครื ่องหมายรับรองฮาลาล HALAL” เพื่อ
การันตีใหผูบริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามไดมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยในป 
2559 ทุกโรงงานของเสริมสุขไดรับการรับรองมาตรฐาน HALAL 

ยทไศทเะรปงหแมาลสิองาลกรากมรรกะณคนางกันำสกาจ
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     น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มคุณภาพเปดประสบการณเติมความสุข
ใหกับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ

นางงรโบักวยีดเทีนพืกวแะลนในยีรเงรโ ณ ยูอาษกึศที าษกึศวีชาอ
สิงทัมวร ศทเะรปวทั ๆ งาตคาภิมูภนใะลแ งหแ 5 งทัขุสมิรสเงอข น 

 latsyrC มดืำนติลผรากนวบะรกบารทบัรสากอโีมดไ นยีรเงรโ 46
และผลิตภัณฑตาง ๆ ของเสริมสุข เพื่อเพิ่มพูนความรูและเปด

 ลกาสนาฐรตามพาภณุคมืดำนติลผรากูรนยีรเรากณรากบสะรป
ภายใตแนวความคิด “น้ำดื่มไมไดเหมือนกันหมด” เพื่อเปนการ
สรางความตระหนักใหกับเยาวชนในการเลือกบริโภคสินคาที่มี
คุณภาพ ตอกย้ำจุดเดนของคริสตัลที่เปนน้ำดื่มรายแรกที่ไดรับ

 ดรอวอ ติีลอวค .ย.อ ลัวงาระลแ ากิรมเอฐัรหสกาจ FSN นาฐรตาม
3 ปซอน นอกจากนี้นักเรียนนักศึกษายังไดทราบถึงประโยชน
และความสำคัญของการนำความรูทางดานวิทยาศาสตรไป
ประยุกตใชกับการผลิตสินคาของภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้บริษัทฯ 

รอดเสาบมอแดนรบแญิชเรากยดโ ษศเิพมรรกจิกดัจดไ

Crystal Open House 
และ Crystal School Visit

คนแรกของน้ำดื่มคริสตัล “ณภัทร (นาย)  เสียงสมบุญ” เขาพบปะ
นักเรียนโรงเรียนตาง ๆ เพื่อรณรงคคนรุนใหมใสใจเลือกน้ำดื่ม
คุณภาพเพื่อเติมความสดชื่นใหตัวเอง และเดินหนายึดพื้นที่การเปน
แบรนดน้ำดื่มอันดับหนึ่งในใจคนไทย กับแคมเปญ “ไปไหนก็คริสตัล” 
(Crystal Everywhere)”
     นอกจากนี้น้ำดื่มคริสตัลไดมอบทุนการศึกษาโรงเรียนละ 1 ทุน
การศึกษาเปนจำนวนเงิน 10,000 บาท รวม 64 ทุนการศึกษา 64 

งอขพาภณุคีมีทาษกึศกันนยีรเกันกแหใบอมยดโ ศทเะรปวัทนยีรเงรโ
แตละโรงเรียน โดยเปนผูมีคุณสมบัติมีผลการเรียนดีและทำกิจกรรม

syrC มดืำน“ อืค ขุสมิรสเงอขยามหาปเบักงอลคดอสงซึ มคงัสอพืเ tal 
จใงัลำกญัวขงารสรากนปเอพืเ ”พาภณุคนคนุนสบันส พาภณุคมดืำน

และแบบอยางที่ดีใหกับนองๆ นักเรียนนักศึกษา และเปนสวนหนึ่งใน
นืยงัยงายอยทไศทเะรปงอขีดีทมคงัสครรสงารสยวชราก

มคงัสะลแนชมุชานฒัพมวรราก
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     บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยน้ำดื่มคริสตัล จับมือรวมกับ
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะอาจารยจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 

 ยาลปนอตาษกึศมยธัมบัดะรนยีรเกันบักหใ นรุ 5 นวนำจ TAP ะลแ TAG
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
และเตรียมพรอมสำหรับสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

ชใรากะลแนาอราก" "งฟราก" งัทนาดบอรบรควิตรากบบแปูรดัจยดโ
รฟมรบอมวราขเทีนยีรเกันยดโ "าษาภชใรากะลแนยีขเราก" ะลแ "ทพัศ ี

ไมมีคาใชจาย โดยมีนักเรียนเขารวมโครงการ 1,277 คน และมีการ
ีนงัดมรบอดัจ

 ยัลายทิวาหมณรกงลาฬุจ าษาภนับาถสบักมวรลัตสิรค
TAP/TAG บอสวติ

 9552 มคาภษฤพ 41 ีทนัว  1 ีทนุร     
  นค 813 นยีรเกันนวนำจ ฯ าฬุจาษาภนับาถส     

      9552 มคาภษฤพ 51 ีทนัว  2 ีทนุร
  นค 932 นยีรเกันนวนำจ   ฯ าฬุจาษาภนับาถส     

      9552 มคาหงิส 3 ีทนัว  3 ีทนุร
     นค 022 นยีรเกันนวนำจ  ธนัขีรีคบวจะรป.จ ลวงักลกไงัวนยีรเงรโ 

      9552 มคาหงิส 6 ีทนัว  4 ีทนุร
นค 002 นยีรเกันนวนำจ   ีรุบนจญาก.จ ีษงัรธทุสิวนยีรเงรโ      

      9552 มคาหงิส 01 ีทนัว  5 ีทนุร
นค 003 นยีรเกันนวนำจ   ีรุบณรรพุส.จ งิญหนวงสนยีรเงรโ     
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รคเยดโ )นชาหม( ดักำจ ขุสมิรสเ ทัษิรบ 9552 - 8552 ปตแงตั     มดืงอื
เกลือแร Power Plus เล็งเห็นถึงศักยภาพการขับขี ่จักรยานใน
ประเทศไทยที่กำลังไดรับความนิยมสูงขึ้นตลอดเวลา โดยการปน
จักรยานเปนที่ยอบรับวาเปนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต ทั้งยังเปนการประหยัดพลังงาน รวมถึงสรางการ
มีสวนรวมในสังคมโดยที่ทุกคนสามารถรวมใสใจรักษาสิ่งแวดลอม
รวมกัน รวมถึงจุดประกายและเปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชน ประชาชน

 ดิคมาวควนแบักงอลคดอส ยากงัลำกกออรากงอขนชยโะรปงึถปไวทั
sulP rewoP รแอืลกเมืดงอืรคเงอข ”มรรกจิกกุทนืชดสงัลพมติเ“

 sulP rewoP รแอืลกเมดืงอรืคเยดโ )นชาหม( ดักำจ ขุสมิรสเ ทัษิรบ     
 dnaliahT ekiB noitaN มรรกจิกดัจ 22 งอช VT noitaN บักมวรงึจ

กันงซึ งอนืเอตยทไศทเะรปวทัดัวหงัจ 11 สูนปกันงัลพมวร 6102 นป
มวระจ sulP rewoP รแอืลกเมดืงอรืคเ นปมานสกุทมรรกจิกมวราขเที

เติมพลังความสดชื่นใหกับนักปนทุกคน สำหรับสนามปนทั้ง 11 
จังหวัด ในป 2559 ที่ทางเครื่องดื่มเกลือแร Power Plus ใหการ
สนับสนุน เปนระยะทางปนรวม 340 กิโลเมตร มีนักป นเขารวม

นค 00042 าวกามมรรกจกิ

Nation Bike Thailand 2016 : 
”sulP rewoP yb มอลดวแงสิษกัรนป“

แงสิษกัรนป“ ษศเิพมรรกจิกดัจดไงัย ขุสมิรสเ 9552 ปนใะลแ     มอลดว
 ”นสแงาบงอืมเนัสีสมช นปนวชาพรูบ“ นปมานส ณ ”sulP rewoP yb

จังหวัดชลบุรี และสนามปน “101 ป 100 ใจ 100 บาง@สุราษฎรฯ” 
ทีนพืนใะยขบ็กเมวรนายรกัจนปกันนวชญิชเรากยดโ  ีนาธรฎษารุส.จ  

อาทิ ขวดเครื่องดื่มเกลือแร Power Plus หรือ ขวดน้ำดื่มคริสตัล 
ที่ดื่มเสร็จแลวใหนำขวดมาคืนที่จุดรับคืนบริเวณซุมกิจกรรมของ
พาวเวอรพลัส  เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและคืนพื้นที่ที่มีทัศนียภาพ
สวยงามใหกับสังคมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม และเพื่อปลูกจิตสำนึก

งารสรากนปเะลแ ษิพลมดลยวชนักจใมอรพมอลดวแงิสาษกัรรากนใ
นปกันบักหใมคงัสอืลหเยวชรากนใาสาอติจีม นปงบแรากนใกึนำสติจ

มรรกจิกมวราขเีท
     โดยขยะทั้งหมดที่เก็บรวบรวมของทั้ง 2 สนามปนประมาณ 600 

 ”งลเาซพีชาอมลุก ลิคเซไีรุดสัวยนูศ“ บักหใบอมงสดไ มัรกลโิก ยาขอืรคเ
ปเงซึ มอลดวแงสิอพืเลิคเซไีระลแฑณัภุจรรบรากดัจรากนับาถสงอข น

หนวยงานที่เสริมสุขเปนผูกอตั้งและใหการสนับสนุน รวบรวมและคัด
กบักหใดไยารงารสมวรรากนปเงซึ ลิคเซไีรรากสูปไำนอพืเะยขกยแ มลุ

มีูมตแ ยีสเงอขชใมไะยขาวน็หเหใงฝกูลปรากนปเะลแ งลเาซพีชาอ าคล
ลปแนยลีปเรากงัลพมิตเรากนปเ มอลดวแงสิะลแ จิกฐษรศเนาดงาทงทั ง

มรรธปูรนปเงายอมคงัสงาท
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     เสริมสุขสรางสรรคสังคม : 13 มกราคม 2559 คุณวันชัย 
 ยมราตติจ มตุรสณุคะลแ รากิตับิฏปยาฝรากยวนำอผูยวชผู รพแงสแ

เปนผูแทน บมจ. เสริมสุข มอบเงินสนับสนุนสถาบันการจัดการ
นวนำจ 9552-8552 ปำจะรป มอลดวแงิสอืพเลิคเซไีระลแฑณัภุจรรบ
นับาถสาษกึรปทีนาธะรป ลุกชวเิตนัต ธมเุส.รด ีมยดโ ทาบนาล 1 นิงเ

การจัดการบรรจุภัณฑ ฯ เปนผูรับมอบ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา และใน
ชวงปใหม 2559 ที่ผานมาผูบริหารสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑฯ 

จิกราภงอขนางนินเำดรากลผนางยารอพืเ ขุสมิรสเราหิรบผูบพาขเดไ
บารทขุสมิรสเหในับาถสกัลห

     สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื ่อสิ ่งแวดลอม 
เปนหนวยงานที่ บมจ.เสริมสุข ไดรวมกับบริษัทผูประกอบการชั้นนำ 
และกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศกวา 20 องคกร จัดตั้งขึ้น
ตั้งแตป 2549 ภายใตการกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

ฑณัภุจรรบรากดัจรากนับาถสนุนสบันสนงิเบอมขุสมิรสเ
9552-8552 ปำจะรป มอลดวแงิสอืพเลิคเซไีระลแ

     โดยในป 2559 เสริมสุข ไดรวมกับเครือขายสถาบันการจัดการ
บรรจุภัณฑ ฯ คือ บจ.เทยิน โพลีเอสเตอร ดำเนินงาน “โครงการ 
PET Zero Waste” โดยนำขวด PET ชำรุดจากกระบวนการผลิต
ทั้งหมด เขาสู กระบวนการ Upcycle เปนผลิตภัณฑสิ ่งของใหม 
เพื่อเพิ่มมูลคาของขวด PET นำรอง ณ โรงงานปทุมธานี ซึ่งเปน
การจัดการขยะใหเหลือศูนย และยังทำใหราคารับซื้อขวด PET ชนิดสี 
ของโรงงานเพิ่มขึ้นถึง 600% และที่สำคัญคือเกิดการกระตุนสังคม
ภายนอกใหรานรับซื้อของเกา หรือรถซาเลง รับซื้อขวด PET ชนิดสี 

 มรรกหาสตุอคาภงอขติลผรากูสปไำนะจีทกัลหบิดุถตัวนปเกาจงอืนเ
โดยเปนการดำเนินงานของเสริมสุขสอดคลองตาม Vision 2020 
ดวยแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ

มอลดวแงิสะลแ มคงัส










































































































































































































































































































































































































